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[Başkan’dan mektup ►

Kocaeli Sanayi  Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu Türkiye’nin dış ticaret trend-
lerinin anlık değerlendirilmesi ve buna göre ön-

lemler alınması gerekliliğine işaret ederek Avrupa Merkez 
Bankası’nın faiz indirimi ile birlikte ihracatın yeni bir teh-
ditle karşı karşıya kaldığını söyledi. 

Avro’nun değer kaybetmeye başladığını bunun da önü-
müzdeki dönemde ihracatın ve ihracatçının rekabet gü-
cünün düşmesi nedeniyle zorlanacağı anlamına geldiğine 
dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’nin cari açıkla 
mücadelede mesafe almasına rağmen, ihracatın yatay sey-
rettiğine, cari açıktaki daralmanın turizm gelirleri artışın-
dan beslendiğine dikkat çekti. 

Cari açıktaki düşüşün olumlu etkilerine karşın ithala-
tın geriliyor olmasının vergi gelirlerini budadığına işaret 
ederek bunun da bütçe performansını olumsuz etkilediğini 
kaydeden Zeytinoğlu; yılın ilk yarısında vergi gelirlerindeki 
artışın geçen yıla göre düşük düzeyde seyrettiğine dikkat 
çekerek, bütçe giderlerindeki artışın enflasyondan fazla ol-
mamasının daha da önem kazandığını vurguladı.

“Bütçede kemerlerin biraz daha sıkılması, harcama 
tarafında dikkatli olunması gerekliliği”ne vurgu yapan 
Ayhan Zeytinoğlu önümüzdeki dönemde ekonomide yeni 
heyecan ve motivasyonlara ihtiyaç olduğunu, güvenoyu da 
alan yeni hükümetten üretim ve ihracat motivasyonunu ar-
tıracak adımlar beklediğini vurguladı. 

Kocaeli Sanayi  Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu Türkiye ekonomisinin genel ekonomik perfor-
mansa ilişkin olarak bir dizi değerlendirmede bulunarak 
alınması gereken önlemleri hatırlattı:

İŞSİZLİK 
Mayıs ayı dönemi işsizlik oranı yüzde 8,8’a geriledi. 

Nisan döneminde işsizlik oranı yüzde 9,0 idi. Olumlu bir 

gelişme olarak görüyoruz. Sezonsal nedenlerle bu gerile-
meyi bekliyorduk. Bu trendin birkaç ay daha gerileme şek-
linde devam edeceğini bekliyoruz.

Ancak mevsimsel etkiden arındırıldığında yüzde 9.5 
olan işsizliğin azalmadığını görmekteyiz. Dikkat çekmek 
istediğimiz bir konu da genç nüfustaki işsizliğin hala çok 
yüksek ve aydan aya artıyor olmasıdır.

Nitekim sanayide işgücü maliyeti giderek artıyor. Ele-
man bulmakta zorlanıyoruz.

KAPASİTE KULLANIMI
Sanayinin kapasite kullanım oranlarında gerileme de-

vam ediyor. Ağustos ayında Türkiye geneli yüzde 74,7 olan 
kapasite kullanımı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,8 puan 
ve bir önceki aya göre 0,2 puan azaldı. 

2007 yılında ilk sekiz aydaki kapasite kullanım oranı 
ortalama yüzde 80 iken, 2014 yılında yüzde 74,3’e düş-
müş. 2007’e göre bu yıl kapasiteler yaklaşık 6 puan geri-
den seyrediyor. İhracattaki artış firmaların kapasitelerini 
artıracaktır.

Ağustos ayı Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite ora-
nı ise yüzde 70,6 oldu. Kapasiteler bir evvelki yılın aynı 
ayına göre 0,2 puan ve bir evvelki aya göre 2 puan azalış 
gösterdi. 

İlimizdeki büyük işletmelerin periyodik bakım dönem-
leri, Ağustos ayında olması kapasite kullanım oranlarında 
düşüşe neden oluyor. 

