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Başkan Zeytinoğlu TOBB Yönetiminde

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
74. Genel Kurulu’nda Birlik Başkanlığına seçilen M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, 15 Mayıs 2018 tarihinde bir
araya gelen yeni dönemin ilk Yönetim
Kurulu Toplantısı’nda belirlenen görev dağılımı şöyle;

1. Ali Kopuz (İstanbul TB) Başkan
Yardımcısı
2. Selçuk Öztürk (Konya TO) Başkan
Yardımcısı
3. Salih Zeki Murzioğlu (Samsun
TSO) Başkan Yardımcısı
4. Ayhan Zeytinoğlu (Kocaeli SO) Baş-

kan Yardımcısı
5. Tamer Kıran (İMEAK DTO) Başkan
Yardımcısı
6. Faik Yavuz (Ankara TB) Sayman
Üye
7. Cengiz Günay (Tekirdağ TSO) Üye
8. Mahmut Özgener (İzmir TO) Üye

9. Davut Çetin (Antalya TSO) Üye
10. Öztürk Oran (İstanbul TO) Üye
11. Zeki Kıvanç (Adana SO) Üye
12. Özer Matlı (Bursa TB) Üye
13. Engin Yeşil (Diyarbakır TB) Üye
Kocaeli Odavizyon
 (Malatya
14. Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu
TSO) Üye

[Başkan’dan mektup ►

“Sanayicilerin yeni dönem beklentilerini açıkladı...”

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu

Sanayicinin ilk 3 isteği;
faiz, döviz ve büyümede istikrar
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu sanayicilerin seçim sonrası
hükümetten öncelikli beklentilerini
açıkladı.
Başbakan Binali Yıldırım tarafından
ekonomiye yönelik ‘destek paketi’nin
açıklanmasının ardından sanayicilerin beklentilerini araştırdıklarını ifade
eden Ayhan Zeytinoğlu ilk 3 beklentiinin “Faiz, döviz kuru ve ekonomik büyümede istikrar” olduğunu vurguladı.
Uluslararası ilişkilerde ilk beklentinin AB ile ilişkilerin güncellenmesi
olduğunu söyleyen Ayhan Zeytinoğlu,
üretim ve yatırıma yönelik engellerin
ilk sırasında ‘belirsizlik’in yer aldığını
hatırlatarak yaptıkları araştırmanın sonuçları ile ilgili olarak şu açıklamalarda
bulundu:
-Altyapı projelerinde durum
Özellikle Başbakan Yardımcısı Fikri
Işık’ın destekleriyle Kocaeli’nin altyapı
sorunlarının çözümünde mesafe kaydedildiğini ifade eden Ayhan Zeytinoğlu, kazanımları şöyle sıraladı:
“1) Yalova-İzmit Otoyolu Projesi
Hükümet Programında yer aldı. Henüz
ihale edilmedi.
2) Bölgemizden geçen yüksek hızlı
tren hattına (sadece yük taşımacılığı
için) üçüncü demiryolu hattı planlara
dahil edildi. Üçüncü hat çalışmasının
ihale edilme kararı alındı.
3) Dördüncü hat projelendirildi. Yapılması ile alakalı üçüncü hat ihalesinin
içine katılması kararı alındı.
4) OSB ve limanlara demiryolu
kılçık hat çalışmaları başlatıldı.
- Bu kapsamda TCDD ve Odamız
tarafından 10 firma ve 3 OSB ziyaretleri
gerçekleştirildi.
- Asım Kibar OSB ve Arslanbey
OSB’den Köseköy Lojistik Merkeze
bağlantı yapılması için fizibilite çalışmaları Ulaştırma Bakanlığı tarafından
kabul edildi. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz.
Bu çalışmalara çok emeğimiz
olduğu için TCDD iki OSB’mize müjdeyi
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bizim vermemizi istedi.
6) Cengiz Topel Havaalanının sivil
havacılığa açıldı. Sefer sayısı hala çok
yetersiz.
7) Son dönemde ise yerel ulaşım
sorunlarımızın çözümü noktasında
Büyükşehir Belediyemize katkı vermeye çalışıyoruz.
Körfez-Köseköy arası metro hattı
projesi için girişimlerde bulunuyoruz.
Önümüzdeki dönemde bu sürecin
takipçisi olacağız. “
-Mesleki eğitim sorunu
Mesleki eğitim sorunun sürdüğüne
dikkat çeken ve sorunun çözümü için
önerilerde bulunan Başkan Zeytinoğlu
şunları söyledi:
“Oda olarak önem verdiğimiz ve
son 3 yıldır çalıştığımız konuların başında mesleki eğitim geliyor.
Malumunuz, ülkemizdeki yüksek
işsizlik oranı, alınan tedbirlere rağmen
hala en önemli ve öncelikli sorunumuz
olarak karşımızda duruyor.
Oysa gerek ülkemizde, gerekse bölgemizde ciddi iş açığı olduğunu biliyor
ve firmalarımızdan sürekli nitelikli ara
eleman bulamadıkları noktasında geri
bildirimler almaya devam ediyoruz.
-Sanayicinin istihdam talebi
karşılanamıyor
Kocaeli-İŞKUR verilerine göre,
Nisan sonu itibariyle;
*Alınan açık iş sayısı 34.817
*İşe yerleştirilen 14.550
Yani bölgemizdeki sanayicinin 20
bin kişilik istihdam talebi karşılanamamış.
Oysa sistemde 54 binin üzerinde
kayıtlı işsizimiz var ve bu işsizler firmalarımızın talebini karşılayamıyor.
-3 proje hazırlandı
İlimizdeki sanayi kuruluşlarımızın
ara eleman ihtiyacını karşılamada
yaşadıkları sorunlardan yola çıkılarak
ardışık üç proje hazırladık.
İlk çalışmamız ile mesleki eğitimin

sorunlarını irdeledik.
Aslında ülkemizdeki mesleki eğitim
düzeyi, OECD ortalamasına oldukça
yakın.
(TR % 43,6 / OECD % 44)
Ancak Türkiye’deki mesleki alanların hemen hemen yarısını imalat
sanayi dışındaki alanlar oluşturuyor.
(Turizm, ticaret, sanat, din eğitimi, vb.)
Aynı çalışmada Kocaeli’nin mesleki
eğitimdeki öğrenci dağılımlarını, ilimize
benzeyen İtalya’nın Torino şehri ile
karşılaştırdık ve sadece imalat alanında Torino’nun çok gerisinde kaldığını
gördük.
(Kocaeli % 21,2 / Torino % 44,8)
Diğer taraftan, yıllar içerisinde
imalat alanlarında öğrenci sayısının
ve mezun öğrenci sayısının giderek
gerilediği tespit ettik.
Ayrıca aynı araştırmada öğretmenler, öğrenciler, veliler, sanayicilerle
yaptığımız anket çalışmalarında;
1. Mesleki ve teknik eğitimin imajının olumsuz olduğu,
2. Öğrencilerin yetkinlik ve yeterlilik
kapasitelerindeki yetersizliği,
3. Öğretmenlerin gelişen ve değişen
teknolojiye uyum sağlayamadıkları,
4. Meslek liselerimizin fiziki alt
yapılarının yetersizliği ve
5. Mesleki eğitimin en önemli ayağı
olan staj programlarının çoğunlukla
amacına uygun gerçekleştirilemediği
belirlenmiştir.
İkinci projemizde ise ilk çalışmamızda elde ettiğimiz bulguları ve
oluşturduğumuz önerileri deneysel
metotlarla doğruladık.
Mesleki eğitimdeki kaliteyi artırmaya yönelik yaptığımız deneysel
uygulamalar sonrası; öğrenciler, veliler
ve öğretmenlerin tutumlarında önemli
ölçüde yükseliş olduğunu gördük.
-Önerilerimiz
Hızlı bir şekilde hayata geçirilebilecek önerilerimizi paylaşmak istiyorum.
1. Staj öncesi öğrencilere; kariyer
gelişimi, işyeri kuralları, çalışma etiği,

BAŞKAN ZEYTİNOĞLU’NUN AÇIKLADIĞI ARAŞTIRMA SONUÇLARI
“İşletmeler önündeki en büyük üç
engeli;
*İş Kanunu’ndan
gelen düzenlemeler
*Gümrük ve Ticaret Mevzuatı
*Ruhsatlar ve izinler olarak görüyor.
Seçimlerinden
sonra makro ekonomideki gidişat
ile ilgili en önemli
beklentiler;
*Türk Lirasındaki
değer kaybının
önlenmesi %35,5
*Ekonomik büyümenin sürdürülmesi %32,3
*Düşük faiz oranı
%16,1
*Diğer %16,1
Üretim yapma
hususunda
karşılaştıkları
engeller;
*Ekonomik belirsizlik %45,2
*Yetersiz iç ve dış
talep %22,5
*Bürokratik engeller %12,9
*Diğer %19,4
Yeni yatırımlar
üzerinde gördükleri engeller;
*Ekonomik belirsizlik %61,3
*Türk lirasındaki
değer kaybı %19,4
*Yüksek faiz oranları %9,7
*Diğer %9,6
Son 2 yıl içerisinde, finansman
temin ettikleri dış
kaynaklar;
*Ticari banka
kredisi %68,9
*Leasing-faktoring
%41,4
Dış finansman
temini konusunda
yaşadıkları sıkıntılar;
*Finansman maliyetlerinin yüksek
oluşu %51,3
*Finansman

için talep edilen

teminat miktarının yüksek oluşu
%9,7
*Herhangi bir
sıkıntı yaşamadım
%19,4
*Diğer 19,6
Son 2 yıl içerisinde herhangi bir
kamu kurumunun
sunduğu finansman desteğinden
faydalanıp faydalanmadıkları;
*KOSGEB %25,8
*Destek almadım
%61,3
Faydalanmamışlar ise faydalanmamama
sebepleri;
*İhtiyaç duymadım %57,9
*Başvurumun kabul edilmeyeceğini
düşündüm %5,9
*Bürokratik işlemlerin çokluğundan
başvurmadım
%15,8
*Diğer %20,4
Finansman desteklerine başvuruların objektif
kriterlerle değerlendirildiğini
düşünüp düşünmedikleri;
*Kesinlikle düşünmüyorum % 21,4
*Düşünmüyorum
%16,7
*Kararsızım
%35,7
*Düşünüyorum
%23,8
*Kesinlikle Düşünüyorum % 2,4

iş hukuku gibi alanlarda eğitim vermek gerekiyor.
2. Geleneksel staj uygulamalarından, etkin staj uygulamalarına
geçmeliyiz.
3. İşletmelerdeki usta eğiticileri
eğitmeli ve teşvik etmeliyiz. Staja
öğrencilerin bilinçli girmelerini sağlamalıyız. Bunun sonunda öğrencilerin
motive olduğunu teyit ettik.
4. Yönlendirme aşamasında,
ortaokul rehber öğretmenlerin
bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi
gerekiyor.
5. Ortaokul velilerinin motivasyonu için özel çalışmalar yapılmalı.
6. Son olarak sektör içinden temsilcilerin, akademisyenlerin, rehberlerin vereceği seminerlerle mesleki
eğitime yönelik tüm tarafların algısının olumlu yönde geliştirilmesinin
gerektiğini düşünüyoruz.
Üçüncü bilimsel saha araştırmamızı ise işsiz sayısındaki artış ve
işletmelerin işgücü ihtiyacı arasındaki zıt ve çelişkili durumun anlaşılabilmesi için gerçekleştirdik.
Bunun için;
*İŞKUR’a kayıtlı işsizler,
*Meslek lisesi ve MYO mezunları,
*iş arayanlar,
*insan kaynakları yöneticileri
olmak üzere 481 kişi ile bilimsel bir
saha araştırması yaptık.
Bu çalışmamız ile işgücü
ihtiyacına rağmen, işsiz sayısının
yüksek oluşunun nedenlerini kapsamlı bir şekilde araştırdık.
İŞKUR’a kayıtlı olan işsizlerin büyük çoğunluğunun kronik
işsizlerden oluştuğunu gördük.

sunulan kurslara rağmen işe yerleşemiyor.
Aldıkları mesleki eğitim amaçlı
kursları sosyal yardım olarak görüyor.
İşveren tarafı da işbaşı eğitimini,
kısa süreli ücretsiz istihdam olarak
değerlendiriyor.
Diğer taraftan bu işsizler, gerçekten iş arayan meslek lisesi ve Meslek
Yüksek Okulu mezunları ile eşit
koşullarda iş daveti alıyorlar.
Bu bakımdan bizim önerimiz,
İŞKUR’un en kısa sürede, her bir
kayıtlı işsiz için performans puanı
sistemi geliştirmesidir.
Bu sistemle gerçekten çalışmak
isteyen kişilerin işe yerleştirmelerine
öncelik verilmesini istiyoruz.
Öte yandan, belli sayıda iş görüşmesine gittiği halde işe girmeyen, ya
da işte süreklilik eğilimi göstermeyenler için sunulan sosyal yardım ve
imkanlar (kurs için günlük harcırah
vb), belli kriterler ile sınırlandırılmalıdır.
Ayrıca uzun süre işe yerleştirilemeyen bu gruba psikolojik danışmanlık desteği verilmelidir.
Aksi takdirde
yıllar içerisinde yığılarak
büyüyen bir
sorunlar
yumağıyla karşı
karşıya
olacağız.

Bu grup sürekli iş değiştirmekten ve işsiz olmaktan rahatsız
değil.
Ücreti ve rahatlığı ön
planda tutan ve çoğunlukla
olumsuz tutum sergileyen İŞKUR’a kayıtlı uzun
süreli işsizler, üyemiz
işletmelerin istihdam
taleplerini karşılayamıyor.
Kendilerini
geliştirmeleri
için
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“24. Şahabettin Bilgisu Çevre
Ödülleri” sahiplerini buldu
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından 24’üncüsü düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Töreni Başiskele Wellborn Luxury Hotel’de gerçekleşti. Törende başvuru yapan 28 firmadan 7 tanesi ödüllendirildi.

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından 24’üncüsü
düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri
Töreni Başiskele Wellborn Luxury Hotel’de ger-

çekleşti.
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun ev sahipliğinde
düzenlenen ödül törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık,
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı
İbrahim Karaosmanoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Garnizon Komutanı Kazım Dalkıran, AK Parti
İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, CHP İl Başkanı Cengiz
Sarıbay, Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk,
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammed Saraç ve çok sayıda
davetli katılım sağladı.
Törenin açılış konuşmasını yapan 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.

1967 yılından bu yana, yükselen kalite standartları ve artan
üretim kapasitesiyle Türkiye'ye hizmet sunmakta olan
, günümüzde ülkemizin en büyük, Avrupa'nın ise
dördüncü büyük kuşeli karton üreticisidir.
ulaşmanın gururunu yaşayan
,
sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için, paydaşları ile işbirliği
içinde ve çevre odaklı bir yaklaşımla yeni
atılımlarını gerçekleştirmeyi kararlılıkla sürdürecektir.

Tel: +90 212 273 20 00
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- Bu yıl katılımcı sayısı rekor seviyede oldu
KSO’nun çevre konusundaki eğitim organizasyonları,
projeleri, KSO Çevre İhtisas Komisyonu ve Proses Emniyeti
Sempozyumu hakkında bilgi paylaşan KSO Başkanı 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 28 ile
rekor kırdı. Bu firmaların 10 tanesi İstanbul, Sakarya, Düzce,
Bursa, Eskişehir, Manisa, Kırıkkale ve Hatay 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 28 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.

[çevre ►

-İbrahim Karaosmanoğlu:
Arıtma oranı yüzde 99’a ulaştı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “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
99’a ulaşmıştır. En büyük amacımız, bugünkü ve gelecek
kuşaklarımızın daha sağlıklı daha temiz bir ülkede yaşamasıdır” dedi.

- Fikri Işık: Büyük ekonomiler çevreye
iyi davranmıyor
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Başbakan Yardımcısı
Fikri Işık ise konuşmasında şunları kaydetti:
“Dünya nüfusu hızla artıyor. Bugün 7.6 milyar dünya nüfusu. Dünya nüfus artış hızı yavaşlasa da nüfus
problemi devam ediyor. Bu da çevre sorunlarını gündeme getiriyor. NASA’nın verilerine göre ortalama sıcaklık
rakamları sürekli artıyor.
Büyük ekonomiler çevreye iyi davranmıyor maalesef. İhtiyaçlarımızı karşılamak için gelecekte bir buçuk
gezegene daha ihtiyacımız var. Ekolojik ayak izi kavramı
dünyaya verdiğimiz zararı gözler önüne seriyor. Çevre
odaklı büyüme çok önemli. Sürdürülebilir kalkınma için
yeşil patent sayısında Japonya birinci sırada.”
- Bu ödül töreni çok önemli
Kocaeli Sanayi Odasının çevre gelişimine katkıda bulunmak için yapılan bu ödül töreni çok önemli” diyen Işık,
“Çevreci Başkan olarak bilerek Şahabettin Bilgisu’nun
adının ödüllere verilmesi de anlamlı. Tüm aktörlerin katılımıyla bu konuda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Unutmamalıyız ki biz doğayı korudukça da doğa da
bizi korur. Ödül alan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum.
Yarışmaya katılan her arkadaşımız gönlümüzde ödül almıştır” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

- Hüseyin Aksoy:
Kocaeli altyapı yatırımları örnek bir il
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise konuşmasında, “Kocaeli sanayinin kalbinin attığı kent. Buradaki firmaların
çevreye duyarlı hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir. Firmalarımızın çevreye yönelik milyar dolarlık
yatırımları var.
Vilayetimizin ve Büyükşehir Belediyemizin de çevre
ile ilgili altyapı yatırımları Türkiye’ye örnek olacak İlimizde önemli çalışmalar yapılıyor.
İlimizde 29 adet tehlikeli atık geri dönüşüm tesisi, 2
adet lastik geri kazanım bulunuyor. Bu tesislerden 139
bin tehlikeli atık geri kazandırıldı. 13 ton tehlikeli atık bertaraf edildi. Böylece birçok atık ekonomiye kazandırıldı.
Kocaeli 108 tesisin bacaları online olarak izlenmektedir”
açıklamalarında bulundu.
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- Muhammet Saraç 7 dalda verilen ödülleri
gerekçeleri ile açıkladı
Konuşmaların ardından Jüri Komisyonu Sözcüsü ve
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç tarafından
ödül alan firmalar gerekçeleri ile birlikte açıklandı.

Teşvik Ödülü:
PAK GIDA

Çevre yatırımları konusunda TEŞVİK ÖDÜLÜ'nü; PAK GIDA Üretim ve
Pazarlama A.Ş. (PAKMAYA) adına Fabrikalar Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi
Ahmet Tuncay Gürarda, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep
Öztürk'ten aldı

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi

“PAK - Gıda Üretim ve Pazarlama
AŞ. Düzce Fabrikası (PAKMAYA)”;
kondensat suyunun üretimde
evaporasyon ünitesinde yıkama
sıvısı olarak kullanılması, MBR
sisteminin kurulması, Instant maya
yıkama sisteminin değiştirilmesi gibi
su tasarrufu projeleri, seperasyon
ünitesi ile atıksuyun kirlilik yükü
azaltılması ve aynı zamanda tarım
sektörüne yönelik gübre elde edilmeye
başlanması, fermentörlerde koku
giderimi için ozon jeneratörlerinin
kurulması, atıksu ve emisyon
konusunda son 3 yılda cironun
ortalama yüzde 7’lik kısmı kadar çevre
yatırımı yapması nedeni ile Teşvik
Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Liman Sektörü
RUBİS TERMİNAL
Doğal kaynakların verimli
kullanılması, emisyon azaltım
çalışmaları ve su tasarrufu projeleri,
artıma tesisi çıkış suyunun proseste
tekrar kullanılması ve sosyal
sorumluluk projeleri nedeni ile “RUBİS
Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi
AŞ. (Hatay)" Liman Sektörü Çevre
Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Büyük İşletme Kategorisi LİMAN SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ'nü Hatay'dan
“RUBİS Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi AŞ." adına İSG ve Çevre Yönetmen
Yardımcısı Sevda Orman, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Başkanı Hasan
Tahsin Tuğrul'dan aldı.

 Kocaeli Odavizyon

Büyük Ölçekli
İşletme Kategorisi

Rubis Terminal Petrol
Dörtyol, Hatay / Türkiye

Ağaç ve Ağaç
Ürünleri Sektörü
KARTONSAN
Üretiminde yüzde 95 oranında atık kağıdın
kullanılması, atık azaltımı konusundaki iyi
uygulamaları, arıtma tesis çıkış suyunun proseste
tekrar kullanılması, doğal kaynak kullanımının
azaltılmasına yönelik projeleri, enerji tasarrufu
projeleri ve çevre konulu sosyal sorumluluk
çalışmaları nedeni ile “KARTONSAN Karton Sanayi
ve Ticaret AŞ.” Ağaç ve Ağaç Ürünleri Sektörü
Çevre Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Merkez Ofis:
Büyükdere Cad. No:127 Astoria Kuleleri
A Blok Kat:26-27 Esentepe, İstanbul / Türkiye
T: +90 212 403 51 00
Mail: info@rubis-terminal-tr.com

Dörtyol Terminal:
Yeşilköy Mah. Kırıkköprü Çaykara Cad. No.151
Dörtyol, Hatay / Türkiye

ISO 9001:2015

Büyük İşletme Kategorisi AĞAÇ ve AĞAÇ
ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ'nü almaya hak
kazanan “KARTONSAN Karton Sanayi ve Ticaret
AŞ." Genel Müdürü Haluk İber ödülünü TOBB
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve KSO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu’ndan aldı.

ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007
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Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi

Kimya Sektörü
BETEK BOYA
Emisyon yönetimi konusundaki
iyi uygulamaları, proseste kullanılan
suyun azaltımı ve yeniden kullanımına
yönelik geliştirilen projeleri, enerji
tasarrufu projeleri, atık geri kazanım
uygulamaları, sera gazı emisyon
hesaplamasının gönüllü yapılması ve
çevre konusundaki sosyal sorumluluk
projeleri nedeni ile “BETEK Boya
ve Kimya Sanayi AŞ.” Büyük Ölçekli
İşletme Kategorisi Kimya Sektörü
Çevre Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Büyük İşletme Kategorisi KİMYA SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ’nü almaya
hak kazanan “BETEK Boya ve Kimya Sanayi AŞ." adına ödülü Operasyonel
Mükemmellik Endüstriyel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Serkan
Büyükcan, Garnizon Komutanı Kazım Dalkıran'dan aldı.

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi

Karma Sektör
FORD OTOMOTİV

Büyük İşletme Kategorisi KARMA SEKTÖR ÇEVRE ÖDÜLÜ'nü almaya
hak kazanan “FORD Otomotiv Sanayi A.Ş." Genel Müdürü Haydar Yenigün’e
ödülünü Şahabettin Bilgisu’nun kızı Ayşen Yengin takdim etti
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Emisyon azaltımı konusundaki
ciddi projeleri ve yatırımları,
tehlikeli ve hurda atıklarının
minimize edilmesi konusundaki
iyi uygulamaları, Şanzıman rigleri
elektrik enerjisi kazanımı projesi, ArGe merkezindeki motorlardan elektrik
enerjisi üretilmesi, boyahanede
yapılan iyileştirme ile araç başı su
kullanımının yüzde 22 azaltılması,
ekonomizer uygulamaları, fotovoltaik
güneş enerji sistemi, çatı ısı geri
kazanım projesi ve eğitim ve çevre
konusundaki sosyal sorumluluk
projeleri nedeni ile “FORD Otomotiv
Sanayi AŞ. - Eskişehir' Büyük Ölçekli
İşletme Kategorisi Karma Sektör
Çevre Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Bir başka yaşayanların simgesi.

İlanda kullanılan araç ile pazara sunulan araç donanımları farklılık gösterebilir. Ford EcoSport ST-Line 1.5L 100PS dizel manuel motor tipinde CO2 salımı 107g/km, yakıt tüketimleri
l/100km: şehir içi 4,5, şehir dışı 3,8, ortalama 4,1’dir. (Opsiyonel donanım, aksesuarlar, jantlar ve lastiklerden dolayı yakıt tüketimi değerleri farklılık gösterebilir.)

Odavizyon.Dergi.Ford.EcoSport.bahar.ilan.23x30cm.indd 1

20/04/18 18:30
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Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi

Çevre Ödülü
TÜRK TRAKTÖR
Büyük Ölçekli İşletme
Kategorisinde çevre ödülünün
sahibi; atık azaltımı konusunda
5R Teorisinin kullanılması, atık
yönetimi, tehlikeli kimyasal
kullanımını azaltmaya yönelik
projeleri, elektrik, doğalgaz ve
suda 7 adımda kayıp analizinin
yapılarak sağlanan enerji
tasarrufu çalışmaları, arıtma tesisi
çıkış suyunun proseste tekrar
kullanılması ve çevre konusundaki
sosyal sorumluluk projeleri
nedeniyle “TÜRK TRAKTÖR ve Ziraat
Makineleri A.Ş.-Sakarya” firması
oldu.

Büyük İşletme Kategorisi ÇEVRE ÖDÜLÜ'nü almaya hak kazanan “TÜRK
TRAKTÖR ve Ziraat Makineleri A.Ş.-Sakarya” Üretim Genel Müdür Yardımcısı
Nebi Doğan Özdöngül ve Bina ve Tesisler Bakım Yöneticisi Ali Rıza Ceylan
ödülünü Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'tan aldı.

KOBİ Kategorisi

Çevre Ödülü
ÇEMSAN GIDA
Çevresel faaliyetleri, çevreye
verdiği önem, emisyon ve atık
azaltımı konusunda yaptığı
çalışmaları nedeniyle “ÇEMSAN
Gıda ve Kimya Tekn. Mak. San.
ve Tic. AŞ. - Sakarya" KOBİ
kategorisinde Çevre Ödülü almaya
hak kazandı.

KOBİ Kategorisi ÇEVRE ÖDÜLÜ'Nü almaya hak kazanan “ÇEMSAN Gıda ve
Kimya Tekn. Mak. San. ve Tic. AŞ. - Sakarya" Genel Müdür Yardımcısı Emre
Açıldı, ödülünü Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'dan aldı.
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Ödül alan tüm firmalar ve ödül veren protokol mensupları birlikte fotoğraf çektirdiler
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Betek, Büyük Ölçekli İşletme kategorisinde
‘Kimya Sektörü Çevre Ödülü’ü aldı
Kocaeli Sanayi Odası’nın çevreci sanayicileri değerlendirdiği ve bu yıl 24.’sü
düzenlenen “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri”nde, özel projeleriyle Betek
Boya ve Kimya San. A.Ş. “Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Kimya Sektörü Çevre
Ödülü”nü aldı.

K

ocaeli Sanayi Odası tarafından kaynakları üretken biçimde kullanabilmek, üretirken yok etmemek ve sürdürülebilirliği sağlamak anlayışıyla
düzenlenen 24. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu.
28 firmanın katıldığı ödül programı kapsamında boya
sektöründe çevreci, sürdürülebilir projeleri ve yenilikçi
anlayışıyla lider olan Betek Boya, Kimya sektörü Çevre
Ödülü’nü aldı.

- ‘Kimya Sektörü Çevre Ödülü’ Betek’in

Kocaeli’de 24. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri öncesinde aday işletmeler 10 kişilik uzman jüri tarafından
yerinde değerlendirildi. Jüri üyelerinin işletmeleri gezerek

kriterlere göre değerlendirdiği programda Betek Boya,
atıkların ekonomiye geri kazandırılması, sıfır atık felsefesiyle hareket etmesi, yenilenebilir enerji uygulamaları, su
tasarrufu, karbon salınımlarının büyük oranda azaltılması
gibi büyük çaplı projeleriyle ve sürdürülebilir çevrecilik anlayışıyla “Büyük Ölçekli İşletme” kategorisi ‘’Kimya Sektörü
Çevre Ödülü’’nü almaya hak kazandı. Başbakan Yardımcısı
Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde Betek’in
ödülünü Genel Müdür Yardımcısı Serkan Büyükcan aldı.
Betek’in fabrikalarındaki atıkların kontrolü, filtreleme
sistemleri ve çalışanların bu konuda eğitilmesi bağlamında yaptığı girişimler değerlendirildi. Törende çevreye verilen zararların azaltılması, özellikle kimya sektörünün bu
konuda bilinçlenmesi konusunda mesajlar verildi.

Pakmaya Düzce Fabrikası’na
‘Çevre Ödülü’
Pak Gıda’nın İzmir ve İzmit fabrikalarından sonra çevre ödülü bu kez Düzce’nin

Ü

lkemizin alanında en prestijli ödüllerinden KSO
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülü, bu yıl Düzce'den
PAKMAYA fabrikasına verildi. Böylece daha önce
benzer çevre ödüllerini kazanan grubun İzmir ve İzmit
fabrikalarına, Düzce tesisi de eklenmiş oldu.
Akademik ve uzman profesyonellerden oluşan jürinin,
tüm ülke genelinden yapılan başvuruları hem masa başı
hem de sahada değerlendirmelerinin sonucunda, sektör
ve büyüklük esasına göre kategorize edilen başarılı kuruluşların ödülleri Kocaeli’nde Başbakan Yardımcısı Fikri
Işık'ın da katıldığı bir tören ile verildi.
Pakmaya Düzce Fabrikası adına ödülü, İcra Kurulu üyesi ve Fabrikalar Direktörü A.Tuncay Gürarda alırken yapılan açıklamada; “Bu ödülün Düzce’miz için büyük önem
taşıyan çevre ile denge içinde büyüme hedefinde, tüm firmalara örnek olacağı” ifade edildi.

üretimine yaş, kuru ve instant hamur mayası olarak ve
bugün 54 ayrı ülkeye yaklaşık 30 milyon dolar döviz girdisi sağlayan ihracat ile devam ediyor. Sektörel ve bölgesel
olarak öncü durumdaki firmanın toplam çevre yatırımları
25 milyon doların üzerinde bulunuyor.

- Pakmaya'nın toplam çevre yatırımları
25 milyon doların üzerinde

Pakmaya, Düzce Fabrikasında 1989 yılında başladığı

Kocaeli Odavizyon
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ABD ile çelik gerginliği büyüyor
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’nin çelik ve alüminyuma ek
gümrük vergisi uygulama kararına
ilişkin, olarak alınacak önlemlere
dikkat çekerek “Kendilerine bildirerek,
Türkiye olarak karşı adımlar atacağımızı söylüyoruz” dedi.
Mart ayı başında ABD’nin ithal
demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 ilave gümrük
vergisi getirmesi ile gerilen ilişkiler
sonrasında çözüm arama çalışmaları
sürerken bazı ülkelerin bu karardan
muaf tutulması çözüm işareti olarak
yorumlandı.
Bazı ülkelerin süreli, bazılarının ise
kota uygulamasıyla muafiyet aldığını
dile getiren Zeybekci, Avrupa Birliği
(AB), Güney Kore, Brezilya, Meksika
ve Kanada gibi ülkelerin uygulamanın
dışında tutulduğunu ifade etti.
‘YAZILI VE SÖZLÜ OLARAK İLETİLDİ’
Zeybekci, Türkiye, Hindistan, Çin
gibi ülkelerin ise söz konusu muafiyete dahil edilmediğini belirterek, ABD’li
yetkililere mesajlarını yazılı ve sözlü
ilettiklerini kaydetti.
Türkiye’nin ABD’ye demir-çelik
sektöründe ticaret açığı verdiğini anlatan Zeybekci, şöyle devam etti:
“Oraya 1 milyar 180 milyon dolarlık
ihracat yaparken, 1 milyar 300 milyon
doların üzerinde de ithalat yapıyoruz.
Biz kendilerine bunları belirttik, çok
da net bir şekilde anlattık. Türkiye’nin
bu işin dışında tutulması gerektiğini
de söyledik. Dünya Ticaret Örgütü
nezdinde de bazı girişimlerde bulunduk. En son, bu haftadan itibaren,
kendilerine bildirerek, Türkiye olarak
karşı adımlar atacağımızı söylüyoruz.
Biz de aynı şekilde, onlardan yapmış
olduğumuz ithalatta, onların ortaya koyduğu savların aynısını ortaya
koyarak, onlara karşı önlemlerimizi
alabileceğimizi söyledik. Bunu çok da
hızlı şekilde alırız. Bundan sonra Türkiye ile ABD arasında ticaret anlamında daha çok ABD’yi olumsuz etkileyecek olan bir döneme de girebiliriz.
Ama biz bütün görüşme kapılarını açık
bırakıyoruz.”
Zeybekci, Türkiye’nin menfaatleri
doğrultusunda süreci yakından ve sıkı
bir şekilde takip ettiklerini ifade etti.
ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı
Uluslararası Ticaret İdaresi verilerine
göre, ABD, geçen yıl ithal ettiği 34,6
milyon ton çelikle dünyanın en büyük
çelik ithalatçısı oldu. Ülkenin çelik
ithalat hacmi, 2017’de bir önceki yıla
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göre yüzde 15 artış gösterdi.
ABD’nin geçen yıl en çok çelik ithal
ettiği ülke 5.8 milyon tonla Kanada oldu. Ülkenin çelik ithalatında
Kanada’nın payı yüzde 17 olarak kayıtlarda yer aldı. Kanada’yı, yüzde 14
ile Brezilya, yüzde 10 ile Güney Kore,
yüzde 9 ile Meksika ve yüzde 8 ile
Rusya izledi.
Türkiye, geçen yıl yüzde 6 ile
ABD’nin en çok çelik ithal ettiği 6. ülke
oldu. ABD’nin en çok çelik ithal ettiği
diğer ülkeler ise yüzde 5 ile Japonya,
yüzde 4 ile Almanya, yüzde 3 ile Tayvan ve yüzde 2 ile Çin olarak sıralandı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise geçen yıl Türkiye, yaklaşık
13.8 milyar dolarlık çelik ve çelikten
eşya ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın
yaklaşık yüzde 9’una karşılık gelen 1,2
milyar dolarlık bölümü ABD’ye yapıldı.
OLAY NASIL GELİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump mart
ayı başında ülkesinin ithal çeliğe
yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10
gümrük vergisi getireceğini açıkladı.
Trump’ın bu adımı Çin, Avrupa
ve komşu ülke Kanada gibi başlıca
ticaret ortaklarının misilleme yapması
riski oluşturdu.
Trump, tartışmalı gümrük vergisi
kararı için Beyaz Saray’da düzenlenen
imza töreninde, “Bugün aldığımız
kararlar, bir seçenek değil, ulusumuzun güvenliği için bir zorunluluktu.”
diyerek ABD’nin çelik ve alüminyum
endüstrilerinin uzun yıllardır diğer

ülkeler tarafından hedef alındığını,
güçlü çelik ve alüminyum endüstrilerinin ulusal güvenlik için hayati önem
taşıdığını vurgulamıştı.
ABD yönetimi kararın çelik sanayini korumak için alındığını belirtirken,
karara karşı çıkanlar gümrük vergisinin istihdamı artırmakta başarısız
olacağını ve Çin ile ticari gerilimi
tırmandıracağını belirtiyorlar.
Bu gümrük vergileri bazı üst düzey
Cumhuriyetçi Kongre üyeleri gibi, otomobilden petrole ve inşaat ekipmanı
sektörlerine kadar değişik endüstriler
tarafından sert eleştirildi. Başlıca
kaygı nedenlerinden biri, ABD’nin
tarım ürünleri ihracatının, çelik ihraç
eden ülkelerin misillemesiyle karşı
karşıya kalabileceği.
Senatör Pat Roberts, “Bunu
her yaptığınızda, misilleme ile
karşılaşırsınız. Tarım bir numaralı
hedeftir. Bunun tarım ekonomisi
için son derece zararlı olduğunu
düşünüyorum” demişti.
Avrupa Birliği ise Trump’ın
kararına tepki olarak karşı tedbirler alacağını belirtirken, bu kararı
Amerikan sanayisini korumak için
yapılan “apaçık bir müdahale” olarak
nitelendirdi.
Çin, daha önce tepki olarak
ABD’den soya ithalatını sınırlama tehdidinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı
Xi Jinping’in üst düzey ekonomik
danışmanı Liu He, ticaret müzakereleri için Washington’da görüşmeler
yapmıştı.
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[müşterek toplantı ►

KSO 8’inci dönemin ilk ‘Meslek Komiteleri
Müşterek Toplantısı’ gerçekleştirildi
Kocaeli Sanayi Odası 8. Dönemin ilk Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı
28 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirildi. Gebze Workinn Hotel’de yapılan
toplantıya 85 Meslek Komitesi Üyesi katıldı.

K

ocaeli Sanayi Odası 8.
Dönemin ilk Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı 28
Nisan 2018 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Gebze Workinn Hotel’de yapılan toplantıya 85 Meslek Komitesi
Üyesi katıldı. Toplantıda ilk sözü alan
KSO Genel Sekreteri Memet Barış
Turabi program akışı hakkında bilgi

verdi.
Toplantı KSO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu’nun açılış konuşmasıyla
başladı. Sözlerine yeni dönemin
hayırlı olması olmasını dileyerek
başlayan Zeytinoğlu Oda tarafından 2014-2017 dönemi oluşturulan dört ana strateji başlıklarını
paylaşarak gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi aktardı.
Başkan Zeytinoğlu, “Ana hedeflerimiz Ulusal ve Uluslararası
etki yaratmak, Ar-Ge ve inovasyonu sürekli desteklemek, Kocaeli
Sanayi Odası ve Kocaeli Sanayi
algısını yükseltmek, Odamızın
kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve kaynaklarını geliştirmekti.” dedi.
Bu kapsamda gerçekleştirilen
faaliyetleri özetleyen Zeytinoğlu,
“Firmalarımızı ilgilendiren yerel
sorunlarını ya da mevzuat, yasa
tasarıları ile ilgili oluşturduğumuz
görüş dosyalarını başta bakanla-
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rımız olmak üzere ilgili bürokratlara
iletiyoruz.
2014’ten bugüne kadar 403
başlıkta görüş, 98 dosya oluşturduk.
Bölgenin ulaşım-altyapı ihtiyaçlarını
belirledik ve çözüm önerileri geliştirdik. Girişimlerimiz neticesinde
önemli sonuçlar aldık. Bu kapsamda
bölgemizden geçen yüksek hızlı tren
hattına (sadece
yük taşımacılığı için) üçüncü
demiryolu hattı
planlara dahil
edildi. Üçüncü hat
çalışmasının ihale
edilme kararı alındı. OSB ve limanlara demiryolu
kılçık hat çalışmaları başlatıldı. Bu
kapsamda TCDD
ve Odamız tarafından 10 firma ve
3 OSB ziyaretleri
gerçekleştirildi. Asım Kibar OSB ve
Arslanbey OSB’den Köseköy Lojistik
Merkeze bağlantı yapılması için fizi-

bilite çalışmaları Ulaştırma Bakanlığı
tarafından kabul edildi.” dedi.
2013 yılından bu yana Kocaeli’de
Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK)
ile ilin ticari hayatına canlılık getirildiğini söyleyen Zeytinoğlu, “Bu
yıl SANTEK Fuarının beşincisini 31
Ekim-3 Kasım tarihlerinde yapacağız.
Fuarımızı geçen yıl 30 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Savunma Sanayi
Müsteşarlığı, HAVELSAN, ASELSAN,
ROKETSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, TEI, TAI-TUSAŞ, İŞBİR
Elektrik firmalarıyla geniş katılımlı
savunma sanayi holü oluşturuyoruz.
Fuar boyunca savunma sanayine
tedarikçi olmak isteyen firmalar ikili
iş görüşmeleri yapıyorlar.” dedi.
Firmaların hedef dış pazarlara
erişimlerini sağladıklarını belirten
Zeytinoğlu, “Firmalarımıza Çeşitli
yurtdışı fuar ve heyet ziyaretleri
düzenlendi. Match4Industry eşleştirme etkinliğimizi 2012 yılından bu
yana yapıyoruz. Bugüne kadar 4.121
ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz yıl da firmalarımızın dijital
pazarlama araçlarını kullanarak dış

pazarlara erişimlerini sağlamaya
başladık. Global Piyasa ile firmalarımızı 250’şer gruplar halinde e-ticaret
platformuna taşıyoruz.” dedi.
Güncel konularda firmaların bilgilendirildiğini söyleyen Zeytinoğlu,
“Dört yılda toplam 177 adet bilgilendirme toplantısı düzenledik. Vizyon
sahibi konuşmacıları sanayicilerimiz ile bir araya getiriyoruz.
Uluslararası sempozyumlara
ev sahipliği yapıyoruz. 14-15
Mayıs 2018 tarihlerinde Endüstriyel Emniyet Sempozyumunu
düzenleyeceğiz.
Bu sempozyumu her yıl
düzenleyerek gelenekselleştirmek istiyoruz.” dedi. Zeytinoğlu,
gelenekselleşen ve markalaşan
iki ödül organizasyonu olduğunu belirterek, “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri ve Sektörel
Performans Değerlendirme
Organizasyonu. 1995 yılından
bu yana düzenlediğimiz Çevre
Ödüllerini 2016 yılında Türkiye
geneline açtık. 2008 yılından bu
yana düzenlediğimiz Sektörel
Performans Ödülleri organizasyonumuzu 2014 yılında Mar-

mara Bölgesine
açtık. ” dedi.
Sosyal sorumluluk kapsamında
konser ve sergi
düzenlediklerini
belirten Zeytinoğlu, AB Bilgi
Merkezi olarak
bölgesel ve
ulusal etkinlikler
düzenlediklerini
söyledi.
Konuşmasında KSO’nun
Sosyal Projesi
olan “Bizimköy”
hakkında yapılan çalışmaları aktaran Başkan Zeytinoğlu, “2013 yılında
58 olan engelli istihdamını bugün
120’ye çıkardık. 2015 yılında Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF)
düzenlediği Dünya Odalararası Proje
Yarışması’nda 39 ülkenin 79 projesi

ile yarışarak “En İyi İş Yaratma & İş
Geliştirme Projesi” seçildi. Geçtiğimiz
yıl üyelerimizden aldığımız destek
ile üretim sahasını iki katına çıkardık.
Önümüzdeki dönemde BİZİMKÖY’de
yaptığımız bu yeni yatırım ile engellilerimize yeni iş sahaları açmayı ve
engelli istihdamında en az 150 kişiye
çıkmayı hedefliyoruz.” dedi.
TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında en yüksek puanla akredite
olan bir Oda olduklarını belirten
Zeytinoğlu, “Temsilcilik sayımızı
üçe çıkardık. Oda mekanlarımızı
yenilemek için adımlar atarak Oda
hizmet kampüsümüz içinde yer alan
üç dönüm arsanın tapusunu satın
aldık. Bütçe gelirlerimizi de kademeli
olarak her sene büyüttük. 2010’da
4,6 milyon TL olan bütçemiz, 2017’de
12 milyon TL’ye ulaştı. 2018 bütçemiz
ise 13,8 milyon TL.” dedi.
Zeytinoğlu’nun konuşmasının
ardından Meslek Komite Üyelerine

mazbataları verildi.
Mazbata töreninin ardından söz alan KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul,
Meslek Komite Toplantıları
hakkında bilgi aktararak,
Meslek Komitelerinin çalışmalarının önemini vurguladı.
Tuğrul, TOBB Mevzuatına
göre Meslek Komitelerin görevleri, Meslek Komitelerinin
işlerliğinin önemi, Komitesi
Çalışması neden önemli
olduğu, Meslek Komitelerimizin performans takip sistemi
ve Meslek Komitelerinden
beklenenler hakkında detaylı
bilgi aktarımında bulundu.
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KSO yönetimi
ve Fikri Işık
Hisarcıklıoğlu’nu
ziyaret etti

Körfez Ticaret Odası’nda
tüketiciyi koruma semineri

Kocaeli Sanayi Odası’nın yeni oluşan
Yönetim Kurulu ve TOBB delegeleri
heyet olarak Ankara'da Başbakan
Yardımcısı Fikri Işık ile beraber
Türkiye Odalar Borsalar Birliği
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu
ziyaret etti.

K

ocaeli Sanayi Odası’nın yeni oluşan Yönetim Kurulu ve TOBB delegeleri heyet olarak Ankara’da Başbakan Yardımcısı Fikri
Işık ile beraber Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.
Kabullerde KSO Yönetim Kurulu ve TOBB TOBB
Genel Kurul delegelerinden Ayhan Zeytinoğllu, Hasan Tahsin Tuğrul, Necmi Gidici, Filiz Akkaş, Albert
Saydam, Orhan Sarısüleyman, Metin Aktürk, Kubilay Kırman, Ömer Yavuz, Sacit Ertuğ, Tekin Urhan,
Ahmet Bayraktar, Tunç Atıl, Yunus Çiftçi ile KSO Genel Sekreteri Memet B. Turabi hazır bulundular.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık makamında yapılan görüşmede Kocaeli Sanayi Odası’nın önemine
vurgu yaparak yeni yönetime başarı dileklerinde
bulundu.
KSO Başkanı Zeytinoğlu ise her zaman için Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın desteğinden büyük
memnuniyet duyduklarını ifade etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise KSO Yönetiminin
ve TOBB delegelerinin yaptığı ziyaret ile ilgili memnuniyetini dile getirirken, yeni dönem çalışmaları
için başarılar diledi.
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ziyarete ilişkin
değerlendirmesinde, “Delegelerimiz ve yönetim
kurulu üyelerimizle seçim sonrası Başkanımıza
ziyarete geldik. Ona da kolay gelsin dileklerimizi
iletmek istiyoruz. Önümüzdeki dönem Mayıs Ayında TOBB seçimleri var. Bizim 17 delegemizle zaten
desteğimizi açıklamıştık. Kocaeli tabi çok enteresan
bir il. Kocaeli’nde Türkiye üretiminin % 17si yatıyor.
Bizim 72 Meclis üyemiz var. Bu 72 üyenin 16 tanesi
Türkiye’nin ilk 500 firmasını temsil ediyor. Aslında
temsilci sayısı olarak 20 tane ilk 500 firmamız var.
Aynı zamanda bölgemizdeki 15 OSB bölgesinden 8
tanesi meclisimizde temsil görüyor. Tabi daha da
önemlisi Sayın Başkanımız bizim meclis üyemiz
seçildi. Aynı zamanda, TOBB delegemiz seçildi. Biz
kendilerine buradan kolay gelsin, hayırlı olsun demek için geldik. Desteklerimiz sonuna kadar Başkan
için” dedi.
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Körfez Ticaret Odası’ndan
6502 Sayılı Tüketici Koruma
Kanunu Hakkında Seminer düzenlendi.
Körfez Ticaret Odası gerçekleştirilen seçimlerin ardından
bir yandan hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ederken bir yandan
da oda etkinlikleri kapsamında
programlar düzenlemeye devam ediyor.
Cemalettin Fidancı Meclis
Salonunda gerçekleştirilen 6502
sayılı Tüketici Koruma Kanunu ve Getirdiği Yükümlülükler
Konulu Bilgilendirme Toplantısı
Gerçekleştirildi.
Programa Vali yardımcısı Dursun Balaban, Ticaret İl
Müdürü Veysi Uzunkaya, Körfez
Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Yahya Öztürk, sivil toplum
kuruluşları temsilcileri ile üyeler
katılım sağladı. Programda
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürü, Ahmet
Erdal, Piyasa Gözetim Uzmanı
Sayın Kadir Yılmaz, Piyasa Gözetimi Reklam Müdürü Oğuz Şahin
konu ile ilgili detaylı bir sunum
gerçekleştirdi.
6502 SAYILI KANUN DETAYLI
OLARAK ANLATILDI
Gerçekleştirilen sunum kapsamında katılımcılara; Tüketici
sözleşmelerindeki haksız şartlar, ayıplı mal, taksitli satışlar,
iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli konut satış

sözleşmeleri, mesafeli sözleşmeler, devre tatil sözleşmeleri,
paket tur sözleşmeleri, abonelik
sözleşmeleri, fiyat etiketi, satış
sonrası hizmetler, piramit satış
sistemleri gibi pek çok konu
anlatıldı.
KTO BAŞKANI RECEP ÖZTÜRK
‘’ BÖYLE BİR ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN
ONUR DUYUYORUZ’’
Program açılış konuşmasını
gerçekleştiren KTO Başkanı Recep Öztürk ‘’Körfez Ticaret Odası
olarak böyle bir organizasyona
ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti belirtmek
isterim. Biliyorsunuz Tüketiciyi
Koruma Kanunu; kamu yararına uygun olarak tüketicinin
sağlık ve güvenliği ile ekonomik
çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı,
eğitici, zararlarını tazmin edici,
aynı zamanda, üretici ve tüketicilerimizin haklarını karşılıklı
olarak koruyan, güven bağını
güçlendiren ve bu konulardaki
politikaların oluşturulmasında
gönüllü örgütlenmeleri teşvik
etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.
Bu kapsamda bizlere verecekleri değerli bilgiler için
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürü Ahmet
Erdal ve ekibine şimdiden teşekkür ediyorum’’ dedi.
Program plaket takdimleri ile
son buldu.

[girişimcilik ►

“Dönüşümü Yönet Geleceği İnşa Et” temasıyla düzenlendi

4. Girişimcilik Zirvesi yapıldı

Üniversite-sanayi işbirliğinin en iyi
örneklerinden birini sergileyen Gebze
Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından
9-10 Mayıs 2018 tarihlerinde 4’üncü
Girişimcilik Zirvesi düzenlendi. Zirvenin
açılış törenine Başbakan Yardımcısı
Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy,
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker,
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, GTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. M.
Hasan Aslan, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Nail Çiler, OSB başkanları,
sanayiciler, akademisyen ve öğrenciler
katıldı.
Zirvede, bu yıl teknolojik dönüşümün iş dünyasında hızla yayılmasına
vurgu yapılarak “Dönüşümü yönet,
geleceği inşa et” temasını ile teknolojik
dönüşümün ulaştığı en son nokta olan
Endüstri 4.0’ın başlatacağı yeni dönem
ve sağladığı fırsatlar, ’Teknolojik Dönüşüm’ ile gelen muazzam değişim, bu
değişimin girişimcilik ekosistemindeki
yansımaları alanının öncü aktörlerinin
deneyimleri ve girişimcilik hikâyeleri
ışığında değerlendirildi.
“İnovatif düşünce önemli bir güç”
Bir ülke için en büyük zenginlik yerin
üstündeki varlıkları olduğunu söyleyen
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Başbakan Yardımcısı Işık, “Yerin üstündeki en büyük zenginlikte o ülkenin insan kaynağıdır. İnsan kaynağına nitelik
kazandıran ülkeler bu çağın efendileri
olur. İnsan kaynağına da girişimci bir
ruh kazandırabiliyorsanız nihai hedefe
ulaşabilirsiniz. Sürdürülebilir başarı
böylece kazanılıyor. Girişimcilik ruhu bir
ülkenin aslında bu çağda ayakta kalmasının en önemli anahtarıdır. Girişimcilik ruhu eğer varsa bahaneler ortada
kalmaz. Hem bireysel, hem toplum
olarak hem de devlet olarak üzerine en
çok düşmemiz gereken konu girişimcilik ruhu ve bu ruhunu besleyen ekosistemin oluşturulması olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan bugünkü program

son derece önemli” dedi.
Ticaretin onda dokuzunun cesaret
olduğunun altını çizen Işık, “Cesaretiniz
varsa buna akılda yükleyebiliyorsanız o
zaman başarı kaçınılmaz olur. Cesarete akıl yükleme işi biraz yenilikçilikle
alakalıdır. Bu bir hayat tarzı haline
gelmelidir. Gebze Teknik Üniversitesine
dönüşümden sonra bugün ASELSAN
Genel Müdürü olarak görev yapan
hocamız Haluk Görgün’ün üniversiteye
rektör olması, şu anda rektör vekilimizin ve değerli çalışma arkadaşlarının
verdiği emek ve mücadele çok değerlidir. Bu çalışma, üniversitenin 4 yıl gibi
bu kadar kısa sürede önemli başarılara
imza atan bir üniversite haline gelme-

sini sağladı. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonrada
arkadaşlarımız aynı titizlikle başarının devamını sağlayacak. Gebze
Teknik Üniversitesi’nde öğrenci olan tüm öğrencilerimiz bir kaç yıl
sonra göreceksiniz; Türkiye’nin en yüksek puanı ile öğrenci alan bir kaç
üniversitesinden birinden mezun olmanın haklı gururunu yaşayacaksınız. Üniversitemiz girişimci ve yenilikçi endeksinde 14’üncü sıradan
3’üncü sıraya geldi. Sıralamanın daha da yükseleceğine ilişkin gayretin
devam edeceğine inanıyorum. Gebze Teknik Üniversitesi mezunları
Türkiye’nin en girişimci insanları olmalı. İşte iki gün buradaki çalışmalarınız bu hedefe varmakta çok ama çok önemli katkılar sağlayacaktır”
şeklinde konuştu.
Türkiye’nin geleceği açısından heyecan oluşturan böylesine bir
zirvede katılımcılarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık genç girişimci adaylarına inovatif düşüncenin önemine değindi. Ülkeler için nitelikli insanın önemini ifade eden
Işık, nitelikle birlikte girişimci ruha sahip olan ülkelerin çağın efendileri
olacağını söyledi.
“Kocaeli bir fırsat”
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler konuşmasında girişimcilik ruhunun toplumumuzda yaygınlaştırılması gerekliliğinden söz etti.
Zirvede konuşan Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu ise Kocaeli’nin 102 Ar-Ge Merkezi, 8 tane tasarım
merkezi ile İstanbul’dan sonra en fazla Ar-Ge Merkezi olan il olduğunu
söyleyerek, Kocaeli’nin öğrenciler için çok önemli bir fırsat olduğunu
ifade etti.
GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı girişimcilik zirvelerinin her yıl üzerine
artılar yükleyerek devam ettiğini belirterek, “Bu zirvemizde Endüstri
4.0’ın getirdiği değişimin girişimcilik ekosistemine yansımasını tartışacağız. Teknolojik dönüşümle gelen fırsat ve tehditlerin neler olduğu,
değişim sürecinin girişimcilik ekosistemi içinde nasıl yönetileceğinin
cevaplarını bulmaya çalışacağız. GTÜ olarak girişimcilik ekosisteminin
geliştirilmesinde üniversitelere düşen sorumluluğun farkındayız. Teknolojik dönüşüme ayak uydurma, inovatif girişimcilerin desteklenmesi
yolunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda düzenlediğimiz
girişimcilik zirvelerinin amacı sanayi dünyasının önde gelen isimlerini
girişimci adayları ile bir araya getirerek tarafların bilgi alış verişinde
bulunmalarını, teknolojik dönüşüm sürecinde girişimcilik ekosistemini
destekleyen gelişmelerin tartışılmasını, etkileşim ağı ve iş fırsatlarının
doğmasını sağlamaktır” dedi.
“Zirve ilham kaynağı olacak”
GTÜ Rektör Vekili Muhammed Hasan Aslan, yaptığı konuşmada
zirvede paylaşılacak bilgi ve deneyimlerin girişimcilere ilham kaynağı
olacağını söyledi. Aslan, Girişimcilik Zirvesi’nin hayata geçmesinde
büyük emeği olan GTÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’e, organizasyon komitesi başkanı Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı’ya, organizasyonda emeği geçen tüm akademisyen ve öğrencilere, maddi manevi
desteklerini esirgemeyen GTÜ paydaşlarına teşekkür etti.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise “Türkiye’de girişimciliğin teşvik
edilmesi ve desteklenmesi adına birçok mevzuatta yapılan değişikliklerle girişimciler desteklenmekte ve onların önü açılmaktadır. Gebze
Teknik Üniversitemizin yapmış olduğu bu organizasyonda girişimcilerimize örnek oluşturabilecek başarılı deneyimlerin sahiplerinin burada
konuşmacı olarak yer alması ve genç arkadaşlarımızın bu deneyimlerden yararlanmasına fırsat verilmesi yönüyle bu zirvenin yeni girişimcilerin ortaya çıkmasına önemli katkılar sağlayacağına olan inancım tam”
ifadelerini kullandı.
4’üncü GTÜ Girişimcilik Zirvesinde 5 oturumda; teknolojik dönüşümün öncü aktörleri, teknolojik dönüşümde organize sanayi bölgelerinin
rolü, teknolojik dönüşümün getirdiği yönetsel yenilikler, teknolojik
dönüşümde kadın girişimciler, teknolojik dönüşüm ve dijital girişimcilik
konuları alanlarında sektörünün en önemli isimleri tarafından değerlendirildi.