CARİ AÇIK
Cari işlemler açığı, Haziran ayında 4,09 milyar dolar 

olarak gerçekleşti. Yılın ilk altı ayında cari açık geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 34,9 geriledi. Yıllık cari açık 
52,2 milyar dolar oldu. Her ne kadar ihracat artmasa da 
turizm gelirlerinin artmasıyla ve ithalatın azalmasıyla cari 

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; 

İhracatta daha da 
zorlanacağımız günler geliyor

“Geçen ay Rusya’nın Ukrayna krizi nedeniyle aldığı yaptırım 
kararlarının Almanya’nın üretim rakamlarını olumsuz etkilediğine 
dikkati çekmiştik. Bunun Almanya’nın ve dolayısıyla Avrupa Birliği’nin 
yavaşlamasına neden olacağını söylemiştik. Tahminlerimiz doğru çıktı. 
Avrupa Merkez Bankası, faiz indirimine gitti. Şimdi de başka bir 
tehdit karşımızda. Avro değer kaybetmeye başladı. Bu, ihracatımızın 
zorlanacağı anlamına geliyor.” 
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açık gerilemeye devam ediyor. Temmuz ayında cari açıkta yıllık bazda 2 milyar dolar bir 
azalma bekliyoruz.

DIŞ TİCARET 
Temmuz ayında ihracat yüzde 2.6 artışla, 13,4 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 

13.5 gerileyerek 19,8 milyar dolar oldu. İhracatımızdaki artış hızının kesildiğini görü-
yoruz. TİM verileri bunu daha da doğruluyor. Nitekim TİM’e göre Ağustos ayı ihracatı 
11,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Geçen ay Rusya-Ukrayna krizi ve yaptırımlarının Almanya üretim rakamlarını olum-
suz etkilediğini ve Almanya’nın yavaşlamasına neden olacağını söylemiştim. 

Almanya’nın yavaşlaması demek Avrupa’nın yavaşlaması demek. Tahminlerimiz doğ-
ru çıktı. Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine gitti. ECB, yüzde 0,15 olan politika fai-
zini yüzde 0,05’e, yüzde 0,40 olan marjinal borç verme faizini de yüzde 0,30’a düşürdü. 
Şimdi de başka bir tehdit karşımızda. Euro ve dolar değer kaybetmeye başladı. 

En büyük pazarımız Avrupa. Bu durum ihracatımızın önümüzdeki dönemde daha da 
zorlanacağı işaret ediyor.

Bununla birlikte ithalattaki gerilemeyi elbette olumlu karşılıyo-
ruz. Ancak unutulmamalıdır ki ithalat gerileyince vergi gelirleri-
miz de azalıyor. Bütçede açık vermeye devam ediyoruz.

Dış ticaretle ilgili iyi haber ilimizi ilgilendiriyor. TİM’in 
açıkladığı ihracat rakamlarına göre, Kocaeli ihracatında 
olumlu bir yükseliş sözkonusu. 

Kocaeli; temmuz ayında 1,1 milyar dolar, ağustos ayında 
da 874 milyon dolar ihracat yaparak, İstanbul’dan sonra en 
çok ihracat yapan ikinci il sırasına yükseldi. Kocaeli Sanayi Oda-
sı olarak, ihracat yapan firmalarımızı tebrik ediyoruz. İhracatla-
rındaki bu performansın sürekliliğini diliyoruz.

Biz ilimizin dış ticaret verilerini Kocaeli 
Gümrüklerinden takip ediyoruz. Bu veriler 
zaten Kocaeli’ni sürekli olarak dış ticarette 
ikinci sıraya taşıyor. Gümrüklere göre ağus-
tos ayı Kocaeli rakamlarına bakarsak; ih-
racatın 1,2 milyar dolar, ithalatın 4,2 mil-
yar dolar olduğunu görüyoruz. Ağustos’ta 
bölgemizdeki ihracat geçen yıla göre sa-
dece binde 4 artabildi. Bölgemizde se-
kiz aylık dönemde ihracatta yüzde 3,9 
artış, ithalatta yüzde 4 gerileme oldu.

ENFLASYON 
Yıllık enflasyon ağustos ayında; 

TÜFEde yüzde 9,54, ÜFE’de yüzde 
9,88 oldu. Aylık değişim; TÜFE’de 
yüzde 0,09, ÜFE’de 0,42 olarak ger-
çekleşti. Enflasyon yatay seyrediyor. 
Önümüzdeki aydan itibaren baz etkisi 
ile enflasyonda gerileme bekliyoruz.

FAİZ / KUR
Merkez Bankası geçtiğimiz ayın sonun-

da yaptığı PPK toplantısında borç verme 
oranını indirerek dolaylı olarak, bankaların 
faizlerini düşürmesinin önünü açtı. Bu arada 
TL reel olarak değer kaybetmeye devam ediyor.