GOSB KATILIMCILARI GOSB-TADIM
JALE YÜCEL MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ’NDE BİRARAYA GELDİ

Her ay bir GOSB katılımcısının tesisinde
gerçekleştirilen Sanayici Sohbetleri toplantılarının 2018 yılı dördüncü toplantısında,
GOSB Katılımcıları bu kez GOSB-TADIM Jale
Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde
bir araya geldi.
Toplantıya, GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü
İlker Yaşar ev sahipliği yaptı.Toplantıya,
Okul Müdürü İlker Yaşar’ın okulun tanıtımını yaptığı sunumla başlandı. Okulun tanıtım
filminin ardından, Elektrik -Elektronik Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri ve Gıda Teknolojileri bölüm sorumluları tarafından bölümlerin faaliyetleri hakkında katılımcılara
bilgi aktarıldı.
Sunumların ardından toplantıya katılım
gösteren GOSB Katılımcıları söz aldı. Sanayicilerin İhtiyaç duyulan nitelikli yetişmiş
işgücü ve ara elemanı bulamamasının ülkenin en büyük sorunlarından biri olduğu
belirtilerek, bu sorunun çözümüne yönelik
atılması gereken adımlardan bahsedildi.
Öğrencilerin stajları konusunda da görüş
belirtilen toplantı, atölyelerin ziyareti ve
toplu fotoğraf çekimi ile sonlandırıldı.
GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
GOSB’un güney kısmında, TEM yan yola
bakan cephede yer alan okul, 2009 - 2010
eğitim-öğretim yılında eğitime başlamış,
2012 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 21
derslikten oluşan okulda, Elektrik -Elektronik Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri ve
Gıda Teknolojileri olmak üzere 3 bölüm yer
almaktadır. GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) tarafından devlet okulu
statüsünde işletilmektedir.
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“Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı” kapsamında düzenlenen

Türkiye Kimya Sanayi Zirvesi yapıldı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.
Faruk Özlü, Yüksek Teknolojiye Geçiş
Programı kapsamında düzenlenen
zirvelerin dokuzuncusu olan Kimya
Sanayi Zirvesi’nde sektör temsilcileri
ile bir araya geldi. Bakanlıkta düzenlenen Kimya Sanayi Zirvesi’nin açılışında
konuşan Bakan Faruk Özlü, Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı kapsamında;
son üç ay içinde dokuz zirve gerçekleştirdiklerini belirterek Türk ekonomisine
hayat veren bütün sektörlerle bir araya
geldiklerini kaydetti.
Makine, Çelik, Bilişim ve Yazılım,
Elektrik ve Elektronik, Otomotiv, İnşaat,
İlaç ve Gıda sanayinin temsilcileriyle
toplantılar yaptıklarını belirten Özlü,
“Bu toplantılardaki temel amacımız;
Türk sanayisinin dinamosu olan değişik
sektörlerimizin temsilcilerini dinlemek,
sizlerin görüşlerini almak ve hep birlikte
‘ortak akıl, ortak vizyon ve ortak strateji’
belirlemektir” diyerek şöyle konuştu.
“Ülkemizin Yüksek Teknoloji yolculuğunda, birbirimizi anlamak, uyum
içinde hareket etmek ve somut çözümlere imza atmak istiyoruz” diye konuşan
Özlü sözlerine şöyle devam etti; “24
Haziran seçimleri öncesi, son sektör
zirvemizi bugün yapıyoruz. Düzenlediğimiz zirveler hem bakanlığımız hem de
paydaşlarımız için son derece verimli,
yol gösterici ve ufuk açıcı oldu. Zirvelerimiz boyunca yüzlerce sanayicimizi
ve girişimcimizi dinledik. Sanayicilerimizin ve iş dünyamızın beklentilerine,
bürokratlarımızla birlikte kulak verdik.
Şunu net olarak ifade etmek isterim ki
sanayicilerimiz Türkiye’nin, görünen
veya görünmeyen kahramanlarıdır.
Üreten, katma değer oluşturan, vergi
ödeyen, istihdam sağlayan herkes
bizim başımızın tacıdır. Bakanlık olarak
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bizim vazifemiz işte bu kahramanların
elinden tutmak ve onların önündeki
tüm engelleri kaldırmaktır.
Üretim Reform Paketimiz, Sınai
Mülkiyet Kanunumuz, bilime ve teknolojiye odaklı yeni TÜBİTAK, girişimcinin
en büyük destekçisi KOSGEB, dünyaya
standart belirleyen TSE, Türk bilim
insanlarının en seçkin platformu TÜBA,
Dijital Dönüşüm Yol Haritamız, Sanayi
4.0 Yol Haritamız, Yüksek Teknolojiye
Geçiş Programımız, Odak Sektörler
Programımız ve sanayide milli atılım
hamlemiz; Bakanlığımızın vizyon projeleri olarak milletimizin ve ekonomimizin
emrinde ve hizmetindedir. Artık Türkiye
için sanayimiz ve ekonomimiz için milli
atılım vaktidir.
2018 yılı; sadece hükümet ve idare
sistemimiz için değil Türk ekonomisi ve
sanayisi için de milli atılım yılı olacaktır.
Ekonomide, üretimde, sanayide, bilim
ve teknolojide milli atılım… Tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, girişimcilerimizi ve toplumumuzun tüm kesimlerini bu
milli atılım hamlemize destek olmaya
çağırıyoruz. Sanayide Milli Atılım hamlesi kapsamında bilim ve teknolojide
sıçrama yaparak “büyük ve güçlü Türkiye” hedefine doğru ilerleyeceğiz. Sayın
Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri
gibi yerli ve milli sanayimizin desteğiyle,
‘Yüksek teknolojileri ürünlerde yerlilik
oranını artırmaya’ devam edeceğiz.”
“Toplumsal Kalkınmanın Formülü
Üretim ve Sanayidir”
İstikrarlı ve güçlü bir ekonomik büyümenin anahtarının sanayi olduğunun
altını çizen Özlü, “Sanayi, ekonominin
bel kemiğidir. Aynı şekilde toplumsal
kalkınmanın formülü de üretim ve
sanayidir” dedi. Özlü sözlerini şöyle

sürdürdü; “Türkiye ekonomisi sanayinin
öncülüğünde ve sanayinin lokomotifinde büyümektedir. Bu büyümenin daha
da istikrarlı bir biçimde devam etmesi
için cari açığı azaltıcı yatırımlara öncelik
veriyoruz. Hükümetimiz ve Bakanlığımız cari açığı azaltmak için teknoloji
odaklı üretimi teşvik etmeye devam
edecektir. Çünkü cari açığın panzehri
yüksek teknolojidir. Sanayimiz ne kadar
çok yüksek teknolojili ürün üretirse cari
açığımız o kadar azalacaktır. 9 Mayıs’ta,
Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon
Kurulu’nda alınan kararlar; “büyüme,
istihdam, katma değer ve üretim odaklı”
ekonomi politikamızın devam edeceğini
net olarak ortaya koymuştur.”
“5 Odak Sektör Türkiye’yi Geleceğe
Taşıyacak Sanayi Alanlarıdır”
İmalat sektörünü güçlendirmek
ve yüksek teknolojili ürünlerin payını
artırmak için 5 Odak sektör belirlediklerini hatırlatan Bakan Özlü, kimya ve
ilaç sanayi, gıda sanayi, yarı iletken
elektronik ürünler, makine ve teçhizat,
motorlu kara taşıtları olarak belirlenen
bu sektörlerin Türkiye’yi geleceğe taşıyacak olan sanayi alanları olduğunun
altını çizdi.
“Kimya Sektörüne Büyük Önem
Veriyoruz”
Kimya sanayinin genel olarak
diğer sektörlerin hammadde ihtiyacını
karşılayan ara malı üreticisi bir sektör
olduğunu belirten Özlü sözlerine şöyle
devam etti; “Kimya sanayi üretiminin
yüzde 77’si sektörler tarafından hammadde olarak kullanılmakta ancak yüzde 23’lük bir kısmı tüketicilere satılabilecek nihai ürünlerden oluşmaktadır.

İmalat sanayindeki firmaların yüzde
6’sı kimya sanayinde yer almakta olup
yaklaşık 25 bin girişimci bulunmaktadır.
Kimya sanayi istihdamının imalat sanayi içindeki payı ise yüzde 9 olup 288 bin
kişi istihdam edilmektedir. Kimya sanayisinin yüzde 78’si Marmara, İç Anadolu
ve Ege Bölgesinde yoğunlaşmıştır. Kimya sanayinde Mart 2018 tarihi itibariyle
69 Ar-Ge merkezi faaliyete geçmiştir.
Kimya sektörü tüm dünya ticaretinin
yüzde 14’ünü oluşturmaktadır.
Türkiye kimya sektörü 2017 yılında
38,4 milyar dolar ithalat, 14,7 milyar
dolar ihracat gerçekleştirilmiş olup dış
ticaret açığımız 23,6 milyar dolar seviyesindedir. Türkiye kimya sektörü; 2016
yılı rakamlarına göre dünya ihracat sıralamasında 30. sırada yer almaktadır.
Kimya sektöründe ithalatın yüzde
87’si hammadde, yüzde 13’ü tüketim
ürünü iken ihracatın yüzde 80’i hammadde, yüzde 20’si tüketim ürünüdür.
Kimya sanayi, diğer sektörlere en
fazla girdi veren sektörler sıralamasında beşinci sırada yer almaktadır. Bu
durum sektörün önemli bir hammadde
tedarikçisi olduğunu göstermekte olup
kimya sanayisine olan talebin artmasına neden olmaktadır.
Kimya sektörü yıllardır bu talebi
karşılayamadığı için imalat sanayi alt
sektörleri arasında ithalatta sürekli birinci sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki
cari açık sorununun en büyük nedenlerinden biri kimyasal üretimin yetersizliği nedeniyle sektörlerin ithalata
yönelmesidir.
Bu sorunu çözmek ve ülkemizin
petrokimya sektöründeki ihtiyacını
karşılamak için ülkemizin yeni petrokimya tesislerine ihtiyacı vardır. Bu
amaçla Ceyhan Endüstri Bölgesi’nde
entegre bir petrokimya tesisi kurulması
için Bakanlığımızın çalışmaları devam
etmektedir.
Ayrıca Üretim Reform Paketimiz
ve Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğimiz,
kimya başta olmak üzere bütün sektörlerimize çok büyük fırsatlar ve kolaylıklar sunmaktadır. Ülkemizin stratejik
sektörlerdeki yatırım ihtiyaçlarına
bakıldığında; Organize Sanayi Bölgeleri
ve Endüstri Bölgelerinde, yatırımcılarımıza çok uygun maliyetli, altyapısı hazır
sanayi alanları tahsis imkânı sağlanmıştır. Özel Endüstri Bölgeleri uygulamalarımızla hâlihazırda üretimde bulunan sanayicilerimizin uygun şartları
sağlaması halinde mevcut tesislerini
yeni yatırımlarla geliştirip büyütmesinin
önü açılmıştır.
Ayrıca bildiğiniz gibi 9 Nisan tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde “Proje Bazlı Teşvik Sistemi”
hayata geçirildi. Bu teşvik Sistemi ile 23

proje ve 19 firmaya, 135 milyar lira tutarında teşvik verildi. Proje Bazlı Teşvik
sisteminde altı projeden yararlanacak
olan kimya sektörü, toplam yatırımdan
yüzde 40 pay aldı. Kimya sektörünün;
Hükümetimiz ve Bakanlığımız tarafından böylesine üst seviyede destekleniyor olması sektöre verdiğimiz önemin
çok açık bir göstergesidir”.
Konuşmasının sonunda Sanayide
Yüksek Teknolojiye Geçiş Programına
tüm paydaşlardan, tüm sektörlerden
ve sanayicilerden ciddi bir farkındalık
ve katkı beklediklerini ifade eden Bakan
Özlü, bu kapsamda yapılan kanun ve
mevzuat değişikliklerinde sektör ile
uyum içinde hareket etmek istediklerini
kaydetti.
PAGEV ve TOBB Plastik Kauçuk

TSE’nin normları oluşturan ve
yetkilendirdiği alt denetim kuruluşlarını
denetleyen yalın bir yapıya kavuşturulması; zaman yönetimi, etkinlik ve
denetimin şeffaflığı açısından elzemdir.
Saha denetiminin adil, şeffaf ve etkin
bir modelde yapılması ülke sanayimizin gelişimde önemli rol oynayacaktır. Bu konuda Gümrükler ve Maliye
Bakanlığı’ndaki model yol gösterici
olabilir. Albert Einstein, İsviçre patent
kurumunda patent memuru olarak
çalışırken bir yandan da araştırmalarını yapıyor ve makalelerini yazıyordu.
Buradan da anlaşıldığı üzere İsviçre Patent Ofisi, 19. yy’da alanında yetkinliğini
ispatlamış bilim adamlarını bünyesinde
bulunduruyordu. Böylece yeni patent
başvurularını bilimsel açıdan da değerlendirip buna göre patent veriyordu.

Kompozit Meclisi Başkanı Yavuz Eroğlu, Kimya Sanayi Zirvesi’nde sektörün
sorun ve beklentilerini dile getirdi.
Kimya Sanayi Zirvesi’ne PAGEV ve
TOBB Plastik Kauçuk Kompozit Meclisi Başkanı Yavuz Eroğlu ile PAGEV
Başkan Yardımcısı Ali Zeki Karadeniz
katıldı. Başkan Yavuz Eroğlu, yaptığı
konuşmada, “Türkiye ekonomisinin
büyümesi ve ihracatının artmasında
hayati öneme sahip olan katma değerli
üretimin önündeki en büyük engelin
Fikri Mülkiyet Hakları alanındaki eksiklikler olduğunu düşünüyoruz. Bilirkişi
müessesesi yetkin değil ve sistemin
doğru kurgulanmasına ihtiyaç duyuluyor. Fikri mülkiyet hakları adil rekabetin
de garantisidir. Adil rekabet ortamı
için de devletin düzenleyici rolü büyük
önem taşıyor.
Kontrol ve denetim mekanizmasının işlerliği ve şeffaflığı yine bir diğer
önemli nokta olarak karşımıza çıkıyor.
Bu noktada devletin kuralları koyması,
sahada ise devlet adına bu denetimleri
gerçekleştirecek yetkilendirilmiş özel
kuruluş, STK, enstitü modelinde etkin
bir yapı oluşturulmalıdır.

Biz de patent konusunda bilimsel bir
yaklaşımı benimsemeliyiz. Bu noktada
Türk Patent Enstitüsü ve TÜBİTAK’ın
birlikte hareket ettiği bir yapı faydalı
olacaktır. Böylece alanında uzman
bilirkişiler patent noktasında en doğru
kararı verecektir.
Fikri mülkiyet haklarının korunmasında yaptırım ve cezaların yetersiz
oluşu sistemin işlerliğinin önündeki en
büyük engeli oluşturmaktadır. Beyan
esas olmalı, denetim etkin şekilde
gerçekleştirilmeli ve cezalar caydırıcı
olmalıdır. Siyasetin de elini rahatlatacak
şekilde bağımsız kurumların sayısı ve
etkinliği arttırılmalı, acı reçeteleri bu
kurumlar yazmalıdır. Sanayi Bakanlığı,
bizim bakanlığımız. Örneğin AvrupaBirliği Plastik Üreticileri Derneğinin
ilk Türk Yönetim Kurulu üyesi olarak
AB’deki kurumlarının işleyişini yakından
gözlemleme imkanı buldum. Burada
plastik Endüstrisinin AB Çevre Komisyonu ile sorunu olduğunda bunu AB
Sanayi komisyonuna götürüp , onlarla
birlikte Çevre komisyonuna gidip ,
çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bizde bir
sorun olduğunda Sanayi Bakanlığımı-
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za başvurunca onlar bizi tekrar Çevre
Bakanlığına yönlendiriyorlar. Bizde
de Sanayi bakanlığımız sanayinin tüm
sorunlarının çözümünde koordinatör
bakanlık olarak ,sorumluluk almalıdır
diye düşünüyorum. Özellikle sanayileşmesini tamamlamış uluslar, gelişmekte olan ulusları kısıtlayıcı tedbirlerle
yavaşlatmaya çalışıyorlar. Eğitimde
hızla arayı kapatmak için çalışmalarımızı arttırmalıyız. Yeni teknolojilerin fırsat
eşitliği ve meslek eğitimi için kullanımı
yolunda projeleri arttırmak gerekiyor.
Yavuz Eroğlu’dan projeler
Yavuz Eroğlu, PAGEV olarak yürüttükleri projeler ve takipçisi oldukları
sektör sorunlarının çözümü noktasında
Bakanlığın ilgilerini beklediklerini kaydetti. Eroğlu’nun dile getirdiği projeler
şöyle:
-Plastik mükemmeliyet merkezleri
Plastik sektöründe dünyada en
yüksek katma değeri üreten ülke olan
Almanya’da yaptığımız incelemelerde
bu konudaki en büyük atılımı Plastik
Mükemmeliyet Merkezleri sayesinde
yaptıklarını gördük. Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığımız ile yaptığımız
protokole istinaden Türkiye’de de Plastik Mükemmeliyet Merkezi kurulması ile
ilgili çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili protokolle alakalı biz her türlü ilerlemeyi
kaydettik. Nitekim merkezin yapılacağı
arazi, proje, belediye ruhsatı süreci gibi
konularda büyük ilerleme sağlansa da
özellikle Bakanlığın projeye sağlayacağı
bütçe ile ilgili süreç istenilen hızda ilerlememektedir. Bakanlığımızın özellikle
kaynak konusunda süreci hızlandırmasını bekliyoruz. Bu merkezimizde
sektöre özel-spesifik sertifikasyon
programları da yürütülecektir.
-Petrokimya teşvikleri
Özellikle son dönemde petrokimya
yatırımları konusunda teşvikler verilmekte ve yeni yatırımcılar bu konuda
çalışmalara başlamış bulunmaktadır.
PAGEV olarak plastik sektörümüzün
tedarik güvenliğini sağlayacak tüm
çalışmalara destek veriyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak hammadde
yatırımlarında feedstock, know-how
ve teknoloji kısmı yatırım yapılabilirlik
açısından uygun olmalıdır. Tedarik
güvenliği önemlidir ancak uzun vadeli
geri dönüşü olacak, verimliliği yüksek projeler sektöre katkı yapacaktır.
Sadece petrokimya yatırımı yapacağız
diye ülke kaynaklarını verimli olmayan
projelere aktarırsak hem ülke kaynaklarını heba ederiz hem de uzun vadede
kâr edemeyen bu tür projelerin yükü-
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nü koyulacak ek gümrük vergileri ve
koruma tedbirleriyle mücadele etmek
zorunda kalacak olan plastik sanayicimiz ve vatandaşımız öder.
-Oyuncak OSB
Makine Sektör Strateji Belgesine
alınan Oyuncak OSB ile ilgili gerekli başvurular yapılmasına rağmen bölgedeki
bazı rant peşindeki kuruluşların bunu
geciktirmeye yönelik çalışmaları yatırımcıları olumsuz etkilemektedir. Stratejik sektör seçilen oyuncakta firmalara
cazip imkanlarla arsa tahsisi sözü
de verilmişken bu tür rant beklentisi
içindeki yapıların süreci geciktirme ve
yatırımcıyı yıldırma çabalarının önüne
geçilmelidir.
Oyuncakta KDV indirimi sektöre
olumlu bir etki yapacaktır. Bu konudaki
çalışmalar aynı zamanda çocuklarımızın oyuncakla buluşmasını kolaylaştırıp,
onların gelişimine olumlu etki yapacaktır. Özellikle düşük gelir düzeyli aileler
için bu tür indirimler büyük anlam ifade
etmektedir.
-Makinelerde KDV istisnası
Makineler ile ilgili yeni KDV istinası
sektör için çok önemli bazı makinaları
kapsamamaktadır. Bu makinaların da
KDV istisnasına eklenmesi sektör üzerindeki yükü hafifletecektir. Enjeksiyon,
thermoform, EPS ve şişirme makineleri
muhakkak KDV istisnasına dahil edilmelidir. Özellikle yeni yatırım yapacak
sanayicilerimizin KDV finansmanı yüküne maruz kalması engellenmelidir.
-Limanlarda tekelci yapılar
Lojistik, sektörümüz açısından
büyük önem taşıyor. Limanlarda tekele
varan yapılar söz konusu bu konuda
Sanayi Bakanlığımızın desteklerini
bekliyoruz. Geçmiş dönem fahiş ve
kanun dışı Ordino bedeli ücretlerinin
kaldırılması ile ilgili yaptığımız çalışmalar sonucu bu tür bedellerin sınırlandırması yoluna gidilmiş örneğin Ordino
bedeli 150 TL’ye indirilmiştir. Ancak
bunların tamamen ortadan kaldırılması
ülke ekonomimiz için çok önemlidir.
Demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi
konusunda gerekli adımların ivedilikle
atılması gerekmektedir.
Dahilde İşleme Belgesi, dış ticaret
açığımızın kapanması yönünde en etkili
enstrümandır. Rekabet gücümüzün
sekteye uğramasını engellemektedir.
Ancak son dönemde prosedürünün
ağırlaştırılması ve Dahilde İşleme
Belgesinin kaldırılması yönünde bazı
olumsuz algılar oluşturulmaktadır. Bu
noktada varsa Dahilde İşleme Belgesi
konusundaki usulsüzlüklerin denetimi
etkin yapılmalı ancak ülke ihracatımızın

en önemli araçlarından biri muhafaza
edilip basitleştirilmelidir. Bu konuda
PAGEV olarak bizler de üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
ile yaptığımız mesleki belgelendirme
çalışmalarımız tamamlanmış olmakla
birlikte bu belge zorunluluğu Bakanlıkça ertelenmiştir. Yasal bir gereklilik
olmadığından sanayicilerin belge talebi
sınırlı olmaktadır. Bu sebeple yapılan
çalışmalar ve aktarılan kaynaklar atıl
durumdadır. Mesleki Yeterlilik Belgesi
hakkında Bakanlıklarımızca strateji
netliği oluşmasını talep ediyoruz.
AGEV Mesleki ve Teknik Lisesi’nin
sektör tarafından işletilmesi ile ilgili
talebimizin neticelendirilmesi konusunda destek istiyoruz. Yani okulumuzun
kadrosuyla Milli Eğiti Bakanlığından
alınıp PAGEV’e verilmesini istiyoruz. Bu
konuda Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerin sonuçlandırılması
için koordinatör bakanlık olarak sanayi
bakanlığımızın desteğini talep ediyoruz.
Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan
sektörümüzün gelişim hızına uygun bir
yapılanma için bunu elzem görüyoruz.
Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlenmesinin dış ticaret açığımızın azaltılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Diğer ülkelerden çok daha önce
hayata geçirdiğimiz İzmir Enternasyonal Fuarı tecrübemiz maalesef panayıra
dönüşerek başarısız oldu. Çin İhraç
Ürünleri Fuarı bu noktada iyi bir örnek
oluşturuyor. Düzenlendiği günden bu
yana ihracatçılarına yaklaşık 1,3 trilyon
dolar iş bağlantısı ve ihracat hacmi
yarattığı görülen fuar, 25 bin katılımcı
firmayı ağırlarken fuarı 210 ülkeden
milyonlarca kişi ziyaret ediyor.
Sadece bir fazda Çinli firmaların iş
bağlantıları 30 milyar dolardan fazla.
Çin İhraç Ürünleri Fuarı İlkbahar ve
Sonbaharda olmak üzere yılda iki kez ve
dört fazda yapılıyor. Sadece bir fazda
Çinli firmaların iş bağlantıları 30 milyar
dolardan fazla, dört fazdan elde edilen
gelir ise 120 milyar doları geçiyor. Bu da
fuarın Türkiye’nin üç aylık ihracatını tek
başına yaptığını gösteriyor.
Sektör envanterlerinin çıkarılması
önemli bir gerekliliktir. Bakanlığımızca
envanterlerin çıkarılması sektörlerle
ilgili doğru verilerle politikalar üretilmesine imkân verecektir.
Biz PAGEV olarak en kapsamlı
sektör raporlarını düzenli ve sürekli
olarak üretiyoruz. Türkiye’deki tüm
sektörlerdeki STK’ların da veri üretimine yönlendirilmesi ve Bakanlığın bu
konuda Koordinatör konumunda olması
ülke sanayimizin daha ölçülebilir ve
etkin şekilde yönlendirilmesine katkı
verecektir.