BAŞKAN’DAN GREV VE
LOKAVT UYARISI

Grev ve lokavt süreci ağırlıklı 
olarak ekonomik istikrarın veya 
krizin yaşandığı dönemlerde 
yaşanıyor. Ülkemizde şu 
anda ekonomik istikrar var. 
Dolayısıyla çok fazla grev ve 
lokavt haberi duymuyoruz. Ama 
unutulmamalıdır ki ekonominin 
dengeleri çok hassas.

Bu kapsamda 2012 yılı 
Kasım ayında yürürlüğe giren 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun işletmelerimiz 
üzerindeki olası etkilerini 
belirlemeye çalıştık. Yaptığımız 
tespitlerde henüz işletmelerimizde 
yetki almaya çalışan ikinci bir 
sendikanın olmadığını belirledik. 
Ancak biliyorsunuz sendikaya 
üyelikte noter şartının kaldırılması 
sendikalar arası üye kaymasını 
kolaylaştırıyor. İşletmelerimiz yarın 
uyandıklarında ikinci bir sendikayla 
karşılaşabilirler. Bir iş yerinde 
birden fazla sendikanın olmasıyla 
iş barışının olumsuz yönde 
etkilenebileceği görüşümüzü hala 
savunuyoruz.

Bu doğrultuda işletmelerimizin 
dikkatini birkaç hususa çekmek 
istiyoruz.

*Sendika üyeliği artık e-devlet 
üzerinden yapılabiliyor. Dolayısı ile 
istihbaratın yapılması zorlaşıyor.

*Herhangi bir sendikanın veya 
ikinci bir sendikanın işyerinde yetki 
almaya çalışıp çalışmadığın ciddi 
bir şekilde ele alınması gerekiyor.

*İşyerinizde bu istihbarat 
çalışmasının titizlikle yapılması 
gerektiğini düşünüyoruz.

Unutulmamalıdır ki yabancı 
yatırımcılar gelişmeleri yakından 
takip ediyorlar. En büyük endişemiz 
sendikal faaliyetlerin yoğun 
yaşandığı bölgemizde yatırım 
cazibesinin tehlikeye girmesidir.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya 
Milletvekili ve AK Parti Genel Başkanı Ah-
met Davutoğlu’nun başkanlığında kurulan 62. 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetini onayladı. 29 

Ağustos’ta kurulan 62.Hükümet Meclis Genel Kurulu’nda 
20 dakika süren elektronik oylamayla da güvenoyu aldı.

- Gece-gündüz çalışacağız
Tarihin olağanüstü bir hızla aktığını ifade eden Başba-

kan Ahmet Davutoğlu, büyük düşünen ülkelerin bu hızın 
dinamiğini anlamak ve o dinamiğe göre ulusal politikalar 
geliştirmekle yükümlü olduğunu söyledi. 

Başbakan Davutoğlu, şunları söyledi:
“Temelde 62. Hükümetimizin felsefesi, yaklaşımı bu 

tarihi akışı doğru okumak, kendi tarihimizden aldığımız 
dinamikleri bir gelecek vizyonuyla birleştirerek önümüz-
deki dönemde özellikle de Cumhuriyetimizin 100. yılında 
ülkemizi küresel güç haline getirmektir.

- Sürdürülebilir insani kalkınmayı tahkim
Burada temel dayanağımız siyasal anlamda demok-

ratikleşmeyi daha da derinleştirerek millet, devlet birlik-
teliğini sağlamak, ekonomik alanda sürdürülebilir insani 
kalkınmayı tahkim ederek ülkemizin ekonomik kapasite-
sini yükseltmek, stratejik alanda milli kapasitemize daya-
lı savunma sanayi politikalarıyla da bütünleşmiş yeni bir 
güvenlik anlayışıyla aktif ve etkin dış politikayı ülkemizin 
uluslararası itibarının temeli kılmaktır. 

Bu yönde sizden de aldığımız destekle gece gündüz 
çalışmaya aziz milletimiz ve Meclis’imiz önünde söz veri-
yoruz. Hiçbir güç hükümetimizin bu azmini kırmaya yet-
meyecektir. Aksine daha da büyük bir azimle çalışmaya 
devam edeceğiz.”