Geleneksel iftar sofraları ile Ramazan ayının
bereketi Wellborn Luxury Hotel’de…
Sıcak Ramazan günlerinde denizin kokusu ve meltemin hafif dokunuşları ile serinlerken birbirinden lezzetli iftar menüleri ile Ramazan ayının huzurunu Wellborn Luxury Hotel’de yaşayın…
Türk misafirperverliğini ve gelenekselleşmiş birbirinden lezzetli iftarlıkları modern
bir tarzda misafirlerine servis eden Wellborn
Luxury Hotel, bu Ramazan ayında da eşsiz
panoramik körfez manzarasında gün batımı
ve iftar keyfini bir arada sunuyor.
Profesyonel personeli ile misafirlerini ev
konforunda ağırlayan Wellborn Luxury Hotel, Ramazan ayının coşkusunu ve bereketini

geleneksel iftar sofralarında yaşatmaya
devam ediyor. Ramazan ayının vazgeçilmez geleneği sıcacık pideler, zengin çeşitli iftariyelikler, iftar sofralarının vazgeçilmezi çorbalar, mevsimin en sağlıklı
sebzelerinden rengarenk zeytinyağlılar,
iştahınızı dahada kabartacak salatalar,
çiftlik kebabından kuzu tandıra kadar
uzanan her damak tadına hitap eden ana

yemeklerden oluşan menüler, tel kadayıf, tahinli kabak tatlısı, Şekerpare, Fırın Sütlaç, cevizli baklava, revani gibi tatlı çeşitleri ile damaklarda unutulmaz tatlar bırakıyor. Büyük
gruplar için Ramazan boyunca havuz başında
da hizmet veren otel, sunduğu hizmet kalitesi, eşsiz manzarası ve iftar menüleri ile misafirlerine 5 yıldızlı bir Ramazan ayı yaşatmayı
hedefliyor.

.
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Chemport için Singapur’da 7 adaya kurulan Jurong model oldu

Kimyacıların ‘Jurong’ düşü için
yeni fırsat: Ceyhan

Kimya sektörünün Singapur’daki Jurong
adasında kurulan petrokimya komplekslerini
örnek alarak oluşturduğu Chemport Projesi
için 5 alternatiften biri olan Ceyhan gerçeklik
kazanıyor.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Kimya Sanayi Zirvesi’nde
yaptığı konuşmada; Chemport için aday olan
5 ayrı bölge içinde yer alan Ceyhan Endüstri
Bölgesi’nin adını vererek “Ülkemizin petrokimya sektöründeki ihtiyacını karşılamak
için ülkemizin yeni petrokimya tesislerine
ihtiyacı vardır. Bu amaçla Ceyhan Endüstri
Bölgesi’nde entegre bir petrokimya tesisi kurulması için Bakanlığımızın çalışmaları devam
etmektedir.” açıklamasını yaptı.
Daha önce Bandırma yakınlarında gerçekleştirilmesi düşünülen ancak yer olarak vazgeçilen Chemport Projesi için aday bölgeler
arasında: Batı Karadeniz Bölgesi, Tekirdağ
Ergene Bölgesi, Kuzey Marmara Balıkesir Bandırma açıkları, Kuzeyde Çandarlı
tarafı ve Doğu Akdeniz ‘de serbest bölgenin
yanında Ceyhan İhtisas Enerji Endüstri
Bölgesi yer alıyordu.
Büyük ölçüde kesinleşen Ceyhan İhtisas
Enerji Endüstri Bölgesi 1341 hektarlık bir
alanda 23 parselden oluşuyor. Ayrıca sahilde ve denize sıfır olan 500 dönümlük bir
başka alanın da Bölge’ye katılması planlanıyor.
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JURONG ADASI HAKKINDA...
Singapur’un bağımsızlığını kazandığı 1965 yılında Jurong bütünüyle
bataklıklardan oluşan, hiç yatırım
yapılmamış, tarıma bile elverişli
olmayan bir bölgeydi.
İlk aşamada 69 kilometrekarelik
bir alan Endüstriyel Kalkınma Bölgesi
ilan edildi. Bölgede bataklıklar kurutularak toprakla dolduruldu. Küçük
adalar birleştirilerek, düz bir alan
oluşturularak yatırıma hazır hale
getirildi.
Son on yılda ülke ekonomisinde
hizmet sektörü ağırlıklı paya sahip
olmaya devam etse de imalat sektörü birçok Asya ülkesinin aksine ekonomisinde yaklaşık %20 gibi önemli
bir paya sahip oldu.
-Kimyanın katkısı
Singapur ekonomisinde imalat
sektörü son yıllarda ağırlıklı olarak
kimya sektörünün önemli katkıları
ile gelişme gösterdi. Gelişen kimya
sektörü imalat sektörünün yaklaşık
üçte birini oluşturdu.
Kimya sektörünün global açıdan
rekabetçi olması için önemli özellikler olarak görülen petrol ve doğalgaz

Surbana Jurong
Singapur’un imar
işlerinden sorumlu
otorite. Doğrudan Ulusal
Kalkınma Bakanlığı’na
bağlı. Şehirleşmenin
yanı sıra endüstriyel ve
altyapısal gelişim konusunda danışmanlık yapan
SJ şirketi. Yüzde 49 hissesi
Jurong Town Corporation
JTC’nin, yüzde 51 hissesi
Temasek Holding’in.
Surbana Jurong
51 ülkede 207 şehirde
proje tecrübesine sahip.
Dünya çapında 50’yi aşkın
Endüstri Parkı uygulaması
sürdürüyor.
30 ülkede sürdürülebilir kentleşme projeleri
kapsamında Master Plan
uygulaması yapıyor.
Kentleşme, sanayi ve
altyapı alanlarında
600’ü aşkın ulusal ve
uluslararası ödüle sahip.
50 ülkede yerleşik ofislerinde 10 bini aşkın çalışana
sahip.

Surbana Jurong
Petrol ve Gaz Faaliyetleri
• Rafineri
• Perrokimyasal Parklar
• Proses tesisleri
• Depolama
• Lojistik ve deniz taşımacılığı
• Perakende dağıtım
• 2.8 milyon metreküp yer altı
doğalgaz deposu
• 1.47 milyon metreköp depolama tesis işletim ve bakımı
• 56 milyon tpa LNG ithalatı ve
gazleştirma
• 10 milyon metreköp Döküm
sıvı petrokimya depolama
terminali
• 300 bin metkreküp yüzen
petrokimya depolama tesisi
• Dünyanın en büyük 3.
Rafineri ve petrol ticareti
merkezinden biri
• Dünyanın en büyük yakıt
ikmal limanı
• Rafineri 1.3 milyon varil/gün
• Etilen 4 milyon tpa
• Asya’nın petrol ürünü
fiyatlandırma merkezi

• Hiç petrol/gaz rezervi
bulunmayan Singapur,
Jurong Adası Petrokimya
Hub’ı sayesinde dünyanın
en büyük 3 petrol ticareti
merkezinden biri haline
geliştir.
• Çin dahil Asya kıtasının
tüm petrol ürünlerin
fiyatlandırması Jurong’da
yapılmaktadır.

gibi hammadde kaynaklarının hiçbirine sahip olmamasına karşın ülkenin
sağladığı istikrarlı siyasi ortam ve
uygun yatırım olanakları sektörün
gelişmesine önemli katkı sağladı.
-Ne talep vardı, ne hammadde
1960’lı yıllara kadar Singapur’da
hem yerli üretimi destekleyecek
yeterli talebin olmaması hem de
hammadde kaynaklarının olmayışı
nedeniyle kimya sektörü gelişme
göstermedi.
1970’li yılların başında Esso, Singapore Rafinery Company ve Royal
Dutch Shell Mobil Oil, Singapur’un
çevresindeki adalara kurdukları petrol rafinerileri ile petrokimya endüstrisinin gelişiminin öncüleri oldular.
Singapur kimya sektörünün esas
dönüşümü ise 1990’larda yedi küçük
off-shore adasının doldurularak

birleştirilmesi sonucunda 32 km2’lik
tek bir kara parçasına dönüştürülmesini ve entegre bir kimya sektörü
kurulmasını amaçlayan Jurong Adası
projesi ile gerçekleşti.
-Tek elden yönetim
Projenin hızla hayata geçirilmesinde sürecin ülkenin yatırım kuruluşu olan JTC Corporation tarafından
tek elden yürütülmesi ile devletin
sağladığı hukuki alt yapının güvenilirliği, finansal destekler, telekomünikasyon enerji gibi fiziki alt yapının
sağlanması etkili oldu.
-100 kadar dünya devi geldi
Enerji, petrokimya, lojistik, gemi
inşaat gibi farklı birimlerin bir arada
bulunduğu projede, Dupont, Exxon
Mobil,Lanxess, BASF, Mitsui Chemicals, Shell ve Chevron gibi 100’e yakın
dünyanın önde gelen kimya ve petrol
şirketi toplamda 50 milyar dolara
yakın yatırım gerçekleştirdi.
Singapur’un etilen üretim kapasitesi 1997 yılında Singapur Petrochemical Complex’in, 2000 yılında Exxon
Mobil’in nafta tesisi açmasıyla 1,9
milyon ton/yıl seviyesine ulaştı.
2010 yılında Shell’in 800 bin
ton/yıl kapasiteli yatırımı, 2012-2013
döneminde Exxon Mobil’in gerçekleştirdiği 2,6 milyon ton/yıl kapasiteli
iki polietilen ve polipropilen yatırımı
ile sektörün etilen üretim kapasitesi
5,3 milyon tona ulaştüı. Böylelikle
Asya-Pasifik Bölgesi’nin üretim
kapasitesinin %12’sini tedarik eder
hale geldi.

önemli etmenlerden biri uygulanan
“plug and play” modeli oldu.
Bu modelde entegre bir sanayi
kurulması gerçekleştirildi. Üreticiler arasında kurulan bağlantılar ile
birbirlerinin hammadde ihtiyaçlarına
cevap verebilecekleri bir alt yapı sistemi sağlandı. Bununla birlikte üretim faaliyetleri dışındaki su soğutması, buhar, atık su arıtması, liman
ve depolama gibi diğer hizmetlerin
tek bir merkezden yürütülmesinin
sağladığı maliyet avantajı da projenin
başarılı olmasında etkili oldu.
-Verimlilik için
Singapur, gösterdiği hızlı gelişme
ile kimya sektöründe geldiği konumunu Malezya, Endonezya gibi ülkelerdeki artan petrokimya yatırımları
ile yükselen küresel rekabete karşı
korumak ve enerji, su ve yatırım alanı
gibi sınırlı kaynakların daha verimli
kullanılması için 2010 yılında Jurong
Adası V2 master planını hayata
geçirdi.
-Katma değerli kimyasallar
Bu proje ile amaçlanan sektörün
katma değeri yüksek özellikli kimyasalların üretimine yönelmesini sağlayarak göreceli üstünlüğünü korumak
ve verimliliği artırarak kimya sektörünün gelişimini devam ettirmektir.

5) Örnek Proje 2 – Jurong Adası Petrokimya H

-Ar-ge başarısı
Küresel arenada yakalanan
bu başarıyı korumak ve teknolojik
ürünlerin geliştirilmesini sağlamak
amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine ve
nitelikli iş gücüne önem verildi.
2004 yılında Jurong Adası’nda
hem petrokimya tesisi içeren eğitim
merkezi olan Chemical Process
Technology Center hem de Ar-Ge
faaliyetleri yürüten Institue of
Chemical and Engineering Sciences
kuruldu.
Artan yatırımların ve Ar-Ge faaliyetlerinin etkisiyle gelişen kimya
sektörü 80 milyar ABD doları üretim
değerini aştı. Sektörde kişi başı
ücret seviyesi imalat sanayi ortalamasının iki katına yükseldi.

1960’lar – 7 Ada ≈ 991 ha

Bugün – 1 Ada ≈ 3.200 ha

-Plug and Play modeli
Jurong Adası projesinin Singapur
kimya sektörünün dünya çapında ön
plana çıkmasını sağlamasındaki en
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Chemport Projesi’ni anlattı
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Haluk Erceber

Amacımız büyük kimya kümelenmesi...
haddinin iki katı kadar bir parayı bütün sanayiciler kaybediyor. Sanayiciler daha işe başlarken kaybediyor.
Nakliyeler, altyapı olmamasından
kaynaklanan gereksiz giderler.
Sanayici Türkiye’de üretiminden
çok lojistik işlerle uğraşıyor. İşte
atık su tesisi, yangın, itfaiye vs. bu
tip yan işler. Büyük bir kayıp var.
Sinerji zaten yok. Birbirine yakın
olan firmalar yerleşimde olmadığı
için çok fazla nakliye giderleri var.
Bu nakliye giderleri işin önemli bir
kısmını da kapsıyor, yüzde 5-6’lık
bir gider yaratıyor.

HALUK ERCEBER
Sanayici-Organik Kimya ve
Chemport Koordinatörü
Chemport Projesi için tüm yatırım alanlarıyla ilgili biz de master
planlar yaptırdık. ‘Niye Türkiye
kimya sanayi büyüyemiyor?’ onu
araştırdık. Kârların çok çok düşük
olduğunu gördük. Kârlar 5-6 civarındaydı. Bu kârlarla herhangi bir
yatırım yapmak, var olan tesisleri
yönetmek, bakımlarını yapmak
ve arge inovasyon masraflarını
düşündüğümüz zaman sanayicinin
yatırım için gücü kalmıyor.
Bugün dünyadaki BASF, DOW,
FORMOSA gibi petrokimya firmalarının cirolarına baktığımız zaman,
binlerce ürün üretiyorlar, 50 milyar
doların üzerinde. 60-62 milyar euroyu bulan firmalar da var.
Dolayısıyla Türkiye’deki en
büyük firmanın cirosu herhalde
700-800 milyon doları geçmez.
Burada bir problem olduğunu gördük. Bu problemi aşmak için Port of
Rotterdam, Jurong gibi örneklerini
inceledik.
Bu örneklerde gördük ki oradaki tasarruflar önemli... Bunu
Türkiye’ye de uyguladık; yüzde 12
civarında. Zorlukla elde ettiğiniz kar
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-Kimya sektöründe birkaç kümelenme mümkün görünmüyor
Bizim amacımız burada büyük
kimya kümelenmesini yapmak.
Maalesef son 3-5 senelik tabloya
baktığınız zaman Türkiye’de 2-3-4
tane büyük kümelenme yapılması
mümkün görünmüyor. Biz bir tane
yaparsak, harika bir şekilde yaparsak bu da bizim için çok büyük
başarı olur.
Uluslararası danışmanlıklar
aldık. ‘Dünya standartlarında
bir liman endüstri kompleksine
ihtiyacımız var.’ dedik.
Böyle Böyle bir kümelenme
olduğu zaman Türkiye’nin ve
kimya sektörünün hedeflerine
büyük bir katkı sağlayacak. Sanayi güçlendirecek, dış ticaret
açığını azaltacak

Peki bunu masıl yapmamız lazım. Bunun adının ne olması lazım.
O zaman Port of Rotterdam’dan
danışmanlıklar aldık. Dünya standartlarında bir liman endüstri
kompleksine ihtiyacımız var dedik.
Chemport’tu bu şekilde değerlendirdik.
Adı, Liman Endüstri Kompleksi;
büyüklük olarak da en az 20 bin
dönüm hedefledik.
Böyle bir kümelenme olduğu
zaman Türkiye’nin ve kimya sektö-

rünün hedeflerine büyük bir katkı
sağlayacak. Sanayiyi güçlendirecek, dış ticaret açığını azaltacak. 2017’de 23.6 milyar dolar dış
ticaret açığı var, çok büyük bir açık.
Türkiye’nin toplam dış ticaret açığı
olan 76.7 milyar doların yüzde 31’i
kimyadan kaynaklanıyor.
-Tehlike çanları çoktan çaldı
Açık giderek artıyor. Aslında
biz bunun önümüzdeki yıllarda 90
milyar dolarlara çıkacağını, 5 yıl
önce söyledik. Çünkü 2017’nin hızı
yüzde 13.5. Bu ithalat artışı olarak
çok büyük artış. Bizim için tehlike
çanları çoktan çaldı. Bu yatırımları yapmamızın zamanı geldi. Son
noktalarda olduğumuzu düşünüyorum. Ben artık bir karar aşamasında
olduğumuzu düşünüyorum.
Birçok yabancı firmayla da
görüşüyoruz. İçerde de bazı önemli
firmaların yatırım kararları, düşünceleri var. Dolayısıyla bunların
hepsini birer sonuca varacağını
düşünüyorum.
Burdaki amaç uluslar arası ölçeklerde doğrudan yabancı
yatırımın çekilebileceği, “land off”
denilen kiralama modeli ile yöneticilecek olan bir kimya bölgesi
yaratmak.
-Amacımız arazinin kiralanması
Bizim amacımız başından beri
arazi spekülasyonuna karşı olmak.
Zaten Chemport’un en önemli misyonu budur.
Biz Avrupa’da Singapur’da olduğu gibi Çin’de olduğu gibi arazinin
düşük ücretlerle yatırımcıya sanayiciye kiralanmasından yanayız.
Farkındaysanız herkes, ‘yabancı firmalar niye gelmiyor?’ diye
soruyor. Aslında yabancı firmalar Türkiye’ye geliyor, gelmek de
istiyor. Ama yabancı firmalar hiçbir
zaman arazi alarak yatırım yapmayı
tercih etmiyor, araziye para harcamak istemiyor. Zaten Türkiye’de
arazi fiyatları çok pahalı. Bir
Avrupa’daki gibi değil, Avrupa’dan
bile kat kat pahalı.

-Kümelenmenin etkileri
Kümelenmenin başka bir çok
etkileri var. Sanayinin çevresinin
olumlu bir şekilde gelişimini destekliyor, çevre kirliliği, iş güvenliği,
sağlığı kuralları vb
-Ortak altyapı, sinerji, ucuzluk
Ben Rotterdam’ı biliyorum.
Bunlar mükemmel şekilde işliyor
ve neredeyse hiçbir sorun olmuyor. Sorunlar çok hızlı bir şekilde
çözülüyor, kalite artıyor, genişleme
artıyor. Ortak altyapı nedeniyle bir
sinerji yaratılıyor. Ucuzluk geliyor.
Uluslar arası normlarda yatırımcıların dikkatini çekmede de özellikle liman etkisi çok fazla. Stoklama
imkanı... Ticari firmalar gelip burada
ürünlerini satabiliyor. Bu şu demek
aslında yerli üreticiler, Türkiye’de
üretim yapan firmalar daha ucuza,
rekabetçi fiyatlarla hammaddelerini alabilecekler.
Ayrıca kendi kümelenmeniz içinde hammaddeyi denizdeki tanklardan, boru hatları ile aldığız zaman
hiçbir nakliye vermiyorsunuz.
Halbuki Türkiye’de herkes
malını 60-70 kilometreden alıyor,
üretim yaptıktan sonra 60-70
kilometre daha taşıyarak satıyor.
Bunun elleçlenmesi var, depolanması var. Taşıma sistemi var. Bu
tip bir sonuca varmamız bizim için
kaçınılmaz bir şeydir.
-Ölçek büyürse, rekabet
gücü artar
Geldiğimiz noktada Port of
Rotterdam ile yaptığımız çalışmalarda gördük ki ölçeği büyüttüğünüz zamanda işletmelerin rekabet
gücü artıyor.
Onun için bu petrokimya yatırımlarının da merkezinde, yanında
olmak istiyoruz. Ulusal düzeyde
milli proje yaratmaya çalışıyoruz.
Bu açıdan ben projenin bölünmemesinden yanayım. İki ya da üç kümelenme işine ayrı girmenin doğru
olmadığını düşünüyorum.
-Dünyadaki örnekler
Dünyadaki örneklere baktığınız
zaman bu örneklerin en başarılıları Çin Malezya tarafında. Bizim
danışmanımız olan Surbana Jurong
o bölgelere çok başarılı hizmetler yaptı. Çin’de 120 bin dönümlük
alanlar var, endüstri bölgeleri
var. Bu dev endüstri bölgelerinin
limanlarının yanında ayrıca şehirler

de kuruyorlar. Bu da sanayiyi güçlendiriyor ve bu bölgenin atıl olan
ekonomik gücünü canlandırıyor ve
yukarı doğru itiyor.
Bu açıdan bakıldığı zaman sanayi çok önemli. Zaten Avrupa’da
gelişmiş olan ülkeler ki kimyaya
gelişmişliğin sembolü diyoruz.
Hiçbir zaman kimyadan vazgeçmediler. Bilakis kimyayı en üst düzeye
getirecek olan daha üst teknolojiler projeler yarattılar. Dolayısıyla
burada çok büyük bir başarı var
ve ar-ge inovasyon başarıları var.
Biz oldukça geri kaldığımızı kabul
etmeliyiz. Ama bunu ancak bir kümelenme yaparsak becerebileceğizi
düşünüyorum.
Uzakdoğu’da, Çin’de ayrıca çok
büyük kaya gazı rezervleri var
bunu söylemek lazım. Petrokimya
ile beraber, petrokimya yatırımları
bir tecrübe kazandırdı. Nafta ile
olan geçişler, çalışmalar, üretimler.
İleri dönemlerde onlardan da yararlanacaklar. Petrokimyada yapılan
“2017’de 23.6 milyar dolar
dış ticaret açığı var. Çok büyük
bir açık. Türkiye’nin toplam dış
ticaret açığı olan 76.7 milyar
doların yüzde 31’i kimyadan
kaynaklanıyor.
Burdaki amaç uluslar arası
ölçeklerde doğrudan yabancı
yatırımın çekilebileceği, “land
off” denilen kiralama modeli
ile yöneticilecek olan bir kimya
bölgesi yaratmak.

şey düşük maliyetli hammaddeyi
alabilmek… Bunun için hammaddeye yakın olmak çok önemli.
-Kümelenme için su gerekli
Bu kimya kümelenmelerini bol
suyun olduğu yerlerde yapmak lazım. Tayvan’da mesela yüzde 90 su
var. Türkiye’de çok bilinmeyen bir
nokta. Bunun için master plan yaptırmak lazım. Uluslar arası firmalara master plan yaptırmak lazım.
-Jurong Adası çok iyi bir örnek
Jurong adası çok iyi bir örnek.
1990’lı yıllarda yapıldı ve gelişti.
Yapımı ve gelişmesi fevkalade bir
başarı öyküsü. Yıllar önce CEO’ları
geldiği zaman TÜSİAD’da bir toplantıda anlattılar.

7 küçük adayı nasıl birleştirdiler? Bataklıkları nasıl kuruttular?
Balıkçı olan bir toplum nasıl bir
sahici topluma dönüştü? Nasıl eğitimli bir toplum haline geldi? Nasıl
dünyanın en iyi üniversitelerinden
biri geldi, kimya listelere girdi. Bunların hepsi çok önemli.
Akıllı arazi kullanımını tercih
ettiler ve yaptılar. Çünkü ada birleştirdiler. Arazi kazanma devamlı
olarak devam ediyor. Her yıl gittiğinizde 10’larca gemi adaları birleştirerek alan kazanmaya çalışıyor.
47 milyar dolarlık bir yatırım
geldi 30 bin dönümlük bir alan üzerine. Şu anda dünyadaki en büyük
üçüncü rafineri ve yakıt ikmal limanı, endüstrisi konumunda. Ticarette
de fiyatlandırma merkezi.
-En büyük teşvik arazi
Bence en büyük teşvik arazi.
Mükemmel altyapısı olan bir arazi
olduğu zaman sanayici kendiliğinden gelir. Biz bugün maalesef bir
büyük dünya şirketini kaçırdık. Yatırımcı geldi konuştuk. Yapacaklardı,
istekleri vardı. Ne zaman olacak?
3 sene sonra. 3 sene sonra kim öle
kim kala. Çünkü yatırımcı gelidği
zaman o anki tabloya bakıyor.
-Araziyi etkili kullanmalı
Araziyi çok etkili kullanıyorlar.
Bizim eğer bir yerimiz olacaksa çok
etkili kullanmamız lazım. Bunun için
çok tecrübeli firmalara yaptırmak
lazım. Daha da enteresanı, hiçbir
çatlak ses çıkmıyor. Halk ve diğer
şirketler Türkiye’nin yararına olacak işbirliği içinde destekleyen bir
yapı, işbirliği içinde… En son olarak
adalarda yer altındaki 130 metrede
mağaraları depolama alanları olarak kullanmaya başladılar. O tankların olduğu yerlere yeni fabrikalar
getirmeye başladılar.
130 metre derinlikte
depolama tankları
Yerin 130 metre altında ham
petrol depolama tankları var. 1.5
milyon metreküp. 2-3 hafta önce
gelip dediler ki ‘Türkiye çok büyük
nasıl yer bulamıyorsunuz.’ Onlara
göre en az 3 tane böyle tesis yapmak lazım Türkiye’de. Haklılar da.
Son dönemde Jurong adasını bir
değişime sokarak tekstil otomotiv
ve tarım sektöründe kullanılan özel
kimyasalların üretimine daha fazla
yer vermeyi planladılar.
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Chımırec Avrasya Entegre Tesisi
hizmete açıldı

Chimirec Avrasya 2007
yılında Gebze’de kurulmuş Türkiye’nin ilk ara
depolama tesislerinden
biridir. Otomotiv ve sanayi
sektörlerine hizmet veren
şirket, ilk yıllarında %80
Fransız %20 Türk şirketi
olarak faaliyet gösterirken; 2010 yılında %100
Groupe Chimirec bünyesine katıldı.

Chimirec Avrasya Entegre Tesisi Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim
Karaosmanoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Törene Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı
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Adnan Köşker, İzaydaş Genel Müdürü
Muhammet Saraç, Chimirec Yönetim
Kurulu Başkanı Jean Fıxot, Chimirec Avrasya Genel Müdürü Erkan
Kızılcı ve çok sayıda kişi katıldı.
Chimirec Avrasya Genel Müdürü Erkan Kızılcı, Chimirec Yönetim
Kurulu Başkanı Jean Fıxot ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim
Karaosmanoğlu’nun konuşmaları-

nın ardından Vali Hüseyin Aksoy ise
yaptığı konuşmada; “Böyle bir tesisin
açılışında sizlerle birlikte olmaktan
büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Türkiye gelişiyor ve büyüyor. Bunu
yaparken de sürdürülebilir bir kalkınma anlayışıyla çalışmalarını ortaya
koyan bir ülke. Bu çalışmalar yürütülürken çevreye zarar vermeden ve
atıkların değerlendirilebileceği bir

						

süreci Türkiye büyük bir hassasiyetle
yürütüyor.
Bu konuda Büyükşehir Belediyemizin İzaydaş şirketi Türkiye’de en önemli
çalışmaları ortaya koyan bir şirket.
Kocaeli’de bu duyarlığın oluştuğu bir
kent. Böylesine önemli bir kentte bu tür
yeni tesislerinde açılması bu çalışmaları
daha iyi bir noktaya taşıyacaktır.
Kocaeli’de bugün itibariyle 29 adet
tehlikeli atık geri kazanım tesisi, 32 adet
ambalaj atığı toplama ayırma tesisi, 60
adet ambalaj atığı geri kazanım, 2 adet
bitkisel yağ atık kazanım, 2 adet ömrünü
tamamlamış lastik geri kazanım, 8 adet
elektrikli ve elektronik atık eşya tesisleri
bulunmaktadır.
Bu tesislere baktığımızda 139 bin 259
ton tehlikeli atık geri kazanılmış, 13 bin
334 ton tehlikeli atık ise bertaraf edilmiştir.
Yıllık olarak ilimizde 747 ton 130
kilogram plastik, 2 milyon 762 bin 250
kilogram cam, 3 milyon 71 bin 990 kilogram karton ve 25 bin kilogramda metal
geri kazanılmıştır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın değerli eşi Emine
Erdoğan hanımefendinin himayelerinde
Türkiye’de sıfır atık projesi başlatılmıştır.
Kocaeli olarak bizlerde çalışmalarımızı
başlamış bulunmaktayız. Temennimiz
sıfır atık ortamı yaratmaktır. Bu tesisimizde çevresel değerlerin korunması,
tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi
açısından çok önemli katkılar sağlayacaktır.” dedi.
Chimirec Yönetim Kurulu Başkanı
Jean Fıxot katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Vali Hüseyin Aksoy’a plaket
takdim etti.
CHIMIREC AVRASYA
Chimirec Avrasya 2007 yılında
Gebze’de kurulmuş Türkiye’nin ilk ara
depolama tesislerinden biridir. Otomotiv
ve sanayi sektörlerine hizmet veren şirket, ilk yıllarında %80 Fransız %20 Türk
şirketi olarak faaliyet gösterirken; 2010
yılında %100 Groupe Chimirec bünyesine
katıldı.
Bu kararla beraber 2011 yılında
Gebze’den Kocaeli İzmit’te taşınarak, yine
ara depolama tesisi olarak faaliyetine
devam etti.
Sektörün ihtiyacı nedeniyle 2016
yılında yatırım kararı alınarak, Gebze’de
örnek bir entegre tesis inşasına başlandı.
2017 Ağustos ayında 20.000 m2
üzerine kurulu yeni tesise; Tehlikeli Atık
Ara Depolama, Tehlikeli / Tehlikesiz Atık
Geri Kazanım, Atıktan Türetilmiş Yakıt
Hazırlama, Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma konu başlıklarına ait faaliyet belgesi
alınarak, faaliyete başlandı.

[panel ► ►
teknoloji

İleri Mühendislik Mükemmeliyet
Merkezi Protokolu imzalandı

Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı, Kocaeli Üniversitesi,
Gebze Teknik Üniversitesi ve
IMES Organize Sanayi Bölgesi
ortaklığında gerçekleştirilen
Güdümlü Proje Desteği Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi Protokol
imza töreni, gerçekleştirildi.
Projenin amacı; ülke
sanayisinin ihtiyaç duyduğu
vasıflı işgücü yetiştirilmesine,
ülkenin istihdam imkanlarını
artırıcı eğitim çalışmalarına ve
firmaların yenilikçi ürün geliştirme kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak olarak
belirlendi.
Kocaeli Valiliği Makam
Toplantı Salonunda gerçekleşen törene; Vali Hüseyin
Aksoy’un yanısıra, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Vekili
Prof. Dr. Muhammed Hasan
Aslan, Marka Genel Sekreteri
Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Fatih
Akbulut, IMES Organize Sanayi
Bölgesi Başkanı İrfan Küçükay
katıldı.
Marka Genel Sekreteri
Mustafa Çöpoğlu, IMES Organize Sanayi Bölgesi Başkanı
İrfan Küçükay, Gebze Teknik
Üniversitesi Rektör Vekili Prof.
Dr. Muhammed Hasan Aslan
ve Kocaeli Üniversitesi Genel
Sekreteri Fatih Akbulut’un
konuşmalarının ardından Vali
Hüseyin Aksoy konuştu.
Projenin model bir proje
olacağına dikkat çeken Vali
Aksoy “Bugün Uygulamalı İleri
Mühendislik Mükemmeliyet
Merkezi ile ilgili bir protokol imzalayacağız. Kocaeli;

Türkiye’nin önemli sanayi
merkezlerinden birisidir.
Özellikle AR-GE ve tasarım
merkezlerinin sayısına baktığımızda İstanbul’dan sonra
AR-GE ve tasarım merkezi en
fazla olan kentlerin başında
geliyor.
Özellikle nitelikli eleman
ve üniversite, sanayi işbirliğinin bir arada gerçekleşmesi
bakımından bu merkez önemli
bir merkez olacaktır.
Gerek Kocaeli Üniversitemiz, gerekse Gebze Teknik Üniversitemiz ülkemizin
önemli üniversiteleridir.
Sanayi ile işbirliği içerisinde bu
çalışmalara katkı sunulması
da çok önemli sonuçları ortaya çıkaracaktır.
IMES Organize Sanayi Bölgemizde bu çalışmaya öncülük
etti. Kalkınma Ajansımız görevi gereği bölgenin dinamiklerinin harekete geçmesi ve
daha iyi bir noktaya taşınması
adına birçok çalışmaya katkı
sunuyor.
Kalkınma Ajansımızın verdiği destekle mükemmeliyet
merkezi bölgemize katkı sunacak ve sanayimizin daha iyi bir
noktaya gelmesinde, nitelikli
eleman bulunmasında birçok
katkıyı ortaya koyacaktır. Bu
çalışmanın hayırlı olmasını
diliyorum. Bu çalışmanın bir
model olacağını ve ülkemizin
diğer bölgelerinde de hayata
geçeceğine inanıyorum.” dedi.
Ardından Güdümlü Proje Desteği Uygulamalı İleri
Mühendislik Mükemmeliyet
Merkezinin Protokolü paydaşlar tarafından imzalandı.
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TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu:

TOSB
inovasyon ekosistemi haline geldi

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Burhanoğlu; TOSB’un, inovasyon ekosistemi haline geldiğini
söyledi. Gebze Teknik Üniversitesi
(GTÜ)’nün düzenlediği ve ‘Teknolojik Dönüşüm’ün konuşulduğu
‘Girişimcilik Zirvesi 2018’ sona erdi.
Zirvede Otomotiv Yan Sanayi İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi (TOSB)
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
Burhanoğlu, yatırımcıların yeni nesil
mühendis adaylarına ihtiyacı olduğunu belirtirken, Gebze’ye açılacak
Girişim Evi’ni de müjdeledi.
“Girişimci gençler avantajlı”
Yeni girişimci gençlerin avantajlı
olduğunu belirten Burhanoğlu, “Biz,
büyüklerimiz bize ne öğrettiyse onu
yapmaya ve uygulamaya çalıştık.
Şimdiki girişimci gençler; istediği
her ne ise onu öğreniyor, onu yapıyor ve kendini dünyaya çok daha
rahat adapte edebiliyor. Bunların
hepsi veri kullanımının dünyada
kolaylaşmasıyla sağlandı. Artık
sadece internet ve insanlar değil,
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makineler ve diğer bütün bilişim
sistemleri birbirleriyle haberleşebiliyor. Bu da yepyeni iş modellerini
ortaya çıkarıyor. Artık tek seferlik
kazanç sağlayan modeller değil;
tüketici bağımlılığı yaratan, onlara
hayatı kolaylaştıran yeni iş modelleri var” dedi.
“Gebze’nin girişim evi TOSB’da ”
Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
işbirliğiyle oluşturulan TEB - TİM
girişim evlerinden TOSB’a da açılacağını belirten Burhanoğlu, “Gebze
bölgesine yeni bir girişim evi açılacak ve bu da TOSB’da olacak.
Bu girişim evlerine otomotivde
yenilik üzerine çalışan girişimci
arkadaşlarımız alınacak ve onlara
serbestlik tanınacak. Yani girişimci
arkadaşlarımız başka bir kuluçka
merkezinde de çalışıyor olabilecek.
Girişim evine kabul edilen girişimci
arkadaşlarımız burada geliştirdiği uygulamaları test etme imkanı
bulacak.” dedi.

“TOSB’da yatırım ağı oluşturacağız”
TOSB içerisinde kendi konusunda uzman çok sayıda yan sanayici
olduğunu belirten Burhanoğlu,
“Girişimci gençler burada istedikleri
firmada, istediği konuda çalışma
yapabilecek ve uygulamalarını
oralarda test etme şansı bulabilecek. Burada yatırımcı ile girişimci
arasında bağ kurulacağına inanıyoruz, çünkü oradaki yeni nesil aklı ve
inovasyonu gören yan sanayicimiz
onlara yatırım yapacak, böylece
yeni bir yatırım ağı oluşacak” dedi.
“Gençlere ihtiyacımız var”
Yeni iş modellerine ve gençlere ihtiyacımız olduğunu söyleyen
Burhanoğlu, “Yeni akla, inovasyona
ihtiyacımız var. Dünyada ekonomi
artık inovasyon üzerine dönüyor.
Dünyada aracılar ortadan kalkıyor.
Bugün olmasa bile yarın konumuz
blockchain olacak. Blockchain
geldiği zaman aracılar ortadan
kalkacak.

[güncel►

Uluslararası
Savunma ve Güvenlik
Fuarı’na
heyet ziyareti
Kocaeli iş dünyası dünyanın en büyük uluslararası kara-hava savunma ve güvenlik fuarı olan
EUROSATORY’e katılacak. Bu kapsamda, Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara ABİGEM organizasyonunda 10 -13 Haziran 2018 tarihlerinde Fransa’nın
başkenti Paris’te düzenlenecek olan EUROSATORY
Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı’na ziyarette bulunulacak ve firmalar arası ikili iş görüşmeleri
gerçekleştirilecek.
Dünyanın en büyük uluslararası kara-hava savunma ve güvenlik fuarı olan EUROSATORY; Her
türlü kara taşıtları, helikopter-uçak sistemleri, mühimmat ve silah sistemleri, komuta ve bilgi sistemleri, vatan güvenliği ve barışı koruma araçları, geliştirilmiş infilak aygıtları (IED), kimyasal, biyolojik,
radyolojik ve nükleer savunma (CBRNE), bireysel
ve koruyucu ekipmanlar, araştırma, tasarım, mühendislik, sivil güvenlik ve acil müdahale, eğitim ve
simülasyon, operasyonel elektronik ve IT, optikoptronik, ölçümler, testler ve test merkezleri gibi
alanları kapsıyor.
İki yılda bir düzenlenen EUROSATORY fuarına
2016 yılında, 57 ülkeden 1.571 firma standla katılmış
ve fuar 140 ülkeden 57.000 kişi tarafından ziyaret
edilmiştir. Ayrıca fuar 103 ülkeden 8.200 askeri ve
özel kuvvet yetkilisini ağırlamıştır.
BOSNA HERSEK’TE
İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ ETKİNLİĞİ
Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara ABİGEM ve
BİGMEV işbirliğinde 19 – 22 Haziran 2018 tarihlerinde Bosna Hersek’e, iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin ve işbirliğinin geliştirilmesi adına heyet
ziyareti düzenleniyor.
19 – 22 Haziran 2018 tarihlerinde ise EEN EMN
ortaklarından Doğu Marmara ABİGEM, Bosna
Hersek’e heyet ziyareti düzenleniyor. Her sektörden firmaların katılımına açık olan bu heyet ziyaretinde katılımcılar için özel olarak, faaliyet alanlarına
uygun firmalarla ikili iş görüşmeleri organize edilecek.
Heyet programında Bosna Hersek Dış Ticaret
Odası, Tuzla Ticaret Odası, T.C. Bosna Hersek Büyükelçiliği ziyaret edilecek, iki ülke arasındaki ticari
faaliyetlerin ve işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı
yatırımların teşvik edilmesi amacıyla temaslarda
bulunulacak.
Heyet ziyareti kapsamında ayrıca enerji-yenilenebilir enerji sektör fuarı ENERGA ziyaret edilecek
ve fuar alanında da firmalar arası ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. Etkinliğin son gününde ise,
Osmanlı dönemine ait tarihi ve kültürel mirasın bulunduğu Mostar Bölgesi ziyaret edilecek.

ABD’de Türk Böreği kokusu

Göçmen Börekçisi
ABD’lilere Börek Yedirecek
Doğru yatırımlarla ve
emin adımlarla büyüyen Göçmen Börekçisi, Türkiye’den
dünyaya açılma planına ABD
ile başlıyor. Amerika’daki
yatırımcılar Güney Demirci
ve Mustafa Köten ile master
franchise anlaşması imzalayan Göçmen Börekçisi, global
büyümesini “Tegtat By Göçmen Börekçisi” markasıyla
gerçekleştirecek.
Gücünü üreten kadınlardan alan Göçmen Börekçisi,
Türk yemek kültüründe
önemli yeri olan böreği
ABD’lilere de sevdirmek için
ilk adımını attı.
Markanın sahipleri
İlker Can Dönmez ve Tanju
Taner Dönmez, titiz fizibilite çalışmalarından sonra,
perakende ve işletme danışmanlığı tecrübesiyle ABD’deki
yatırımlarının önünü açacağına inandıkları Güney Demirci
ve Mustafa Köten ile master
franchise anlaşması imzaladı. Göçmen Börekçisi global
pazarda “Tegtat By Göçmen
Börekçisi” markasıyla mağazalaşmayı hedefliyor.
Dördüncü Ülkeye İlk Etapta Üç Mağaza
Yurt içinde 12 ildeki 82
şubesinin yanı sıra yurt dışına
yaptığı ihracatla tüketiciyle
buluşan Göçmen Börekçisi,

2018 yılı içerisinde ABD’nin
başkenti Washington DC’de
üç “Tegtat By Göçmen Börekçisi” şubesi açacak.
Konuyla ilgili açıklama
yapan Göçmen Börekçisi
Yönetim Kurulu Başkanı İlker
Can Dönmez; “Önümüzdeki üç
ay içerisinde ABD’nin başkenti Washington’da ilk mağazamız açılacak. ABD’de açılacak
mağazalarımızla ilk etapta
hedefimiz yıllık 1 milyon dolarlık ihracat yapmak. Mağaza sayımız arttıkça bu rakam
çok daha yukarılara çıkacak.
ABD’deki yatırımların çok kısa
zamanda Türkiye’deki mağaza sayısının önüne geçebileceğini, bunun Avrupa’yı da
tetikleyeceğini düşünüyoruz”
dedi.
Avrupa Operasyonu da
Sürüyor
Göçmen Börekçisi Genel
Müdürü Tanju Taner Dönmez ise “anne eli” lezzetiyle
yaptıkları böreklerini bu yaz
ABD’lilerin damak tadına
ilk kez sunacaklarını ifade
ederek 10 yıl içinde ülkede 40
mağazaya çıkmayı hedeflediklerini ekledi. Tegtat By
Göçmen Börekçisi markasıyla
sadece ABD değil Avrupa
pazarına yönelik operasyonlarının da sürdüğünü belirten
Dönmez, İngiltere, Almanya
ve Hırvatistan’da da yoğun
franchise görüşmeleri yaptıklarını söyledi.
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Alper Kanca: Tedarik sanayi olmadan
ana sanayide büyüme düşünülemez

Alper Kanca, Türk ekonomisi
için tedarik sanayilerinin
önemine değinerek, “Bütün
sektörlerin dayanak noktası
ve temel gücü tedarik sanayileridir, özellikle otomotiv sektöründe son derece
belirleyici konumdadır. Tedarik sanayi olmadan otomotiv sektöründe büyüme
düşünülemez” dedi.
İstanbul’da ekonomi basını ile bir
araya gelen Kanca, Bursa’da Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü’nün de katılımıyla otomotiv sektörü için tarihi bir zirve gerçekleştirdiklerini belirtti.
Otomotiv endüstrisinde gelişen
trendler doğrultusunda yüksek teknolojiye geçişi sağlayacak adımların
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen
bu zirvede, teknolojik yetkinlik, Ar-Ge
yetkinliği, insan kaynağı, rekabetçiliğin
artırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konularında sektör temsilcileriyle görüş alışverişi yapıldı.
Yapılan çalışmaları ve görüşleri
değerlendiren TAYSAD Başkanı Kanca, “Sektör ve bakanlık temsilcileri ile
bürokratların çok geniş katılım sağladığı Otomotiv Tedarik Sanayi Zirvesi
ile sektörün tüm sorunlarını ve çözüm
önerilerini birinci yetkiliye, yani Sayın
Bakanımız Dr. Faruk Özlü’ye iletme
imkânımız oldu. 5 saati aşan bu tarihi
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çalıştay ile sadece tedarik sanayinin
sorunları değil, bakanımız tarafından
gelecek ile ilgili planlar, politikalar ve
otomotiv tedarik sanayinin önemi de
paylaşılmış oldu” dedi.
Kanca, son yıllarda küresel rekabet ile birlikte ana sanayi ve tedarik
sanayinin daha fazla iş birliği içerisinde olduğunu belirterek, “An itibariyle
Türk otomotiv tedarik sanayi, geldiği
noktayla bir otomobilin yüzde 80’ini
üretebilecek durumdadır. Kendi gücümüzü iyi bilmeliyiz. Bugün Almanya bile bir otomobilin yüzde 100’ünü
yerli üretimle yapamazken, otomotiv
tedarik sanayimiz önemli bir aşama
kaydetmiş, etki alanını arttırmıştır ve
global oyuncu olmuştur. Özellikle ana
ve tedarik sanayi iş birliği ile Türk sanayisi çok daha iyi yerlere gelecektir”
diye konuştu.
“Yurt dışı algımızı güçlendirmeliyiz”
Uluslararası Ticarette başarı için
güçlü, olumlu bir ülke algısına sahip
olunması gerektiğini aktaran Kanca,
“Kısa ve orta vadede Türkiye algısındaki olumsuzluk tedarik sanayiyi, uzun
vadede ise ana sanayiyi etkileyecektir.
Ülke algısının iyi yönde gitmesi, birkaç
yıl öncesine dönmesi için yurt dışında,
özellikle Almanya’da otomotiv sektörünün ileri gelenlerini hem ziyaret
ediyor hem de onları Türkiye’ye davet
ediyoruz. Faaliyetlerimizi sadece Avrupa ile sınırlı tutmuyoruz. Otomotiv
sektörünün geliştiği pazarlarda aktifiz. Geçen hafta, TAYSAD üyelerinden

oluşan bir heyetimiz Hindistan’da idi.
Hintli ticari araç üreticilerinden TAFE
ve Ashok Leyland firmaları ile görüşmeler gerçekleştirildi. Yıl içinde ayrıca
Fransız PSA’ya da heyet ziyaretimiz
olacak, Çinli FCA-GAC ve Fransız Renault Tecnocenter ile de görüşmelerimiz
sürüyor” diye belirtti.
“Avrupa da daha fazla görünür olmalıyız ve daha çok kurumda, STK’da
yer almalıyız”
Geçtiğimiz günlerde Avrupa Dövmeciler Birliği (EUROFORGE)’ne ikinci
kez başkan seçilmesinin Avrupalı iş
ortaklarının Türk sanayisine duyduğu güveni gösterdiğini belirten Kanca,
“İskoçya’nın Glasgow şehrinde gerçekleştirilen (EUROFORGE) Genel Kurul
Toplantısı’nda ikinci kez başkan seçilmem böyle politik bir ortamda beni
ayrıca sevindirdi ve gururlandırdı. Son
bir yıldır bazı Avrupalı firmaların yönetici ve çalışanlarının, Türk tedarikçilere
karşı olumsuz bir yaklaşımı olmaktaydı. Türk tedarikçilerden, yeni projeler
için teklif isteme mektuplarının geri
çekilmesi ya da sözleşme aşamasına
gelmiş projelerin iptal edilmesi gibi
olumsuzluklar yaşandığını işitiyorduk.
Daha birkaç hafta önce Avrupalıların
Türklere iş vermekten kaçındıklarına
ilişkin medyada yer alan haberler sonrası, Avrupa’nın en saygın meslek kuruluşlarından biri olan EUROFORGE’da
bir Türk sanayicisinin böyle bir göreve
ikinci kez getirilmesi, Avrupalı iş ortaklarının Türk sanayisine duyduğu güveni gösteriyor” dedi.

[yatırım ►

Tek Durak Ofis Kocaeli
faaliyetlerine başladı

İlk uygulaması İstanbul’da başlatılan, yatırımcılar için tek durak
ofis uygulaması Kocaeli’de Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)
bünyesinde hizmet vermeye başladı. Tek Durak Ofis Kocaeli, İstanbul
dışında, ülkemizde Ankara, İzmir, Adana ve Mersin illerinde faaliyete
başlayacak beş ofisten biri olma özelliğini taşıyor.
Tek Durak Ofis Modeli; yatırımcıların, yatırım süreçlerinde kurum
kurum dolaşmayıp, vakit kaybetmeden tek ofisten işlerini halletmesini mümkün kılan, böylelikle bürokratik işlemleri hızlandıran, izin ve
ruhsatla ilgili iş yapma süreçlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Her Kurumdan Temsilci
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Merkez Binasında faaliyet gösterecek Kocaeli Tek Durak Ofis bünyesinde, Vergi Dairesi
Başkanlığı, SGK İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Defterdarlık, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası’ndan görevliler tarafından
yerli ve yabancı yatırımcıların tüm izin ve ruhsat işlemleri tek bir noktadan gerçekleştirecektir. Ayrıca yatırımcıların, yatırım süreçlerinde
ihtiyaç duydukları işlemlerle ilgili olarak diğer tüm kamu kuruluşlarından irtibat kişileri belirlenmiş ve bu kişiler aracılığı ile ilgili kurumların
iş ve işlemleriyle ilgili olarak kolaylaştırıcı rolü üstlenilecektir.
Kocaeli Tek Durak Ofis, bölgesel öncelikler ile uyumlu olarak Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın yönlendirdiği
yatırımcıların, Ekonomi Bakanlığından yatırım teşvik belgesi alan yatırımcıların ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ofis açan ve yatırım
yapan Ar-Ge ve yazılım yatırımcılarının ve girişimcilerinin işlemlerini
yürütecektir.
Yerli ve Yabancı Yatırımcı İçin ‘Tek Durak’ Kolaylığı
Yatırımcı ve girişimciler Kocaeli Tek Durak Ofiste; tescil sonrası ilk
yoklamanın yapılması, yabancı gerçek kişilere VEDOP sistemi üzerinden potansiyel vergi numarası verilmesi, SGK sicil kaydı, ÇED ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmelikleri kapsamında gerekli yönlendirmelerin
yapılması, izin/lisanslandırma faaliyetlerinin takip ve koordinasyonun yapılması, yatırım yeri (kamu arazisi) tespitine ilişkin işlemlerin
yapılması, özel sektörden temin edilerek yatırımlarda kullanılacak
taşınmazlar için gayrimenkul değerlemesi, Maliye Bakanlığı ve taşra
teşkilatına yatırımcı tarafından yapılan talep ve başvuruların takibini
ve kurumlar arası koordinasyonunu sağlanması, ticaret siciline tescil amacıyla şirket kuruluş başvurusu yapılması, Mersis başvurusu
yapılması ve yabancı gerçek kişilerin Mersis sistemine kayıt başvurusunun yapılması gibi ofiste temsil edilen kurumların görev ve yetki
sahasına giren tüm işlemlerini yapabilecektir.

Sagif 2018 İstihdam
Fuarı açıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide
Sarıeroğlu’nun da katıldığı Sakarya Ar-Ge,
Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı (SAGİF)
2018, Sakarya Kent Meydanı’nda ziyaretçilere kapılarını açtı.
Fuar açılışına Sakarya valisi İrfan Balkanlıoğlu, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, milletvekilleri, SATSO Başkanı Akgün
Altuğ, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Dr. Mustafa Çöpoğlu ve davetliler katıldı.
-Bakan Sarıeroğlu: Sakarya ilk 10’da
Sakarya’nın Milli İstihdam Seferberliği konusunda ilk 10 ilden birisi olduğunu
anımsatan SARIEROĞLU, “21 binlik kişilik
bir istihdam artışı sağladı. Sakarya Ar-Ge
Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı’nda
(SAGİF) işverenlerimizle görüştük. Bu seneyle alakalı ciddi istihdam artışı olacağının
sinyallerini aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde Milli İstihdam Seferberliğimizin
ikinci faslını başlattık. Çok güçlü teşviklerimiz var. Bunlarla ilgili uygulamalarımızı,
kampanyalarımızı başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız, bu yıl için ‘artı 2 istihdam’ dedi.
İnşallah il il gezeceğiz, çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.
-Sakarya’nın 25 binlere varan bir
istihdam hedefi var
Sakarya’nın istihdam hizmetleri, eğitim
programları ve eğitim fuarları açısından en
başarılı illerden biri olduğunu dile getiren
İŞKUR Genel Müdürü UZUNKAYA, “Türkiye
İş Kurumu 2002 yılında, Türkiye çapında 25
bin insanın işe girmesine aracılık yapan bir
kurumdu. 2015 yılında sadece Sakarya için
2000’li yılların başında 30 olan kadın istihdam rakamı 9 bin oldu. Gençlerle ilgili bu
rakamın 11 bine çıkması neticesinde, bugün
25 bin kişi istihdam hedefi olan bir Sakarya
var. Sakarya’nın son dönemde gösterdiği
birlik, beraberlik bu hedefe erişeceğimizin
en büyük müjdesidir” dedi.
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Proje Bazlı Teşvikten yararlanan firmalar
TÜBİTAK’ta toplandı...