- Ülkemizin geleceği, hepimizin ortak 
geleceği, ortak kaderidir
Bu çerçevede gelecek dönemde Meclis’in bünyesinde-

ki bütün partilerin hem iktidar olarak kendilerinin hem de 
muhalefet partilerinin aktif olarak bu sürece katılmalarını 
isteyen Davutoğlu, muhalefet partilerinden gelecek her tür-
lü olumlu katkıyı, eleştiriyi göz önüne alarak hep beraber 
Türkiye’nin geleceğini inşa etmenin kararlılığında oldukla-
rını söyledi.

“Ülkemizin geleceği, hepimizin ortak geleceği, ortak 
kaderidir” ifadesini kullanan Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Hangi vatandaşımız olursa olsun siyasal kimliği, etnik 
veya mezhebi geçmişi veya aidiyet hissettiği herhangi bir 
topluluğa bakış tarzını göz önüne almaksızın katkılarını 
değerlendirmeyi bir borç olarak telakki ederiz. 

Önümüzdeki dönem inşallah bu yüce Meclis çatısı altın-
da ortak iradenin, ortak vicdanın, ortak aklın tecessüm ve 
teşekkül ettiği bir döneme birlikte imza atarız. 

Gösterdiğiniz teveccüh ve verdiğiniz güvenoyu verdiği-
niz için şahsım ve bakanlar kurulu adına teşekkürlerimi 
sunuyorum. Çalışmaların ülkemiz ve insanlık için hayırlı 
olmasını diliyorum.”   

62. Hükümet göreve başladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu 26 Şubat 1959 yılında Konya 
Taşkent’te doğdu. 

İlkokulun ilk dört yılını İstanbul’da Hacı Süleyman Bey İlkokulu’nda 
okudu, ardından ilkokulu İstanbul Bahçelievler’de bitirdi. Orta öğ-
renimini İstanbul Erkek Lisesinde, yüksek öğrenimini ise Boğaziçi 
Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi alanlarında tamamladı. 1984 
yılında, üniversite eğitimini bitirmesinin ardından, gene Boğaziçi’nde 
Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler’de ise doktorasını tamamladı. 

Doktorasını tamamladıktan sonra 1990 yılında Malezya Uluslara-
rası İslam Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 
Bu üniversiteye kazandırdığı Siyaset bölümünde, bölüm başkanı ola-
rak göreve atandı ve de 1993 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Ahmet 
Davutoğlu, Eşi Sare hanım ve iki kızı ile beraber 1990`ın ilk aylarında 
gittikleri Malezya’da Kuala Lumpur`da, Çin mahallesinde bir ev tutup 
yerleştiler. 1995 yılında Türkiye`ye döndüler. 

1993 yılında doçent oldu, 1995 – 1999 yıllarını Marmara Üni-
versitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde akademik eleman olarak 
geçirdi. 

1998-2002 arasında, Harp Akademisi’nde misafir öğretim üye-
liği yaptı. 1999–2004 yılları arasında Profesör unvanı ile Beykent 
Üniversitesi’nde senato üyeliği ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan-
lığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Marmara Üniversitesi Uluslara-
rası İlişkiler Bölümünde de misafir öğretim üyeliği yaptı. 

1980lerde tanıştığı Abdullah Gül başbakan olmasıyla Başbakanlık 
Başdanışmanı oldu. Yine İstanbul Belediye başkanlığından tanıştı-
ğı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olduktan sonra da bu görevine 
devam etti. AB ile temaslar, Kıbrıs müzakereleri, Irak savaşı gibi her 
alanda rol aldı. 

Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve dönemin Baş-
bakanı Abdullah Gül tarafından, 18 Ocak 2003’te Resmî Gazete’de 
yayımlanan kararla büyükelçi ünvanı verildi. 11 Mayıs 2009 tarihinde, 
meclis dışından yapılan bir atama ile T.C. Dışişleri Bakanı ünvanını 
kazandı. 

İngilizce, Arapça ve Almanca bilen Davutoğlu, aynı zamanda pek 
çok akademik eseri olan bir yazardır. 

12 Haziran 2011’de yapılan genel seçimler sonucunda 24. Dö-
nem Konya AKP. Milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Dışişleri Bakanlığı 
görevine devam etti. 

10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimde 12. Cumhurbaşkanı 
seçilen Recep Tayyip Erdoğan’dan boşalan AK parti genel başkan-
lığına ve Başbakanlığa aday oldu. Davutoğlu’nun başbakan olduğu 
62.Hükümet, 6 Eylül’de Meclis Genel Kurulu’nda güvenoyu aldı.