Toplantıya katılan Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Proje
Bazlı Teşvik Sisteminden yararlanan
firma yetkililerine “Siz yeter ki üretin.
Destek bizden, teknoloji üretmek
sizden” diye seslendi.
“Bilim Merkezi Türkiye, Teknoloji Üssü Türkiye, İleri Sanayi Ülkesi
Türkiye” vizyonu doğrultusunda
TÜBİTAK’ın önümüzdeki döneme ilişkin faaliyetlerini planlama aşamasında, proje bazlı teşvik sistemi ile
destek almaya hak kazanan firmaların görüş ve katkılarının alınması
amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün de katılımıyla TÜBİTAK’ta toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıyı son derece önemsediğini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü,
“Proje Bazlı Teşvik Sistemi, ülkemizin
yüksek teknoloji yolculuğundaki
en önemli dayanaklardan birisidir”
diye konuştu. Hükümet ve Bakanlık
olarak tam anlamıyla yüksek teknolojiye odaklandıklarını vurgulayarak,
Türkiye’yi geleceğe taşıyacak en
önemli enstrümanın teknoloji üretmek olduğunu söyledi. TÜBİTAK’ın
Ülkeyi 2023 hedeflerine ulaştıracak
teknoloji atılımı için bütün birikimini
seferber etmeye hazır olduğunu dile
getirdi.
“Teşvik sistemi, yerlileşme
ve yüksek teknoloji politikamızın
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ürünü”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın himayesinde kamuoyuna
duyurulan Proje Bazlı Teşvik Sistemi
ile 19 firmanın 23 projesine teşvik
belgesi verildiğini ifade eden Sayın
Dr. Faruk Özlü, teşvik sistemiyle 135
milyar lira yatırım tutarı, 34 bin ilave
istihdam, 134 bin dolaylı istihdam ve
19 milyar dolar düzeyinde cari açığa
katkı hedeflediklerini bildirdi.
Bakan Özlü, teşvik sistemi
kapsamında yatırımcılara vergi,
istihdam, finans ve yatırım yeri
konularında destekler sağlanacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“Proje Bazlı Teşvik Sistemi, özü
itibarıyla yerlileşme, yerli üretim ve
yüksek teknoloji politikamızın bir
ürünüdür. Bu politikanın tam olarak
yürütülmesi için ilgili bütün bakanlıklarımız eşgüdüm içinde hareket
etmektedir. Yerlileştirme Yürütme
Kurulumuz yerli üretim politikamızı
koordine etmektedir.”
Bakanlık olarak tüm bağlı kurum
ve kaynaklarla yerli üretim ve yüksek
teknoloji hedefine katkı sağlamaya
devam edeceklerini vurgulayan Sayın Dr. Faruk Özlü, TÜBİTAK, KOSGEB
ve Türk Standardları Enstitüsünün
yüksek teknoloji üretiminin hizmetinde olduklarını söyledi. Sayın Dr.
Faruk Özlü konuşmasında; “Yatırımcılara, firmalarımıza ve girişimcilerimize net olarak şunu söylüyoruz,

‘Siz yeter ki üretin, destek bizden,
teknoloji üretmek sizden” ifadesini
kullandı.
“TÜBİTAK Olarak Bu Konuda Her
Türlü Desteğe Hazırız”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal sunumunda küresel rekabetçilik endeksi 2017-2018 sıralamasında ülkemizin 137 ülke arasında 53.
sırada yer aldığını, endeksi oluşturan
alt boyutlar bazında sıralamalara
bakıldığında sadece piyasa büyüklüğü göstergesinde 14. sırada yer
aldığımızı aktardı. Piyasa büyüklüğüne ilişkin ülkemizin durumunu, ancak
“yenilik”, “teknolojik hazırlık düzeyi”,
“özel sektör gelişmişliği” boyutlarındaki performansımızı artırarak kendi
lehimize avantaja dönüştürebileceğimizi vurguladı.
Prof. Dr. Hasan Mandal, bunu da
ancak Ar-Ge ve yenilik ekosistemimizi, girdi odaklı bir sistemden çıktı
odaklı bir sisteme dönüştürerek
yapabileceğimizi belirtti. Mevcut
durumda sanayideki çıktı niteliğini, teknoloji yoğunluğuna göre dış
ticaret verileri üzerinden irdeleyerek, 2017 yılındaki toplam imalat
sanayi ihracatının %3.8’inin yüksek
teknolojili ürün grubuna ait olduğunu vurguladı. Türkiye’nin sanayide
orta düşük teknoloji grubundan orta
yüksek teknoloji grubuna geçiş sürecinde olduğunu, ülkemizin yüksek

					

teknoloji odağının güçlendirilmesi gerektiğini aktardı.
Prof. Dr. Hasan Mandal tüm bu sebeplerle “Proje Bazlı
Teşvik Sistemi” ilk duyurulduğunda TÜBİTAK’ın bunu
en memnuniyetle karşılayan kurumlardan biri olduğunu ifade etti. Teknolojide dönüşümü sağlayan, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek yatırımların
teşvik sistemi kapsamında proje bazlı desteklendiğini
belirterek, TÜBİTAK olarak bu konuda her türlü desteğe hazır olunduğunu aktardı.
“Sanayi Yenilik Ağları Teknoloji Tabanlı Ürünlerin
Başarılı Bir Şekilde Ticarileştirilmesini Sağlayacak”
Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK bünyesinde 2018
yılı ve ötesinde yapılmak istenenleri şu sözlerle aktardı; “TÜBİTAK olarak girdi odaklı sistemden çıktı odaklı
sisteme geçiş için ne yapacağız, gelecek dönem stratejimizin iki ana unsuru var. Teknoloji hazırlık seviyesi
3 ile 6 arası olan süreçlerde üniversite bazlı araştırma
altyapılarını merkezde göreceğiz diyoruz. Teknoloji
hazırlık seviyesinde 6 ile 9 arasındaki olan süreçte ise
daha fazla firmaların etrafında oluşan Sanayi Yenilik
Ağlarını görmek istiyoruz. Ama her iki yaklaşımda da
oluşacak işbirliği yapılarına platformlar olarak bakıyoruz ve firmalarımızın bu platformlarda yer almasını
istiyoruz. Yani odak sektörlerde yüksek katma değerli
ürünlerin oluşmasına zemin hazırlayacak ve birbirlerini bütünleyen yapılar olarak görüyoruz.”
“Sanayi yenilik ağları” kapsamındaki temel gayenin
odak sektörlerde hedeflenen teknoloji tabanlı ürünlerin başarılı bir şekilde ticarileştirilmesi olduğunu ifade
eden Prof. Dr. Hasan Mandal, özel sektör firmalarının
tedarik zincirlerindeki diğer firmalar, son kullanıcılar,
TGB’ler ve üniversiteler ile oluşturdukları Ar-Ge ve
yenilik tabanlı işbirliği ağlarının ve büyük çaplı konsorsiyumların destekleneceğini vurguladı.
“Sanayi Doktora Programı Yakın Zamanda Başlatılacak”
Prof. Dr. Hasan Mandal, nitelikli bilgi üretilmesi için
nitelikli insan kaynağına ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağına
yönelik firmalar ile işbirliği içinde kritik insan kaynağı
kitlelerinin oluşturulmasının amaçlandığını aktardı.
“Nitelikli insan kaynağı olmadan, ne yaparsak yapalım, hibe destekler ve yatırım destekleriyle hedeflediğimiz teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer
zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması çok güç. Bilim
insanı denince akademik düşünmemek lazım, firmalarımızın ihtiyaçlarını merkeze alacağız.”diyen Prof.
Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK’ın, yakın zamanda Sanayi
Doktora Programı ve Üniversitelerde Sanayi Kürsülerinin başlatacağını söyledi.
Toplantıda Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapamındaki
firmaların temsilcileri, mevcut destek programları süreçlerinde karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini
ayrıca ülkemizin bilim ve teknoloji temelli gelişimi
açısından yakın gelecekte ihtiyaç duyulacak programları dile getirdiler.
Toplantıya; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın
Dr. Faruk Özlü ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal’ın yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Zübeyde Çağlayan, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Yöneticileri, TÜBİTAK Başkan
Yardımcıları, TÜBİTAK Yöneticileri ile Proje Bazlı Teşvik
Sistemi kapsamındaki firmaların temsilcileri katıldılar.

[ödül ►

İzaydaş ‘karbon
kahramanı’ oldu

İZAYDAŞ’ın da desteklediği 5. İstanbul Karbon
Zirvesi’nde, 26 kuruluş Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim
Derneği tarafından Düşük Karbon Kahramanı olarak
ödüllendirildi. Bu ödüllerden biri de sürdürülebilir yaşam
kültürleri, çevre kirliliği ve iklim değişimi ile mücadelede
on binlerce çocuğa ilham olan İZAYCAN projesi oldu.
5. İSTANBUL KARBON ZİRVESİ
Karbon salımında cimri davranarak iklim değişimine karşı mücadelede örnek olan kuruluşlar, İstanbul
Teknik Üniversitesi ev sahipliği ile 5. İstanbul Karbon
Zirvesi’nde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği
(SÜT-D) tarafından Düşük Karbon Kahramanı olarak
ödüllendirildi.
KARBON KAHRAMANI İZAYCAN
Karbon yönetimini başaran 69 projenin aday olduğu
yarışta, 26 kuruluş SÜT-D tarafından ödüle layık görüldü. İZAYDAŞ’ın sosyal sorumluluk projelerinden biri
olan ve çevre bilincini aşılayan hikâye kitapları ve eğitim
programlarıyla her yıl binlerce ilkokul seviyesindeki
öğrencilerle buluşan çevreci çocuk karakteri İZAYCAN,
“Düşük Karbon Kahramanı” seçildi. 2018 Düşük Karbon
Kahramanlarına ödüllerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Adnan Tan
verirken, maskotu ile yoğun ilgi gören İZAYCAN projesi
ödülünü ise İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç
aldı.
İZAYDAŞ ZİRVEDE STAND AÇTI
Zirveye, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç,
Özel Kalem Yusuf Yazıcı, Pazarlama Sorumlusu Halim
Çakıroğlu ve Halkla İlişkilerden Ferhat Yıldız ile İZAYCAN
maskotu katıldı. İZAYDAŞ, destekleyici firmalar arasında
yer aldığı zirvede ayrıca açtığı stant ile oturumlar arası
verilen aralarda katılımcılara tanıtım dokümanlarının
yer aldığı çanta hediye etti.
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[teşvikler ►

Boyner Perakende 130 milyon lira
harcamayla lojistik merkezi kuracak
Mart ayında Kocaeli'de toplam 281.1 milyon lira harcamayla gerçekleştirilecek 15 yatırım
projesi teşvik belgesine bağlandı. Bu yatırım projeleri gerçekleştiğinde 872 kişiye
istihdam sağlanacak.
Mart ayında teşvik belgesine bağlanan yatıım projelerinden 15’i Kocaeli’yi seçti. Bunlar arasında büyüklük itibarıyle Boyner Perakende ve Tekstil Yatırım AŞ ilk sırayı aldı.
Boyner Perakende tarafından gerçekleştirilecek komple
yeni yatırım için 130 milyon liralık harcama yapılacak. Yabancı sermayeli proje ile 110.6 bin metrekare alana sahip
Lojistik Merkezi Kurulacak. Bu yatırım için tanınan teşvik
araçları ise Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi
İndirimi, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti olarak
sıralandı
Boyner Perakende’nin yatırımını 48.3 milyon lira har-

Firma Adı

Yatırımın Cinsi

Sabit Yatırım

cama gerektiren Mazsan Makina’nın parça üretim yatırımı, Özel İlim Eğitim Kurumları’nın 17 milyon lira harcama gerektiren eğitim yatırımı, İzmit Özel Poliklinik Sağlık
Hizmetleri’nin 17 milyon lira harcama gerektiren hastane
yatırımı, Kordsa’nın 15.2 milyon lira harcama gerektiren
teknik tekstil yatırımı, Tanrıkulu Plastik Sanayi’nin 15.2
milyon lira harcama gerektiren plastik ambalaj atık geri
kazanım tesisi, Tanrıkulu Geri jDönüşüm’ün 14 milyon lira
harcama gerektiren plastik ambalaj atığı geri kazanım tesisi, Çakır Alüminyum’un 6 milyon lira harcama gerektiren
döküm parça üretim tesisi izledi.

İstihdam Sermaye Türü

Destek Unsurları		

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI AŞ

KYY

130.000.000

400

MAZSAN MAKİNA İMALAT SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

KYY

48.350.000

70

Yerli Sermaye KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti,
Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği

Beyaz eşya sanayi için muhtelif parça
4000000 KG/YIL, Otomotiv sanayi için
muhtelif parça 3067000 KG/YIL

ÖZEL İLİM EĞİTİM KURUMLARI
A.Ş.

KYY

17.086.000

100

Yerli Sermaye Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz
Desteği, Vergi İndirimi, Yatırım Yeri Tahsisi,
KDV İstisnası

İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimi 900
ÖĞRENCİ/YIL

İZMİT ÖZEL POLİKLİNİK SAĞLIK
HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

KYY

17.000.000

88

Yerli Sermaye KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği, Vergi İndirimi

Tıbbi hastane hizmetleri 75 YATAK

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

TEVSİ

15.220.000

14

Yerli Sermaye Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası

Teknik amaçlı tekstil ürünleri - Beton güçlendirme malzemesi (Kratos) 4017360
KG/YIL

TANRIKULU PLASTİK SAN. VE
TİC. A.Ş.

TEVSİ

14.000.000

20

Yerli Sermaye KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi
İşveren Hissesi Desteği

Plastik Ambalaj Atığı Geri Kazanımı
13056 TON/YIL

TANRIKULU GERİ DÖNÜŞÜM VE
ATIK DEĞERLENDİRME HİZ. İNŞ.
TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TEVSİ

13.000.000

25

Yerli Sermaye KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi
İşveren Hissesi Desteği

Plastik atık geri kazanımı 4536400
TON/YIL

ÇAKIR ALÜMİNYUM İNŞAAT
NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TEVSİ

6.000.000

50

Yerli Sermaye KDV İstisnası

Zamak ve alüminyum döküm parça 1434
TON/YIL

LAVİST YAPI SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.

KYY

6.000.000

50

Yerli Sermaye Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Yatırım Yeri
Tahsisi

Yaşlılara Yönelik Yardım Hizmetleri 140
KİŞİ

DIVERSEY KİMYA SAN.VE TİC.
A.Ş.

KYY

4.783.000

Yerli Sermaye Vergi İndirimi, KDV İstisnası

TOZ ÜRÜNLER 19537 TON/YIL, LİKİT
ÜRÜNLER 60620 TON/YIL

PLASTİTEK ENJEKSİYON SAN.
VE TİC.A.Ş.

TEVSİ

2.910.000

15

OPTİVAL TEST VE BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

ÜRÜN ÇEŞİ

2.170.000

10

THYSSENKRUPP ASANSÖR
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

KYY

1.730.000

15

KOCAELİ-GEBZE V (KİMYA)
İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ

TEVSİ

1.560.000

5

CUPPLAST AMBALAJ YATIRIM
SAN. VE TİC. A.Ş.

TEVSİ

1.300.000

10
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Yabancı Sermaye Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
Vergi İndirimi, KDV İstisnası, Gümrük
Vergisi Muafiyeti

Kapasitesi

Yabancı Sermaye Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası
Yerli Sermaye KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti,
Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği
Yabancı Sermaye KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği

Lojistik Merkezi 110639 M2

Plastikten muhtelif yedek parça 1214157
KG/YIL
Otomotiiv Test Hizmetleri 0

Muhtelif asansör (insan-yük-hasta asansörü) 400 ADET/YIL, Yürüyen merdiven
200 ADET/YIL

Yerli Sermaye KDV İstisnası

Atıksu Arıtma Tesisi 1500 M3/GÜN

Yerli Sermaye KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti

Plastikten damacana, şişe, matara ve
benzeri eşyalar, damacana, makara, şişe,
kasa 2356350 KG/YIL

[üyelerden ►

Gölcük Haber Gazetesi 33.yaşını
Gölcük’teki tesislerinde kutladı
Türkiye’nin en büyük Yerel İlçe Gazetesi ve bu konuda tescilli ödülün sahibi ‘Gölcük Haber’ 6 Mayıs tarihinde kendi tesislerinde düzenlediği törenle
33’üncü yıl yolculuğuna başladı.

K

ocaeli Sanayi Odası Meslek Komitesi üyesi olan
ve aynı zamanda Disiplin Kurulu'nda da yer alan
M.Nurettin Şenemre'nin İmtiyaz Sahibi olduğu
Gölcük Haber Gazetesi 32 yılı geride bıraktı, 33'üncü yılına
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun da aralarında olduğu
kalabalık ve seçkin misafirleri ile 'merhaba' dedi.

- Zeytinoğlu: Gölcük Haber güvenimizin eseri

Törende davetlilere açılış konuşmasını yapan Nurettin
Şenemre, büyük Atatürk’ün ”Basın kamu vicdanının sesidir” prensipleriyle 32 yılı geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Biz yıllardır hep
olmamız gereken yerde olduk. Halk kamu yönetimi ve
yerel yönetimler arasında köprü vazifesini Gölcük’ün yararına yerine getirmenin çabası içerisinde olduk. Donanmamızın halkla daha çok kaynaşmasında düzenlediğimiz
programlar bizleri bugünlere taşıdı. İlçemizin ve ülkemizin
menfaatlerini her zaman her şeyin üzerinde tuttuk. Bugün
buradaki muhteşem tablo bizim yolumuzun doğru, geleceğimizin de aydınlık ve parlak olduğunun en büyük göstergesidir."

Gazetenin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılan
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Gölcük
Haber'in kuruluş yıldönümünü kutladı ve "Gölcük Haber
Gazetesi’nin kuruluşunda harcımızın olması aynı zamanda Odamız Üyesi, Disiplin Kurulu Üyemiz, Meslek Komitesi
Başkan Yardımcımız, sınıf arkadaşım Nurettin Şenemre’yle
birlikteliğimiz ve ona güvenimizin bir eseridir. 32 yıldır halkımıza ilkeli ve sorumlu gazetecilik sunan Gölcük Haber’e
nice yıllar diliyorum." dedi.
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[yatırım ►

Anadolu Landini Traktör Fabrikası
hizmete açıldı

Açılışta konuşma yapan
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan,
Anadolu Grubu olarak otomotiv alanında yerli üretime odaklandıklarını belirtti.
Özilhan “Anadolu Grubu’nun
68 yıllık deneyimini İtalyan
ortağımızın traktör tasarımı
ve üretimi konusundaki 134
yıllık uzmanlığı ile birleştirerek Türkiye’de yatırım
yapmaktan, ülkemizin tarım,
ihracat ve istihdamına katkı
sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Anadolu Landini Traktör Fabrikası
Açılış Töreni Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Kocaeli Valisi
Sayın Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla
gerçekleştirildi.
Açılış törenine Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Va-
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liHüseyin Aksoy’un yanı sıra Çayırova
Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova
Belediye Başkanı Şevki Demirci, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Genel
Müdürü Hayati Köseoğlu, İtalyan Ortak
ARGO Tractors Başkanı Valerio Morra
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Fabrikanın tanıtım filminin gösterimiyle başlayan program; Anadolu Genel Müdürü Hayati Köseoğlu,
İtalyan Ortak ARGO Tractors Başkanı
Valerio Morra ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın
konuşmaları ile devam etti.
Açılışta konuşma yapan Anadolu
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay
Özilhan, Anadolu Grubu olarak otomotiv alanında yerli üretime odaklandıklarını belirtti. Özilhan “Anadolu
Grubu’nun 68 yıllık deneyimini İtalyan
ortağımızın traktör tasarımı ve üretimi
konusundaki 134 yıllık uzmanlığı
ile birleştirerek Türkiye’de yatırım
yapmaktan, ülkemizin tarım, ihracat
ve istihdamına katkı sağlamaktan
mutluluk duyuyoruz” dedi. Anadolu
Grubu’nun yerli üretime verdiği öneme

dikkat çeken Özilhan; yerli dizel motor
üretimi ile başlayan çalışmalarını
Şekerpınar’da ki tesislerinde traktör üretimi ile zenginleştirerek Türk
çiftçisinin ihtiyacı olan kaliteli ürünleri
sunmaya devam edeceklerini belirtti.
Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada, “Anadolu Grubu, Anadolu
Landini Traktör Fabrikası ve Tesislerinin açılış programında, sizlerle bir
arada bulunmaktan, bu güzel heyecanı paylaşmaktan büyük memnuniyet duymaktayım. Anadolu Landini
Tesisleri’nin, Anadolu Grubuna, tarım
makineleri sektörümüze ve ülkemize
hayırlı olmasını, bereket getirmesini
diliyorum. Bu fabrikayla; ülkemizin
yerli üretimine, ihracatına, katma değerine ve istihdamına katkıda bulunan
Anadolu Grubu’na teşekkür ediyorum”
diyerek sözlerine başladı.
Bakan Özlü kendisini en çok mutlu
eden programların fabrika açılışları
olduğunu belirterek, “Çünkü fabrika
demek; üretim demektir, katma değer
demektir, ihracat demektir, istihdam
demektir.

Türkiye’nin üretimine, ihracatına
ve istihdamına katkıda bulunan her
fabrika ve her girişim; bizim için bir değerdir, bir nimettir.
Bugün açılışını yapacağımız fabrikanın, ileri teknoloji ile donatılmış
olması; bizler için ayrıca memnuniyet
vericidir” ifadelerini kullandı.
“Benim gibi, milyonlarca çiftçi
çocuğu için; Traktör kelimesiyle bereket kelimesi eş anlamlıdır”
  Bakan Özlü sözlerine şöyle devam
etti; “Bizim kültürümüzde traktörün
çok ayrı bir yeri vardır.
Traktör tarım demektir, bereket
demektir, ekmek demektir, alın teri
demektir. Özellikle benim gibi, milyonlarca çiftçi çocuğu için; traktör kelimesiyle bereket kelimesi eş anlamlıdır.
Türkiye’de birçok nesil, traktörün
sürdüğü tarlaların bereketiyle büyümüş, okumuş ve bugünlere gelmiştir.
Ve şükürler olsun ki; Türkiye bugün,
traktör üretmekle kalmamış, ürettiği
traktörü ihraç eden bir ülke konumuna
yükselmiştir.”
“Dünyadaki traktör pazarının en
dikkat çeken ülkelerinden biriyiz”
Ülkemizin, dünyada traktör pazarının en dikkat çeken ülkelerinden biri
olmayı başardığını ifade eden Bakan
Faruk Özlü,  “2017 yılında Türkiye’de 73
bin traktör üretildi. Bunların yaklaşık
14 bini, yani % 20’si ihraç edildi.
Bu rakamlar; hem traktör sektörü
için, hem de tarım
makineleri sektörü
için, gurur duyulacak
rakamlardır” dedi.
“Tarım devrimi
bizim topraklarımızda başladı”
Bakan Özlü sözlerine şöyle devam etti;
“Nasıl ki, Sanayi 4.0
teknolojinin devrimiyse, Tarım devrimi de;
binlerce yıl önce bizim
topraklarımızda,
Anadolu’da başladı.
Tarım Devrimine
beşiklik eden Türkiye coğrafyası; ben
inanıyorum ki; bugün
artık hem sanayi
devriminin, hem tarım
devriminin önemli
aktörlerinden biri
olacak.
Tarımdaki nüfusun azaldığı, tarım
alanlarının daraldığı bir dünyada ve
Türkiye’de; tarımsal

üretimi sıçratacak yegâne araç teknolojidir.”
“Bakanlığımıza bağlı tüm kurumlar; bütün imkânlarıyla, tarımsal
sanayinin hizmetinde olacak”
Türk tarımının daha fazla teknolojiyle sıçrama yapabileceğinin altını
çizen Bakan Özlü, “Bunun için; tarımın
ve çiftçilerimizin teknoloji odaklı bir
şekilde dönüştürülmesini, bakanlık
olarak gündemine almış bulunuyoruz.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’nın,
bu yöndeki üstün gayretlerine, biz de
bakanlık olarak omuz vereceğiz.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı tüm kurumlar; bütün
imkânlarıyla, tarımsal sanayinin
hizmetinde olacak” ifadelerini kullandı.
“Gelecektee Dijital sensörlerle
donatılmış aletleri; tarımsal üretimin
merkezine yerleştireceğiz”
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü sözlerine şöyle devam etti;
“TÜBİTAK; Akıllı Tarım uygulamaları için, ihtiyaç duyulan her alanda
hizmete hazırdır.
KOSGEB; tarım teknolojilerine yatırım yapmak isteyen herkese, kaynak
sunmaya devam edecektir.
Bakanlığımız ile Tarım Bakanlığı
arasında Ar-Ge ve İnovasyon başta
olmak üzere; çeşitli işbirliği mekanizmalarını hayata geçireceğiz.

Örneğin; kimyasal ilaçlar, Tarımda
yenilenebilir enerji, dışarıdan ithal
ettiğimiz aşı ve mayaların Türkiye’de
üretimi gibi konularda; bakanlık olarak
bütün imkânlarımızı seferber edeceğiz. Teknolojik inovasyonu, tarım
uygulamalarının merkezine koyacağız.
Gelecekte dijital sensörlerle donatılmış aletleri; tarımsal üretimin merkezine yerleştireceğiz.
Bildiğiniz gibi; Bakanlık olarak,
katma değerini 10 yılda, 2 katına çıkaracak, 5 odak sektör
belirledik.
Bu sektörlerden
biri de gıda ve içecek
sektörüdür. Gıda teknolojilerini; vergi indirimi, kaynak tahsisi,
teşvik ve muafiyetlerle
destekleyeceğiz.
Başta TÜBİTAK
ve KOSGEB olmak üzere, bütün
kaynaklarımızı,  yerli
ve milli tarımın hizmetine sunacağız.”
“Türkiye Manipülatif birtakım oyunlara
rağmen; vizyonunu
büyüterek, yoluna
devam etmektedir”
“Teknoloji üssü
Türkiye hedefimizin
yanına, yeni bir hedef
daha koyduk” diyerek
sözlerine devam eden
Bakan Özlü şunları
söyledi; “Bu hedef;
‘yatırım üssü Türkiye’
hedefidir.
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Anadolu Landini Traktör Fabrikası Açılış
Töreni Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü ve Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’un
katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Açılış törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve ValiHüseyin Aksoy’un yanı
sıra Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova
Belediye Başkanı Şevki Demirci, Anadolu Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Genel Müdürü Hayati Köseoğlu, İtalyan Ortak
ARGO Tractors Başkanı Valerio Morra ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Fabrikanın tanıtım filminin gösterimiyle başlayan program; Anadolu Genel Müdürü Hayati
Köseoğlu, İtalyan Ortak ARGO Tractors Başkanı
Valerio Morra ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Tuncay Özilhan’ın konuşmaları ile devam etti.
Açılışta konuşma yapan Anadolu Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu olarak otomotiv alanında yerli üretime odaklandıklarını belirtti. Özilhan “Anadolu
Grubu’nun 68 yıllık deneyimini İtalyan ortağımızın traktör tasarımı ve üretimi konusundaki 134
yıllık uzmanlığı ile birleştirerek Türkiye’de yatırım
yapmaktan, ülkemizin tarım, ihracat ve istihdamına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz”
dedi. Anadolu Grubu’nun yerli üretime verdiği
öneme dikkat çeken Özilhan; yerli dizel motor
üretimi ile başlayan çalışmalarını Şekerpınar’da
ki tesislerinde traktör üretimi ile zenginleştirerek Türk çiftçisinin ihtiyacı olan kaliteli ürünleri
sunmaya devam edeceklerini belirtti.
Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada,
“Anadolu Grubu, Anadolu Landini Traktör Fabrikası ve Tesislerinin açılış programında, sizlerle bir arada bulunmaktan, bu güzel heyecanı
paylaşmaktan büyük memnuniyet duymaktayım.
Anadolu Landini Tesisleri’nin, Anadolu Grubuna,
tarım makineleri sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını, bereket getirmesini diliyorum. Bu
fabrikayla; ülkemizin yerli üretimine, ihracatına,
katma değerine ve istihdamına katkıda bulunan
Anadolu Grubu’na teşekkür ediyorum” diyerek
sözlerine başladı.
Bakan Özlü kendisini en çok mutlu eden
programların fabrika açılışları olduğunu belirterek, “Çünkü fabrika demek; üretim demektir,
katma değer demektir, ihracat demektir, istihdam demektir.
Türkiye’nin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkıda bulunan her fabrika ve her girişim;
bizim için bir değerdir, bir nimettir.
Bugün açılışını yapacağımız fabrikanın, ileri
teknoloji ile donatılmış olması; bizler için ayrıca
memnuniyet vericidir” ifadelerini kullandı.
“Benim gibi, milyonlarca çiftçi çocuğu için;
Traktör kelimesiyle bereket kelimesi eş anlamlıdır”
  Bakan Özlü sözlerine şöyle devam
etti; “Bizim kültürümüzde traktörün çok ayrı bir
yeri vardır.
Traktör tarım demektir, bereket demektir,
ekmek demektir, alın teri demektir. Özellikle
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Kömürcüler OSB Müteşebbis
Heyeti toplantısı yapıldı

Kömürcüler Organize
Sanayi Bölgesi Müteşebbis
Heyet Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında
gerçekleştirildi.     
Hüseyin Aksoy, Dilovası
Kaymakamı Mustafa Asım
Alkan, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı  Murat
Ayhan, Bölge Müdürü Erhan

Koray ve Yönetim Kurulu
Üyeleri tarafından kapıda
karşılandı.
Müteşebbis Heyet üyelerinin katılımıyla gerçekleşen
toplantıda; Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Ayhan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi
sunumunun ardından gündem maddeleri görüşülerek,
değerlendirmeler yapıldı.

Vali Aksoy’dan Macit Haldız
ve Recep Ekşi’ye iade-i ziyaret

Vali Hüseyin Aksoy, Haldız İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız’a ve Yavuz Dekorasyon İnşaat Yönetim
Kurulu Başkanı Recep Ekşi’ye iade-i ziyarette bulundu.

Dilovası Batı Kavşağı’nda temel atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından, Dilovası ilçesi şehir merkezine giriş çıkışları rahatlatmak için
yapılacak olan çalışmalar kapsamında planlanan ‘Batı Kavşağı’ için temel
atıldı. Batı Kavşağı’nda gerçekleştirilecek olan çalışmalarla ilave kollar ve köprüler oluşturulup, ilçeden
direkt olarak D-100 karayoluna bağlantılar sağlanacak. Daha önce kavşak düzenlemesi için ihaleye çıkan
Büyükşehir Belediyesi, işi yapacak
firmayı belirlemişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, temel atma töreninde
işi yapacak olan firma yöneticisinden
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tamamlanmasının sözünü aldı.
YOĞUN KATILIM
Dilovası ilçesi Batı Kavşağı şantiye
alanında gerçekleştirilen temel atma
törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,
Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel
Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay,
Ak Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, Dilovası Kaymakamı
Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Gebze Belediye
Başkanı Adnan Köşker, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Şemsettin
Ceyhan, Ak Parti Dilovası İlçe Başkanı
Osman Akbulut, protokol ve vatandaşlar katıldı.
KARAOSMANOĞLU “DAHA
SAĞLIKLI VE DAHA KOLAY”
Hayırlı bir işin temel atma merasiminin yapıldığını belirten Başkan

Karaosmanoğlu, “Burada giriş çıkışlarda bir problem yaşanıyordu. Bundan 10 sene önce buraya kavşaklar
yapıldı. Giriş çıkışta uzun bir mesafe
kat ediliyor. Biz burası için birkaç yıldır proje çalışmaları gerçekleştirdik.
Çok kolay bir proje değil. Buradaki
arazi dar ama sonunda bir projede
mutabık kaldık. İnşallah bu projeyi
tamamladığımızda Dilova’mızın hem
girişi hem de çıkışı, daha güvenli daha
sağlıklı ve daha kolay bir hale gelecek” dedi.
TOLTAR’DAN KARAOSMANOĞLU’NA
VE BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR
Temel Atma Töreninde konuşan
Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar
“Gerçekleştirilecek olan bu proje ile
halkımızın ilçeye giriş çıkışları rahatlamış olacak. Bu projenin gerçekleşmesinde büyük emekleri olan
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na ve
çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

YENİ KAVŞAK KOLLARI
Proje kapsamında TEM ve D100 bağlantılarını sağlamak üzere
Dilovası’nda yapılan Batı Kavşağı’nda
ilave çalışmalar gerçekleştirilecek.
Yeni çalışmayla ilçeye giriş ve çıkışlar
rahatlatılacak. Çalışma ile yeni köprüler ve kavşak kolları inşa edilecek.
GİRİŞ- ÇIKIŞLAR RAHATLAYACAK
Proje ile batıdan Gebze yönünden
gelerek Dilovası’na gitmek isteyen
araçların, sanayii alanı içerisine gir-

meden ilçe merkezine geçişi sağlanacak. Dilovası girişi için mevcut köprü
revize edilecek. Çalışmada biri dere
köprüsü olmak üzere 3 adet köprü
yapılacak. Aynı zamanda Dilovası ilçe
merkezinden D-100 İstanbul yönüne
gitmek isteyen araçlar proje ile direk
katılım sağlayabilecek.
DİREK ULAŞIM
Proje kapsamında D-100 karayolu üzerindeki batı kavşağından Dilovası ilçe merkezine girecek taşıtların
giriş ve çıkışı düzenlenecek. Mevcut
durumda Dilovası şehir merkezine
girecek araçların sanayi içerisindeki
yolları kullanarak şehir içerisine giriyor. Yapılacak kavşak düzenlemeleri
ile Dilovası şehir merkezinden, D-100
karayoluna sanayi iç yollarını kullanmadan direk giriş ve çıkış sağlanacak.
3 ADET KÖPRÜ
Proje kapsamında Dilderesi üzeri dahil olmak üzere 3 adet üst geçit
köprüsü yapılacak. Projede 32 bin
metreküp kazı, 70 bin metreküp dolgu, bin metreküp taş duvar ve 4 bin
700 metreküp beton çalışması yapılacak. Çalışmada bin 300 ton demir,
4 bin 800 metre fore kazık, 8 bin 600
metre taş kolon, 11 bin 400 metrekare toprakarme duvar, 14 bin 500
ton asfalt, 2 bin 100 metre drenaj, 5
bin 700 metrekare tretuar ve 2 bin
500 metre oto korkuluk kullanılacak.
Projenin ter tesliminden itibaren 285
günde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.
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Tasarlanan Temiz Gelecek Fonu tanıtıldı

Temiz Gelecek Fonu (TGF) tanıtımı ve Temiz Teknolojiler Girişimcilik
Programı’nın (GCIP) 2017 yılı ödül töreni
etkinliklerini içeren “Temiz Gelecek
Fonu Tanıtım Etkinliği ve Ödül Töreni”;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü’nün katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma
Teşkilatı (UNIDO) ve TÜBİTAK-TEYDEB

işbirliğinde tasarlanan Temiz Gelecek
Fonu oluşumu hakkında bilgi verilen ve
Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) 2017 ile Bireysel Genç Girişim
Programı (BiGG) kapsamında derece
alan 9 temiz teknoloji Start-Up’ına
ödüllerinin verildiği “Temiz Gelecek
Fonu Tanıtım Etkinliği ve Ödül Töreni”,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü’nün de katılımıyla Ankara’da
düzenlendi.
Bakanlık olarak temiz teknoloji
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girişimlerini, bundan sonra da artan
oranda desteklemeye devam edeceklerini bildiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü, gelişirken, değişirken ve büyürken, gelecek nesillere,
yaşanabilir bir dünya bırakmanın çok
önemli olduğunu söyledi. Küresel
Temiz Teknolojiler İnovasyon Programı
kapsamında, çevreye yönelik risklere
çare olmaya çalıştıklarını anlatan Özlü,
“Gelecek teknolojide, gelecek
Ar-Ge’de, gelecek
inovasyonda. Ama
temiz gelecek,
temiz teknolojide.
Temiz gelecek,
temiz teknolojileri sağlamak için
geliştirilecek olan
Ar-Ge’lerde, inovasyonlarda” dedi.
Temiz teknoloji için
çalışan firmaların
ödüllendirilmesinin bu anlamdaki farkındalığın
artırılmasında son
derece önemli
olduğuna işaret
eden Özlü, bu tür programlar sayesinde, temiz teknolojiden ilham alan
iş fikirlerinin, ticari hayatta çok daha
fazla karşılık bulacağını kaydetti. Özlü,
bakanlık olarak temiz teknoloji girişimlerini, bundan sonra da artan bir
oranda desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Bilim merkezi,
teknoloji, ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefimize, tertemiz bir şekilde ulaşmak
için, üzerimize ne düşerse yapacağız.
Küresel Temiz Teknolojiler İnovasyon

Programı’nın, temiz bir geleceğe ulaşmamızdaki rolünden, büyük memnuniyet duyuyorum” ifadesini kullandı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal:
”Küresel Güçlükler Bizleri Daha Fazla
Yeni ve Yenilikçi Girişimlere Yöneltiyor”
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da küresel
temiz teknolojiler yenilikçilik programı (GCIP) sürecinin 5 yıldır UNIDO ile
TÜBİTAK birlikte başlatılan girişimle
ve birçok kurumun iş birliğinde sürdüğünü hatırlattı. Doğal kaynaklar ile su
kaynaklarının azalması, enerji ihtiyacının artması, çevre kirliliği gibi küresel
güçlüklerin bizleri daha fazla yeni ve
yenilikçi girişimlere yönelttiğine işaret
eden Prof. Dr. Mandal, yeni ve yenilikçi
iş fikirlerinin ilgili kurumların kuruluşların iş birliğiyle hayata geçirilmesinin
önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr.
Mandal, TÜBİTAK’ın çalışmalarına ve
destek programlarına da değinerek,
yakında yeni destek programlarını
da paylaşacaklarını bildirdi. Yeni bir
girişimcilik fonunun oluşturulmasına
ilişkin karar alındığını anımsatan Prof.
Dr. Mandal, girişimcilik eko sisteminin
niteliği artırma konusunda katkı sunacaklarını ifade etti.
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma
Teşkilatı (UNIDO) Türkiye Temsilcisi
ve Bölgesel İşbirliği Merkezi Direktörü
Süleyman Yılmaz da Temiz Teknoloji
İnovasyon Hızlandırma Programının
büyüdüğünü ve geliştiğini anlatarak,
kamu ve özel kuruluşların verdiği
destekle Temiz Gelecek Fonunun kurulmasına imkan sağlayarak önemli bir
başarıya imza attığını söyledi. TÜBİTAK
Girişimcilik Destekleme Grubu Yürüt-

					

me Komitesi Sekreteri Sinan Tandoğan ise yenilenebilir kaynaklardan özenle üretmeye, dönüştürerek ve
paylaşarak tüketmeye ve yeniden kullanıma dayanan
bir model ile kalkınmayı hedeflediklerini belirterek, teknoloji girişimlerini ciddi bir yatırım alanı olarak görmeye
başlayan yatırımcılarla karşılaşmanın memnuniyet
verici olduğunu sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından, temiz teknolojiler alanında
başarı gösteren girişimcilere ödülleri verildi.
GCIP Süreçlerinde Binden Fazla Teknogirişim Firması Kuruldu, Yüzden Fazla Temiz Teknoloji Girişimcisi
Destek Aldı
Son 5 yılda TÜBİTAK tarafından yürütülen, banka
ve üniversitelerin paydaşı olduğu Bireysel Genç Girişim
Programı (BiGG) ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı himayesinde, TÜBİTAK ev sahipliğinde, UNIDO tarafından
yürütülen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB ve TTGV’nin paydaşı olduğu,
Uluslararası Temiz Teknolojiler Girişimcilik Hızlandırma
Programı (GCIP) süreçlerinde 1000’den fazla teknogirişim firması kuruldu ve 100’den fazla temiz teknoloji
girişimcisi destek aldı.
Bu süreçte özellikle temiz teknolojilerle geliştirilen
yenilikçi ürün ve hizmetlerin pazara ulaşmasının özel
bir çaba gerektirdiği görüldü. TGF ile GCIP ve BiGG programlarında başarılı olan temiz teknoloji iş fikirlerinin
ticarileşmesi, girişimlere ek kaynak sağlayarak kapasite
oluşturulması ve küresel pazarlarda yer almalarının
sağlanması hedefleniyor. Yurt içi ve yurt dışı paydaşlarıyla başlatılan bu fonun etrafında şekillenecek insiyatifin sürdürülebilir büyümeye katkısı bekleniyor.
Tematik Girişimciliğin Odağında Bir İlk; Küresel Temiz Teknolojiler İnovasyon Programı-GCIP
Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir endüstriyel kalkınmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Küresel Çevre Fonu (GEF) ile birlikte Enerji
ve Çevre ana temalarında bazı kategorilerde girişimci iş
fikirlerinin desteklenmesine yönelik dünyanın en geniş
ve en kapsamlı girişimcilik hızlandırma programını
yürütüyor.
Küresel iş birliği arayışına cevap olarak doğan
Küresel Temiz Teknolojiler İnovasyon Programı (Global
Cleantech Innovation Programme-GCIP), temiz teknoloji
alanlarında faaliyet gösteren tüm girişimcileri geleceği
şekillendirecek sürdürülebilir üretim gerçekleştirmeleri
ve girişimlerini hızlandırmaları yolunda kaynak sağlayarak destekliyor.
Türkiye’de T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
himayesinde, TÜBİTAK ev sahipliğinde, Teknoloji ve
Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde 2014’den beri yürütülmekte olan GCIP kapsamında temiz teknoloji inovasyonları teşvik edilirken
aynı zamanda, Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji, Su
Verimliliği, Atıktan Enerji Üretimi ve Yeşil Binalar alanlarında çalışmakta olan KOBİ’ler ve genç Start-Up’lar da
destekleniyor.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
T.C. Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB ve Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı (TTGV) da GCIP’in diğer ulusal paydaşları arasında yer alıyor.
İçeriğinde bir de yarışma barındıran GCIP hızlandırıcı programı kapsamında girişimciler, başta Eğitim ve
Mentorluk destekleri olmak üzere, Tanıtım ve Sermayeye Ulaşım kilit aktiviteleri ile de geliştiriliyor.

[osb ►

TATARİSTAN’DA KURULACAK
OSB İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI

GOSB’un model olarak alınacağı ve GOSB tarafından
yönetilecek Tataristan Cumhuriyeti’nde kurulacak OSB
için sözleşme ve iş planı imzalandı. i
Sözleşme, 27 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen Türkiye-Tataristan Forumu kapsamındaki organizasyonda,
Tataristan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Farid Abdulganiev ve Tataristan Cumhuriyeti Zelenodolsk İlçesi Belediye
Başkanı Aleksandr Tıgin ile GOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Vahit Yıldırım tarafından imzalandı. İmza töreni, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov
ile Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih
Metin’in katılımıyla gerçekleştirildi.
İmzalanan sözleşme, Rusya’da, Türkiye’deki kanuna
benzer nitelikte bir OSB kanunu çıkarılana kadar geçecek
süre zarfında, tarafların üstleneceği görevleri kapsamaktadır. Kanun süreci tamamlandığında, Rusya’da şirket
kurulacak ve Sviyajsk Bölgelerarası Multimodal Lojistik
Merkezi Bölgesinde kurulacak OSB, GOSB tarafından yönetilmeye başlanacaktır.

VAHİT YILDIRIM’A YILIN SOSYAL
SORUMLULUK ÖDÜLÜ VERİLDİ

Yılın en iyilerinin ödüllendirildiği İnternet Medyası
Yılın En İyileri 2018 ödül töreni, İstanbul’da düzenlenen
organizasyonla gerçekleştirildi. 18. yılına giren ve geleneksel hale gelen İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödül
Töreni’ninde “Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü” GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım’a verildi. Vahit Yıldırım’a
ödülü, Müjdat Gezen tarafından takdim edildi.
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Numarine’in hedefi
Avrupa’da ilk 5 marka arasına girmek
yılı itibari ile tüm hisseleri tekrardan satın aldım ve şu an hiç bir ortağım bulunmamaktadır.

NUMARİNE Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
Malaz ile ulaşım sektörüne başlayışını,
üretimi ve dünya pazarlarındaki yerlerini konuştuk.
·Şirketiniz kaç yılında kuruldu?
Firmamız 2002 yılında kuruldu. Enterasan ve güzel bir hikâyesi var. Sanayici bir aileden geliyorum. Ailem sanayici
olmasına rağmen bana tavsiyeleri “sanayicilik yapma, ticaret yap” oldu. Bende
ilk olarak kendime küçük otellerde kullanılan elektronik küçük kasalar üreten
bir kasa firması kurdum ve geliştirerek
birkaç ortakla çalışmaya başladım. Daha
sonra bu firmadan ayrılarak sektörleri
araştırmaya başladım. Sonuçta
bildiğim tek şey sanayicilikti. Teknelere olan düşkünlüğüm beni
denizcilik sektörüne yönlendirdi.
Yapmış olduğum araştırmalar ve
fizibilite çalışmalardan sonra bu
işi yapmak en büyük tutkum oldu.
Numarine Denizciliği 52 fit ile 105
fit arasında seri üretim yapmak
üzerine tek bina olarak kurduk. 15
sene içeresinde ürün gamımız ile
birlikte kapasitemizi de arttırdık.
·Kaç ortaklı bir yapıya sahipsiniz?
Numarine markasinin tek sahibiyim, 2008 – 2012 yılları arasında yabancı bir yatırım fonunu
ortak olarak almıştık fakat 2012
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·Ana üretim konunuz hakkında bilgi
verir misiniz?
Tek bir üretim konumuz var. Tüm
dünyada “Lüks Motor Yat” olarak sınıflandırılan tekneler üretmekteyiz. 3 ana
sınıfımız var. 18 ile 45 metre arasi 3 ana
seride 11 farkli model üretmekteyiz. Her
yıl 10 ile 12 adet tekne üretebiliyoruz
(siparişlerimizin boyu üretim âdetimizi
etkilemektedir) 15 yıl içerisinde 115 adet
tekne ürettik. Üretimimizin %75’lik bölümü ihracattır. Bugün Amerika Birleşik Devletlerinden, Avustralya’ya Hong
Kong’dan Venezuela’ya kadar dünyanın
her noktasında Numarine tekneleri yüzmektedir.
Explorer flybridge hard değişen tirendi çok iyi yakaladık burada 3. Serimizi
ürün gamımıza kattık. Şuanda 11 model
üretmekteyiz. 3 tanesi Explorer. Şuanda ortalama ürettiğimizin boyu 28.76
mt 2018 de teslim edeceğiz. Avrupa’da
lüks segment tekne yapan sayılı üretim
tesislerinden bir tanesiyiz.
Numarine’nin en büyük özelliği yurt
dışından tasarımcılarla ve genç bir ekiple çalışmasıdır.
Rakipsiz bir performans ve konfor
sağlayacak şekilde tasarlamış olduğumuz motorlu yatlarımızla dünyadaki
bütün denizlerde var olmak istiyoruz.
·Firmanızda, mavi yaka ve beyaz
yaka olmak üzere kaç kişi çalışmakta,
Erkek ve Kadın personel sayınız nedir?
Beyaz yaka 42 ve mavi yaka 176 olmak üzere toplam 218 çalışanımız var.

Bunların 205’i erkek, 13’ü ise kadındır.
·Yapmış olduğunuz ithalat ve ihracat tutarınız nedir?
Toplam ihracat miktarımız 2017 yılı
itibariyle 13 milyon eurodur. Her yıl hedeflerimiz, yeni projelerimiz ile birlikte
ihracat miktarını arttırmaktır.
İthalatta 2017 yılı kapanışımız 1 milyon 400 bin eurodur.
·Yatırım miktarınız nedir?
2012 yılında yatırım yapılan CNC makinesi sayesinde tasarımlarımızı kendimiz yapmaya başladık ve son beş sene
içerisindeki 7 yat modelinin tasarımı tamamen bize ait. 2017 yılı yatırım miktarımız 1.5 milyon eurodur.
·Yurtdışı bağlantınız var mı?
Dünyada çok geniş bir coğrafi bölgede varlığımız bulunmaktadır. 36 Ülkede temsilciliklerimiz, distribütörlerimiz
var. Rusya bayisi Hırvatistan’da Porte
Montnegro’da aktif olabiliyor. Güney
Amerika’daki bayimiz Venezuela’da,
Meksika’da ya da Panama’da operasyon yapabiliyor. Çok geniş bir distribütör ağımız var. Sidney’den Birleşik Arap
Emirlikleri’ne Katar’a oradan Hong Kong
dan Singapur’da Taylan’dan Amerika’nın
Kaliforniya eyaletine kadar her yerde
teknelerimiz yüzmektedir.
·Hedefleriniz nelerdir?
Markamız adına önemli çalışmalar
yapmaktayız, en büyük hedefimiz markamızı Avrupa da ilk 5 marka içerisine
sokmak. Turquality’e katılan Türkiye
deki ilk tekne firması olmak istiyoruz.
Kaynak: GOSB e bülten

[osb’lerden ►

İMES OSB yönetiminin ziyaretleri sürüyor
İmes Organize Sanayi Bölgesinin 2017
Ağustos’unda başlattığı ve günümüzde de
devam ettirdiği Firma Ziyareti Programı kapsamında geçtiğimiz günlerde 4 firma daha ziyaret
edildi.
Ziyaret edilen SUKAP KİMYA, AYT ELEKTRONİK, ADA İLETKEN ve REFTAŞ firma yetkilileri ile
bir araya gelen yöneticiler bölgede yapılan ve
yapılması planlanan çalışmalarla ilgili sanayicilerle karşılıklı istişarelerde bulundu. ‘Güçlü
Sanayi Güçlü Türkiye’ mottosuyla yola devam
ettiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı
İrfan KÜÇÜKAY üretimden pazarlamaya tüm
süreçlerde sanayiciye destek olmaya ve ülke
ekonomisine katkı sağlamak amacıyla her türlü
çalışmaya gönülden katılacaklarının altını çizdi.
Görüşmeler hatıra fotoğrafı çekimlerinin ardından son buldu.

GEPOSB 13. Olagan Genel Kurulu yapıldı
GEPOSB’un 13. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
İstiklal marşı ve saygı duruşu ile başlayan toplantıda
GEPOSB katılımcılarına 2017
yılında gerçekleşen faaliyetleri hakkında bilgilendirme
sunumu yapıldı. Gerçekleşen
ve gelecek dönem faaliyetleri
hakkında gelen sorularında
cevap bulmasının ardından
yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim
Kurulu Başkanı Osman ERKAN’ın listesi dışında başkanlık için bir aday listesi
daha çıktı. Kapalı zarf usulü gerçekleşen
seçimlerin sonucunda Yönetim Kurulu

Başkalığını Osman Erkan kazandı.
Sonuçların açıklamasının ardından
kürsüye çıkan Osman Erkan “Biz burda sanayimiz ve sanayicimiz için varız.
Onlara hizmet etmek bizim görevimiz.
Sanayicimizin hakkını koruruz ve haklı
olduğumuz konularda geri adım atma-

yız. Sanayicimiz bizim çalışmalarımızı
biliyor. Bugün yine
destekleriyle beni
yalnız bırakmayan
bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi
iletiyorum. “ ifadesini kullandı.
Yeni dönem yönetim kurulu listesi
şu şekilde açıklandı: Osman ERKAN– Yönetim Kurulu Başkanı. Deniz H. İLGÜNYönetim Kurulu Başkan Vekili. Zihni
ÖZCAN – Yönetim Kurulu Üyesi. Gürbüz
SALMAN – Yönetim Kurulu Üyesi . Sadık
SEZGİN – Yönetim Kurulu Üyesi

70 Kocaeli firması Aselsan’ı ziyaret etti...
İMES Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim
Kurulu ve Müteşebbis Heyet Üyeleri ve
bölgede faaliyet gösteren
70 firma yetkilisinin katılımıyla ASELSAN Tedarik
Merkezi ziyaret edildi.
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden
ASELSAN Genel Müdürlüğüne atanan Prof. Dr.
Haluk Görgün iş birliğiyle,
‘’yerli ve milli üretim’’
misyonunda savunma
sanayimizin ihtiyaçlarının
karşılanmasında ilgili firmaların ASELSAN A. Ş.’ye
tedarikçi olması amacıyla
düzenlenen organizasyona Kocaeli Üniversi-

tesi Genel Sekreteri Fatih Akbulut da
katıldı.
Sabahın erken saatlerinde İMES

Bölge Müdürlüğü önünden hareketle
başlayan program, ASELSAN yetkilileri
tarafından düzenlenen öğle yemeği
organizasyonundan
sonra ASELSAN Tedarik ve Tedarikçi Yönetim Süreci Sunumu
ile devam etti.
Sunumun ardından ASELSAN Üretim
Holleri Gezisi ile
devam eden ziyaret değerlendirme
toplantısı ardından
hatıra fotoğrafı
çekimi ile sonlandırıldı. Program akşam
saatlerinde Bölge
Müdürlüğü önünde
son buldu.
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thyssenkrupp Elevator’den
20 milyon euro’luk asansör yatırımı

20 milyon Euro yatırımla, Dilovası Makine İhtisas
Organize Sanayi Bölgesinde hayata geçen tesiste,
ilk etapta yılda 1.200 ünite
yürüyen merdiven üretilecek. Tesis, Türkiye’yi yürüyen merdiven ihracatında
merkez üs olarak konumlandırıyor. Tesisin içerisinde çalışanlara özel asansör eğitimleri için kampüs
de yer alıyor.

Alanında dünyanın en büyük
şirketleri arasında yer alan Almanya
merkezli thyssenkrupp Asansör’ün
Türkiye’deki ilk üretim tesisi hizmete
girdi.
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Yeni üretim tesisinin açılış töreni; thyssenkrupp Elevator Küresel
Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Ercan
Keleş ile thyssenkrupp Asansör Türkiye Genel Müdürü Turgay Şarlı’nın ev
sahipliğinde; Türkiye Yatırım Ajansı ve
Dünya Yatırım Ajansları Birliği Başkanı
Arda Ermut ve Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Sayın Fikri
Işık’ın yanı sıra, yerel protokol ve iş
dünyası temsilcilerinin katılımları ile
gerçekleşti.