[haber►
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Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladı-
ğı ‘62.Hükümet’ programında 2023 hedef-
Ierine ulaşma yolunda planlı ve programlı 
şekilde çalışılmaya devam edileceğine, 10. 

Kalkınma Planı’nın da bu hedeflere ulaşmaya ivme kazan-
dıracağına yer verildi.

Ekonomide yapısal dönüşüm için imalat sanayinin gay-
ri safi yurtiçi hasıla içindeki payının artırılması gerektiği 
belirtilen programda, bu çerçevede özel sektör öncülüğün-
de Ar-Ge’ye daha fazla ağırlık vererek, ihracata dayalı ve 
rekabetçi üretim yapısı oluşturulacağı bildirildi. Program-
da, 10. Kalkınma Planı’nda belirlenen 25 Öncelikli Dönü-
şüm Programı’na ait eylem planlarının yıl içinde Yüksek 
Planlama Kurulu kararı olarak yayımlanacağı ve kararlı 
şekilde uygulanacağı bildirildi.

Ekonomide fırsat eşitliği ve adalet sağlanarak hiç kim-
seye imtiyaz veya ayrıcalık tanınmadığı belirtilen prog-
ramda, “Yolsuzlukla mücadelede güçlü bir irade gösterdik. 
Hiçbir yolsuzluğun üzerinin örtülmemesi, her türlü  iddia-
nın hassasiyetle incelenmesi, bu konulardaki yargı süreç-
lerinin sağlıklı olarak çalışabilmesi için yoğun bir gayret 
ortaya koyduk” değerlendirmesi yapıldı.

ABD ekonomisindeki toparlanmayla ortaya çıkan poli-
tika değişikliğinin etkilerini hafifletme yönünde doğru ted-
birlerin alındığına işaret edilen programda, 62. Hükümet 
döneminde de bu ilkelerin esas alınacağı kaydedildi.

Programda, dışa açık ve dünyayla entegre ekonomik 
yapının, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalış-
maların ivmelenmesiyle daha da güçleneceği ifade edildi.

Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ileri demokra-
si ve evrensel normlara dayalı olarak işleyen adil hukuk 
düzeniyle mümkün olacağı vurgulanan programda, yargı 
reformu başta olmak üzere bu konularda sağlanacak iler-
lemenin, bugün itibarıyla önemli bir aşamaya gelen ekono-
mik dönüşüm sürecini sağlamlaştırmak açısından da kritik 
rol oynayacağı belirtildi.

Küresel ekonomide toparlanma süreci devam ederken, 
dünya ekonomisindeki kırılganlık ve belirsizliğin sürdüğü-
ne değinilen programda, ekonomideki yapısal dönüşüm ve 
reformların ekonominin dayanıklılığını artırdığı vurgulan-
dı.

Özellikle 2010-2011 döneminde artan cari açığı düşür-
mek amacıyla alınan tedbirler sayesinde cari açığın azalma 
eğilimine girdiğine işaret edilen programda, bu eğilimin  
62. Hükümet döneminde de devam etmesi yönünde gerekli 
yapısal tedbirlerin alınmasına devam edileceği belirtildi.

Yurt içi ve yurt dışındaki talebin bu yıl büyümeye kat-
kı sağlamasının beklediğine yer verilen programda, üretim 
ve ihracatın artırılması için uygun finansman sağlamaya 
yönelik çabaların devam edeceğine değinildi. Programda, 
şunlar kaydedildi:

“Önümüzdeki dönemde temel amacımız, istikrarlı ve 
sürdürülebilir büyümeyi sağlamak, istihdamı artırmak, 
cari açığı kontrol altında tutmak, mali dengeleri sağlam-
laştırmak, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikra-
rı korumaktır. 12 yıllık kazanımlarımızdan hareketle, 
2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi 

hedefliyoruz. Özel sektörümüzü teşvik edecek ve müteşeb-
bislerimizin önünü açacak politikaları uygulamaya devam 
edeceğiz. Bunun için makroekonomik istikrarın sürdürül-
mesinin yanında, ekonominin dış etkenlere karşı dayanık-
lılığını artıracak, mal ve hizmet sektörlerinde rekabet ve 
verimlilik artışlarını sağlayacak, ucuz finansman kaynak-
larına ulaşımı kolaylaştıracak makro ve mikro politikalara 
öncelik verilecektir.