-Yılda 1200 ünite yürüyen
merdiven üretecek
İlk etapta yılda 1.200 ünite yürüyen merdiven üreterek 500 milyon
TL’lik bir hacim oluşturacak olan
Kocaeli Dilovası’nda bulunan tesiste
üretilecek “Made in Türkiye” damgalı
yürüyen merdivenler, Türkiye pazarının yanı sıra Ortadoğu ve Doğu
Avrupa pazarlarında da satışa sunulacak. Böylece thyssenkrupp Asansör,
Türkiye’yi yürüyen merdiven ihraca-

tında bölgenin merkez üssü olarak
konumlandırmış olacak.
-Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli
Milletvekili Fikri Işık; “Türkiye’ye
güvenen hiçbir zaman kaybetmedi”
Törende katılımcılara hitap eden
Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli
Milletvekili Fikri Işık şunları söyledi;
“Sürdürülebilir istihdamın olmasa olmazı imalat sanayindeki istihdamdır.
Türkiye’nin sağlıklı ve sürdürülebilir
büyümesi için imalat sanayi son derece önem arz etmektedir. Türkiye’de
bizim için yerli yabancı ayrımı yok. Bu
ülkeye yatırım yapan her şirket Türk
şirketidir. Bizim için yerli ve millidir.
Bizim kalkınmamıza bizim refahımıza
destek veren şirketlere yabancı gözüyle bakmak akıl ve mantığa sığmaz.
Doğru yapılan akıllı yapılan yatırım
herkese kazandırıyor. Bu anlayış ile
son on yılda 9 milyon istihdam ürettik.
Avrupa genelinde toplam 28 ülkenin
ürettiği istihdamın iki katını tek başına
Türkiye üretti.
Kendi insanımıza iş bulmak bizim
görevimiz. 2017 de büyümede dünya
rekoru kırdık, büyümenin getirdiği
bazı yan etkiler var doğru ama bu
yan etkiler var diye büyümeyi bertaraf edemeyiz. Bu etkileri ortadan
kaldırmak için kısa, orta ve uzun
vadede alınması gereken tüm tedbirler alınmaktadır, alınacaktır. Bundan
kimsenin tereddüttü olmasın. Cari
açık için Türkiye’deki üretimin niteliği
de çok önemlidir. B bilinçle hükümetimiz yatırım ve ar-ge konusunda çok
önemli adımlar attı. Ar-ge ve inovasyon konusunda Türkiye dünyanın en
cömert teşviklerini veren ülkelerden
biri. Tasarım da aynı şekilde. Patent
kanununu, üretim reform paketini
hayata geçirdik. Bundan sonra da bu
çalışmaları durmadan sürdüreceğiz.
Bugüne kadar Türkiye’ye güvenen
kimse kaybetmedi. Şu ana kadar
Türkiye’de iş yapan firmaların hiçbiri
Türkiye’nin şartlarından dolayı çekip
gitmedi. Türkiye’de yatırım geçmişi
100 yıla dayanan alman firmaları var.
Ben bu anlamda Türkiye’ye gösterdikleri güven için Thysenkrupp firmasına,
tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum”.
-Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı
Ermut; “Yerlilik oranını arttıracağız”
Açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında köklü geçmişiyle
sektöründe lider şirketlerden olan
thyssenKrupp’u, Dilovası Makine
İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki
bu yatırımı için tebrik eden Türkiye
Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut

ise şunları kaydetti; “Bu yatırım ile
Türkiye’nin uluslararası şirketler için
ne kadar önemli bir pazar olduğu bu
yatırımla bir kez daha teyit edilmiş
oluyor.
İlk etapta yıllık yaklaşık 1.200 ünite
üretim kapasitesine sahip olacak bu
tesisten Türkiye’nin yanı sıra, Doğu
Avrupa, Türkî Cumhuriyetler ve Orta
Doğu pazarlarına da ürün tedarik
edilecek. Yani bu fabrika aynı zamanda ihracatımıza da katkı sağlayacak.
Biz de Ajans olarak, ithal bağımlılığını
azaltan ve ihracatı artıran sektörlere
stratejik olarak öncelik veriyoruz. Bu
tesiste, ilk yıl için %50, önümüzdeki
yıllar için %90’ın üzerinde yerlilik
oranı sağlanması planlanıyor. Dolayısıyla, thyssenKrupp’un bu yatırımı, bu
yönü ile de önem arz ediyor.
Bildiğiniz gibi ülke olarak yerlileştirmeye hız vermiş durumdayız.
Enerjide dışa bağımlılığımızı her geçen
yıl azaltıyoruz. Savunma sanayinde
de bunu başardık.
Başbakanlığın bir genelgesi ile
Yerlileştirme Yürütme Kurulu kuruldu.
Bu sayede, önümüzdeki dönemde;
kimya, ilaç sanayi, yarı iletken ürünler,
makina tesisat, motorlu kara taşıtları,
raylı sistemler, gıda ve bilişim gibi
stratejik sektörlerde de yerlilik oranını
artıracağız”.
-Ercan Keleş; “‘Yerli ve milli’ye
katkıda bulunacak”
Açılış töreninde konuşan thyssenkrupp Elevator Küresel Yönetim
Kurulu Üyesi ve CFO’su Ercan Keleş,
“Türkiye için ‘yerli ve milli’ olma kavramının son dönemde büyük anlamlar ifade ettiğini ve gerçekten büyük
önem taşıdığını görüyoruz. Biz de yeni
yatırımımızla bu kavrama katkıda
bulunacağımıza inanıyoruz.
thyssenkrupp Asansör sadece
standartlara uygun ürünler üreten bir
şirket değil aynı zamanda geliştirdiği
teknolojilerle çoğu zaman standartları belirleyen ve kalite çıtasını yukarı
taşıyan bir şirket.
Şirketimiz için üretim öncesindeki
araştırma geliştirme çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu yenilikçi yaklaşımımız sayesinde, halatsız asansör,
aynı kuyuda birbirinden bağımsız
çalışan asansör kabinleri gibi sayısız
yeni teknoloji geliştirdik, geliştirmeye
de devam ediyoruz.
Sözünü ettiğim teknolojilerin
ardındaki bilgi birikimini yeni fabrikamızla şimdi Türkiye’ye taşıyoruz. Fabrikamızda görev yapan Türk mühendis ve işçiler, işte bu bilgi birikiminden
yararlanarak üretim yapacaklar ve
‘yerli ve milli’ konseptine katkıda bu-

lunacaklar” dedi.
-Turgay Şarlı; “Yüzde 90 yerlilik
oranına ulaşacak”
thyssenkrupp Asansör Türkiye
Genel Müdürü Turgay Şarlı ise, “Uzun
yıllardır ülkemizdeki faaliyetlerini
Türkiye ofisi ile direkt olarak sürdüren
şirketimiz, yeni fabrikası ile ülkemize
olan güvenini ve inancını bir kez daha
ortaya koyuyor.
Fabrikamız, bölgedeki Türk firmalarından oluşan tedarikçileri ve
taşeronları ile devasa bir ekosistemin
merkezinde yer alıyor.
Bu sayede, thyssenkrupp Asansör
olarak sadece kendimiz büyümekle
kalmayacağız, Türk şirketlerinin de
büyümesinde rol oynayacağız.
Başlangıç aşamasında minimum
yüzde 54 yerlilik oranı ile çalışacak
olan tesisimiz, gelecek yıl bu oranı yüzde 90’a kadar yükselterek
Türkiye’de kullanılan yürüyen merdivenlerde yerlilik oranının artmasını
sağlayacak.
Fabrikamızda gerçekleştireceğimiz
faaliyetlerle, belediyelerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak, ürün
yaşam döngüsünü uzatırken, şehirlerde yaşayanların yaşam kalitesinin
yükselmesine yardımcı olacağız”
şeklinde konuştu.
20 milyon Euro yatırımla hayata
geçirilen fabrika, 27 bin metrekarelik
bir alan üzerinde 23 bin metrekare
kapalı alana sahip. Bu alan içerisinde
insanlara da yapılan yatırımla birlikte
eğitim kampüsü de yer alıyor. Bu eğitim merkezinde tüm Türkiye ve çevre
ülkelerdeki çalışanlar özel asansör ve
yürüyen merdiven eğitimi alma fırsatı
bulacaklar.
Törende konuşan Kocaeli Valisi
Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmada
yatrımcılara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirterek şunları
söyledi: “Kocaeli’yi tercih etmesi çok
önemli ve anlamlıdır. Kocaeli’ye
gelecek olan yatırımcılarımıza valilik
olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır
olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Özellikle Kalkınma Ajansımızın bünyesi içerisinde yatırımcılarımızın taleplerini karşılayacak ve onlara çözüm
üretecek tek adım Hizmet Ofisimizi
Mayıs ayı itibariyle faaliyete geçireceğiz ve yatırım yapmak isteyen kişiler
bu yönde müracaat ettiklerinde onlar
adına bu iş ve işlemlerimizi Kalkınma
Ajansımızın içerisindeki arkadaşlarımız takip edecektir. Bu da bölgemize
gelecek olan yatırımlarımızın daha
üst noktaya taşınmasında ve bölge
ekonomisine katkı sunulmasında da
bizlere önemli mesafeler aldıracak.”
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Başkan Karaosmanoğlu:

Körfezimizi mutfağımız gibi gördük

Türk Dünyası Belediyeler Birliği
(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Deniz
Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ve yeni
yönetimini ziyaret etti. Ulaştırma ve
haberleşmenin ülke ekonomisinin en
önemli alt yapılarından birini oluşturulduğunun da vurgulandığı ziyarette,
ulaşım unsurları arasında entegrasyonu sağlayan, hızlı ve ekonomik bir hizmet sunan, büyüme amacına en fazla
katkıyı sağlayabilen, çevreyi tahrip
etmeyen bir ulaştırma ve haberleşme
alt yapısını oluşturmanın önemine de
değinildi.
“İŞ DÜNYAMIZIN GERÇEKLEŞTİRECEĞİNE İNANIYORUM”
Türkiye’nin Deniz Ticaret filosunun
uluslararası rekabet gücünü artırmasından dolayı memnuniyetini dile
getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,
“Deniz Ticaret Odası Kocaeli şubemizin
ve yeni yönetimimizin başarılı olmasını
diliyorum. Dünyadaki yoğun ve ağır
taşımacılığın en önemli ayağı denizden
yapılmaktadır. Ticaretimizin önünü ve
daha büyük coğrafyalara yayılmasını
sizlerle birlikte iş dünyamızın gerçekleştireceğine inanıyorum” dedi.
“HÜKÜMETİMİZ BU NOKTADA
ÖNEMLİ ATILIMLAR GERÇEKLEŞTİRDİ”
Gemi inşa sektörünün gerek yerli
gerekse yabancı armatörlerin gemi
ihtiyacını karşılayacak şekilde desteklendiğinin de hatırlatıldığı ziyarette,
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denizin çevre koruma konularında
meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapıldığı da dile getirildi.
“Türkiye’de deniz ticareti daha da gelişmelidir” diyerek görüşmede açıklamalarını sürdüren Başkan Karaosmanoğlu, “Yunanistan’ın dünyadaki deniz
ticaretinde ülkemizden daha yukarılara
da olması bizler açısından büyük bir
eksiklik olarak görürken, son yıllarda
ülkemiz deniz ticaretinde yakaladığı
yukarı doğru ivmeyi de çok önemli buluyorum. Hükümetimiz bu noktada çok
önemli atılımlar gerçekleştirdi. Ancak
ufkumuzu daha genişleterek sadece
ülkemiz değil dünya limanlarına da
açılmamız gerektiğini düşünmekteyim.
Onun için yeni yetişen arkadaşlar hem
denizciliği hem de ticaretini çok iyi öğrenmelidir. Yabancı dil ile gelişim sağlamış gençlerimiz dünyayı karış karış
gezerek yeni ticaret alanları bulmalıdır”
ifadelerini sarf etti.
“SAHİLLERİMİZİN PIRIL PIRIL OLMASI İÇİN ÇALIŞTIK”
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Başkan Danışmanı Gültekin Görüm’ün
de hazır bulunduğu ziyarette, kentimizde deniz ticaretinin gelişmesinde
yeni şube yönetiminin büyük ivme
kazandıracağına inandığını da vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Sizlerin
dünyada söz sahibi olması, Türkiye’nin
deniz ticaretinde söz sahibi olmasıdır.
Şahsım olarak sizlerin her daim yanınızdayım ve destekçinizim. Ülkemizin
2023 hedeflerine ulaşmasında elimizden ne geliyorsa hep birlikte yapa-

cağız” vurgusu yaptı. 1999 Marmara
depremi sonrası Kocaeli’deki sahillere
dökülen on binlerce kamyon malozu göreve geldikleri andan itibaren
temizleyerek bugünkü hale getirerek
halkımızın kullanıma açtık. Sahillerimizin pırıl pırıl olması için çalıştık. İzmit
Körfezimizi mutfağımız gibi gördük ve
arzu ettiğimiz hale getirdik. Ancak daha
güzel olana kadar da bu çalışmalarımız devam edecektir” diyerek sözlerini
tamamladı.
DOĞUSEL, “KÖRFEZ İLÇEMİZ
KOCAELİ’NİN DENİZCİLİK MERKEZİDİR”
Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel
de ziyaret nedeniyle yaptığı konuşmada, “Körfez ilçemiz, Kocaeli’deki
denizciliğin ana merkezidir. Bizi hep
Kocaeli’nin deniz kenti olduğunu
her platformda anlattık. Denizciliğin
Türkiye için kurtuluş yolu olduğunu da
söyledik. Türkiye’nin denizcilik alanında güçlü bir altyapısı olmasına karşın
dünya deniz ticareti noktasında çok
daha iyi yerlere gelmemiz gerektiğini
de çok iyi biliyoruz. Dünyadaki denizcilik payından daha yüksek pay almamız
gerekmektedir. Kocaeli’deki denizcilik
ticaretinin daha aktif olması için şubemizin seçimlerine girdik ve üyelerimizin
desteğiyle kazandık. Çok çalışacağız ve
Kocaeli’nin denizcilik alanında daha iyi
olması için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Kocaeli olarak, hem
Karadeniz’e hem Marmara’ya kıyımız
var. Bunu çok iyi değerlendirmeliyiz”
diyerek sözlerini tamamladı.

[bir fuar ►

10. Kitap Fuarı
Türkiye’nin en büyüğü olduğunu kanıtladı
KocaeliBüyükşehirBelediyesi’nin
bu sene 10.’sunu düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, yine Türkiye’nin
en büyüğü olduğunu kanıtladı. Geçen sene 727 bin 407 kişinin geldiği
Kocaeli Kitap Fuarını, bu yıl 792 bin
310 kişi ziyaret etti. Türkiye’nin en
önemli isimlerinin söyleşi ve imza
etkinliği düzenlediği fuarda ayrıca 1
milyon 350 bin kitap satın alındı.
10. KEZ KAPILARINI AÇTI
470 yayınevi, 650’den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliğinin gerçekleştiği Kocaeli Kitap Fuarı, 5-13
Mayıs tarihlerinde 10. kez kapılarını kitap tutkunlarına açtı. Sadece
Kocaelililer değil çevre illerden de birçok
kitapsever Fuara adeta akın etti. ‘’Çocuk
edebiyatı’’ temalı fuarın onur konuğu Mustafa Ruhi Şirin oldu. Kocaeli Kitap Fuarı, 9
gün boyunca 10.30-21.00 saatleri arasında
ziyaretçilerini ağırladı.
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ İSİMLERİ
Bu yılki fuara aralarında Kahraman Tazeoğlu, Aşkım Kapışmak, Sinan Yağmur,
Süleyman Özışık, Nevzat Tarhan, Hayati
İnanç, Ahmet Ümit, Şermin Yaşar, Yusuf
Kaplan, Banu Avar, Tarık Tufan, Ahmet
Taşgetiren, Buket Uzuner, Aret Vartanyan
ve Ayşe Kulin gibi isimlerin yer aldığı yüzlerce yazar; söyleşi ve imza günleriyle katıldı. Türkiye’ye tarihi sevdiren isimler olan
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Talha Uğurluel ve
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de fuarda yerini
aldı. Sunay Akın da yine o güzel anlatımıyla
fuara katılanları geçmişin koridorlarında
yolculuğa çıkardı.
MUSTAFA RUHİ ŞİRİN, ONUR KONUĞU
OLDU
10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın teması Çocuk
Edebiyatı olunca hayatını çocuk edebiyatına adamış olan Mustafa Ruhi Şirin, bu yıl
fuarın onur konuğu oldu. Çocuklara yönelik
çok sayıda yayınlanmış kitabı olan ve Ço-

cuk Vakfı’nın kurucu başkanı Mustafa Ruhi
Şirin’in aynı zamanda diğer dillere çevrilmiş şiir, hikâye ve masalları da var. Fuarın
ilk günü açılışa onur konuğu olan Şirin, yine
ilk gün bir söyleşi de yaptı.
KUMBARADAKİ KİTAPLAR OKULLARA
Bu yıl kitap fuarında işitme engelliler
için ‘’Sessizlikte Diyalog’’ etkinliği gerçekleştirildi. Sessizlikte Diyalog alanında işitme
engelli rehberlerin eşlik ettiği vatandaşlarımız, tamamen sessiz bir ortamda sözsüz
iletişimi keşfetti. Batman’ın Kozluk ilçesinde şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın
ile Tunceli Pülümür yolunda şehit edilen
öğretmen Necmettin Yılmaz adına okullarda kütüphaneler oluşturulmuştu. Kitap
Fuarı’ndaki kitap kumbarasında toplanan
kitaplar, her iki şehit öğretmenimiz anısına
açılan kütüphanelere gönderilecek.
BEN OKUDUM SEN DE OKU
Halk üniversitesi KO-MEK bu yıl yine fuarda iki önemli etkinlik düzenledi. Bunlardan ilki ‘’Ben Okudum Sen de Oku’’ başlığı
düzenlenen altında büyük bir kitap değişim projesi. Kitap Fuarı’na katılan herkes,
KO-MEK standında en beğendikleri 3 kitabı
rastgele belirlenen bir başka okurun 3 kitabı ile değiştirebilme imkanı buldu. Kocaeli

Kitap Fuarı’ndaki kitap kapmaca oyununu
Milli Eğitim’e bağlı okullardan gelen öğrenciler oynadı. Kazanların ödülü elbette yine
kitap oldu.
ÇOCUKLAR KO-MEK’E EMANET
Fuar alanından çocuklarımızla anne
babalarının rahat etmesi için de her şey
düşünüldü. KO-MEK tarafından çocuk oyun
alanı oluşturuldu. Anne babalar 4-6 yaş
arasındaki çocuklarını gönül rahatlığıyla bu
alandaki görevlilere 1 saat boyunca bırakıp,
Kitap Fuarı’nı rahatça dolaşabildi.
OKUDUKÇA GÜZELLEŞECEK DÜNYA
Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde de fuara renk katacak etkinlikler de oldu. Gebze
Teknik ve Kocaeli üniversitelerinde bu sene
eğitim hayatını tamamlayacak olan yabancı öğrenciler için Uluslararası Öğrenciler
Mezuniyet Programı düzenlendi.
Kitap Fuarı öncesinde düzenlenen
“Okudukça Güzelleşecek Dünya Kitap Okuma Yarışması’’nın ödül töreni de gerçekleşti. Yine Akademi Lise bünyesinde bu
yıl ikincisi düzenlenen Yazarlık Okulu’nun
mezuniyet töreni yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği içinde Kocaeli genelindeki lise öğrencileri arasında Kudüs’te
yaşananlara karşı duyarlılık oluşturmak
amacıyla ‘’Kudüs’e Mektup Yarışması’’ yapılmıştı. Yarışmanın finali de
Kitap Fuarı’nda gerçekleşti. Ayrıca
Bilgievlerimiz Anne Okulu Mezuniyet
Töreni ve Kitap Kurtları Final programıyla yapıldı.
10 YILDA 4 MİLYON 669 BİN 712
ZİYARETÇİ
Kocaeli Kitap Fuarı, geçen yıl 727
bin 407 kişiyle kendi rekorunu kırmıştı. Bu yıl ki 792 bin 310 rakamı ile
10 yılda kitap fuarını ziyaret edenlerin sayısı 4 milyon 669 bin 712 oldu.
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Bisikletle Osmangazi Köprüsü’nden geçildi...

A

vrupa Günü kutlamaları çerçevesinde, KSO AB
Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte,
yaklaşık 300 dolayında kişi bisikletleriyle
sağanak şeklindeki yağmura karşın köprüden geçiş yaptı.
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Yönetim Kurulu
üyeleri Mustafa Böyet, Atalay Kaya,Bilim Sanayi Teknoloji
İl müdürü İlhan Aydın, KSO Genel Sekreteri Memet Barış
Turabi, Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği
ve Kocaeli Bisiklet Kulübü üyeleri ile vatandaşlardan
oluşan yaklaşık 300 kişilik grup, Gebze ilçesi’nde
TUBİTAK Yerleşkesi önünde toplandı. Sabahın erken
saatlerinde şiddetli yağmur yağışı altında organizasyon
gerçekleştirilirdi.

bisikletlerle ikinci kez geçtik.Bunu geleneksel hale
getirmeyi istiyoruz”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve 300
dolayındaki grup, polis eskortu eşliğinde güvenlik önlemi
alınan şeritte pedal çevirerek Osmangazi Köprüsü’nden
Yalova tarafına geçti. Burada sporculara çeşitli ikramlarda
bulunuldu.

Osmangazi Köprüsünden ikinci kez geçtiktiklerini
hatırlatan KSO Başkanı Zeytinoğlu, Avrupa Günü nedeniyle
AB Türkiye Temsilciği’nin fonuyla AB Bilgi Merkezince
düzenlenen etkinlikte bisikletle Osmangazi Köprüsü’nü ilk
defa geçen insan grubu olduklarını söyledi. Etkinlikte ayrıca
AB’ye de dikkati çekmek istediklerini belirten Zeytinoğlu,
Zeytinoğlu, etkinliğe, Kocaeli Bisiklet Kulübü, çevre
illerden ve ilçelerden profesyonel bisikletçiler, bisikleti
seven vatandaşların katıldığını aktararak, “Yaklaşık 300
dolayında katılımcı ile birlikte Osmangazi Köprüsü’nden
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve KSO Başkanı
Zeytinoğlu EuroChambers’ı ziyaret etti

K

SO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve TOBB Başkanı ve Eurochambres (Avrupa Ticaret
ve Sanayi Odaları Birliği) Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir-

mü törenine katılarak Avrupa iş dünyasına seslenen Hisarcıklıoğlu; Türk
iş dünyasının Avrupa bütünleşmesi
üzerine görüşlerini aktardı. Hisarcıklıoğlu, “EUROCHAMBRES kurucula-

likte EUROCHAMBRES 60. Yıl etkinliği
kapsamındaki etkinliklere katılmak
üzere Brüksel’e gitti.
EUROCHAMBRES 28 Şubat 1958
tarihinde düzenlenmiş olan Odalar
Konferansı ile kar amacı gütmeyen
uluslararası bir Birlik olarak, Belçika
yasalarına göre kuruldu.
Misyonu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalarını desteklerken, Avrupa
Odalarının duruşunu ve sesini güçlendirmek amacı ile AB karar alıcılarına ulaşarak, AB’ne ilişkin temel
ekonomik konularda etkin rol oynamak.
EUROCHAMBRES'ın toplam üye
sayısı 46. 45 üye ülke, 1 uluslar arası
kuruluş olmak üzere, 2 bin bölgesel
ve yerel oda ile 19.000 milyondan
fazla Avrupalı girişimciyi temsil ediyor.

rımızı, bu yola çıkarken Avrupa bütünleşmesinin iş dünyasının sesine
de ihtiyaç duyacağını anladıkları için
tebrik ediyoruz. Odalar olarak bizler
her zaman bütünleşme sürecinin ana

güçleri olduk. Biliyoruz ki ekonomik
entegrasyon kalıcı barış, güvenlik ile
ekonomik ve sosyal refahın ön koşuludur. Bu kapsamda bizler iş dünyasının ihtiyaçlarını ön plana çıkardık,
onlar için bir arada savaştık. EUROCHAMBRES Avrupa entegrasyon sürecinin vazgeçilmez bir unsuru haline geldi” dedi.
EUROCHAMBRES’ın
Avrupa
bütünleşmesinin geleceği üzerinde büyük sorumluluğu olduğunu
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Önümüzdeki zorlukları ortaya koymalıyız. Şunu ısrarla belirtmeliyiz
ki Avrupa entegrasyonu, Avrupa
Kıtası’nın tamamını kapsamadığı
sürece eksik kalacaktır. İçinde bulunduğumuz durum ise bu hedefi
daha zor hale getirmektedir. Batı
Balkanlar ve Türkiye’yi ele alın.
Ukrayna, Moldova ve Gürcistan
ile stratejik ilişkilerin, Rusya ile
sağlıklı bir ilişkinin nasıl kurulacağı belirsizdir.
Yine İngiltere’nin ayrılma süreci Avrupa genelinde siyasi birçok tartışmaya yol açacaktır. İş
dünyası olarak bizim için iç pazarın korunması büyük önem taşımaktadır. AB İngiltere gibi önemli ve
değerli bir üyeyi kaybetmektedir. İngiltere ile siyasi, ekonomik ve kültürel
ilişkiler mümkün olduğu kadar yakın
tutulmalıdır” dedi.

- Hisarcıklıoğlu: Ekonomik entegrasyon, barışın ve refahın ön koşulu
Brüksel’de gerçekleştirilen EUROCHAMBRES 60. Kuruluş Yıldönü-
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AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU
Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
Referans no: BOMK20171113001
Makedonya’da yerleşik olan ve doğal maden suyu üretimi konusunda faaliyete başlayan firma bunun yanı sıra alkollü-alkolsüz
ve enerji içecekleri de üretmekte olup dağıtımı konusunda işbirliği yapmaya hazır distribütörler aramaktadır.

Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği ile ilgili konularda, özellikle KOBİ ölçeğindeki kurumlar
için önemli başvuru noktalarından biridir. Bu ağ,
belirgin sorulara ana dilde ve pratik yanıtlar sunmak üzere organize olmuştur. Yapı içinde yaklaşık
600 adet yerel organizasyon bulunmakta, bu organizasyonlar yaklaşık 4 bin çalışanı ile girişimcilere rekabetçi güçlerini desteklemek amacıyla
hizmet vermektedir. Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri arasında iletişim kurmak için yapılandırılan ağ
üzerinde iletişime geçtiğimiz KOBİ’lerin bilgileri
potansiyel işbirliği fırsatları için yayınlanmaktadır. Projenin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler
arasındaki ekonomik faaliyetleri geliştirmek ve genişletmektir.
Bu bağlamda, Avrupa İşletmeler Ağı Doğu
Marmara Konsorsiyumu’nun bir parçası olan Doğu
Marmara ABİGEM yayınlanan yabancı KOBİ
profillerini Türk firmalar ile paylaşmakta ve Türk
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.
Yayınlanan profiller hakkında bilgi almak
yada firmanıza uygun profili aramak için Doğu
Marmara ABİGEM ile iletişime geçebilirsiniz.
Kocaeli Merkez Ofisi
0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır
ykanpara@abigemdm.com.tr;
bcakir@abigemdm.com.tr

Referans no: BRRS20160818001
Sırbistan’da yerleşik olan, organik meyve ve sebzelerin işlenmesi
konusunda faaliyet gösteren firma, herhangi bir katkı maddesi
olmadan kullandığı teknoloji sayesinde meyve ve sebzelerin saf
sularını elde edebilmektedir. Bunun yanı sıra pancar, brokoli,
kırmızı biber, lahana turşusu, kırmızı közlenmiş biber olmak
üzere organik sebzelerde üretmektedir. Bu çerçevede dağıtım
anlaşması kapsamında organik şeker kamışı tedarik edebileceği
firmalar aramaktadır.
Referans no: BRRU20170131001
Rusya’da yerleşik ve peynir, tereyağı, margarin, süt, dondurma
gibi gıda ürünlerinin paketlenmesi konusunda parçalanabilir esnek ambalaj malzemesi kullanan firma vakumlu ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan çift eksenli polipropilen film, dökme
polipropilen film, polietilen tereftalat filmi tedarik edebileceği
üretici firmalar aramaktadır.
Referans no: BODE20171013001
Gerilim enerji tüketiminde (enerji tasarrufu teknolojisi) önde gelen Alman üretici firması, teknik servis de sağlayabilen dağıtım
ortakları arıyor. Ana ürünler değişken halka transformatörlerdir. Sistemler, lojistik merkezlerinde ve toptan satış ticaretinde
ve araba ticareti, alışveriş merkezleri, bahçe merkezleri, oteller,
hastaneler gibi seçilmiş yerlerde uygulanabilmektedir.
Referans no: BOPL20180222001
Metal endüstrisinde faaliyet gösteren bir Polonyalı şirket, işleme ve hassas iş gerektiren özel metal cihazlar veya bileşenlerini
sağlamayı teklif ediyor. İstenen ürünleri üretmek için en gelişmiş ekipmanlarla, en son teknoloji ekipmanlarla kesim, kaynak
yapma, bükme, haddeleme, frezeleme ve sondaj işleri yapıyorlar. Taşeronluk şeklinde elektronik, kimya, otomotiv, gıda veya
inşaat sektörlerinden firmalara aranmaktadır.
Referans no: BOPL20171227001
Polonya KOBİ, makine öğrenimi ve paralel hesaplama alanlarında uzmanlaşmıştır. Şirket, işletmelerin yapay zekanın gücünü
kucaklamalarına yardımcı olan bir iş ortağıdır. Şirket, Fortune
500 şirketleri tarafından eğitilen BT uygulayıcıları tarafından
kuruldu. Uluslararası işbirliğini geliştirmek için şirket, taşeronluk veya hizmet anlaşmaları yapmakla ilgilenmektedir.
Referans no: TOES20180307001
Bir İspanyol BİT şirketi, etkinlikler ağ iletişimi optimizasyonu
için yenilikçi bir uygulama çözümü geliştirdi. Faydalı ağ iletişimleri oluşturmak için bir etkinliğin katılımcıları veya bir ekosistemin üyeleri arasındaki iletişimi geliştirir. Araç algoritması,
her katılımcı tarafından sağlanan tüm bilgileri filtreler ve yalnızca sinerjileri olan kuruluşlar arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Şirket uluslararası lisans sözleşmeleri aramaktadır.
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