2023 hedeflerine ulaşma doğrultusunda mali disiplin, 
enflasyonla mücadele ve istihdam esaslı yüksek ve sürdü-
rülebilir büyüme konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. 
Sermaye hareketlerinin ve ticaretin serbest olmasını savun-
maya devam edeceğiz. Yoksulluk ve fakirlikle mücadelede 
uyguladığımız güçlü sosyal politikalarla başlattığımız sos-
yal  restorasyon  sürecine devam edeceğiz. Makro-parasal 
dengeleri göz önünde bulundururken, vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarını da dikkate alan uygulamaları sürdüreceğiz.”

- EKONOMİDE ATILACAK ADIMLAR
Programa göre, ekonomi alanında atılacak bazı adım-

lar şöyle:
- Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi ve anlaşılır kılın-

ması, vergi tabanının genişletilmesi ve vergilemenin daha 
adil olmasına yönelik çalışmalara devam edilecek.

- Kamu harcamalarının finansmanında doğrudan vergi-
lerin ağırlığının artırılması sağlanacak.

- Genel yönetim sektörü cari harcamalarının 3’er ay-
lık dönemler itibarıyla raporlanmasına ilişkin çalışmalar 
yapılacak.

- Başta Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu 
Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi 
olmak üzere, bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltma-
yı hedefleyen ekonomik ve sosyal altyapı projelerine önem 
verilecek.

- 2014-2018 döneminde kamu yatırımları 350 milyar 
doları aşacak.

- Önümüzdeki dönemde ulaşımdan eğitime, sağlıktan 
enerjiye, tarımdan savunma sanayine kadar başlatılan bü-
yük projeler tamamlanacak ve yeni projelere başlanacak. 
Projelerin inşasında yüz binlerce kişi istihdam edilecek.

- ‘e-devlet büyük oranda tamamlanacak
Büyüme ve istihdam odaklı hazırlanan 2014-2018 dö-

nemini kapsayan yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem 
Planı’nın hayata geçirileceği, bilgi toplumuna dönüşüm 
alanındaki yatırımlara daha da ağırlık verileceği ifade edi-
len programda, bu hükümet döneminde kamunun e-dönüşü-
münün (e-devlet) büyük oranda tamamlanacağı bildirildi. 

Hükümetin sosyal politika ve yoksullukla mücadeleye 
özel önem verdiği vurgulanan programda, dar gelirli aile-
lere ve bireylere el uzattıklarını, sosyal yardımlarla yılda 
yaklaşık 3 milyon haneye ulaştıklarını, 100 milyar liralık 
sosyal yardım harcaması yapıldığı belirtildi.

Sosyal Konut Programı ile 2010 yılından bu yana 20 
bin yoksul vatandaşı ev sahibi yaptıkları, barınma yardım-
ları ile her yıl 7 bin kişiyi destekleyerek insan onuruna ya-
raşır mekanlar temin  ettikleri ifade edildi.

2023 Hedefleri öncelik taşıyor



SANTEK’14 Fuar katılımları için son aya girdik. İlkini 
geçen sene düzenlediğimiz ve 11.000 m2 alan üzerinde, 2 
büyük holde, toplamda 167 stant ile gerçekleşen fuarın bu 
yıl daha büyük bir katılım ile gerçekleşmesini bekliyoruz. 

Uzun yıllardır en büyük arzumuz; İzmit’te bulunan bü-
yük kapalı mekanı kullanarak, gerek ilimizi, gerek Doğu 
Marmara Bölgesini, gerekse ülkemizi etkileyecek ulusla-
rarası etkinliklerin de yer aldığı bir fuar merkezine dönüş-
türmekti.

25-28 Eylül tarihlerinde ikincisini düzenlediğimiz fuar 
ile; Doğu Marmara sanayindeki bir eksikliği gidereceğimi-
zi, bölgede yer alan işletmelerin birbirini daha yakından 
tanıma fırsatı yakalayabileceklerini ve birçok işbirliği için 
kıvılcım olacağını bekliyoruz.

Firmalarımızın fuara katılımlarını cazip kılacağını dü-
şündüğümüz etkinliklerimiz son şeklini aldı.

-Bu sene Doğu Marmara Bölgesinde yer alan 
firmalar savunma sanayi ile buluşma fırsatı
yakalayacak…
Haziran ayı Meclis toplantımızda konuk olarak ASEL-

SAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Canpolat’ı 
ağırlamıştık. Odamız üyelerinin görüşmeleri sonucunda 
alınan karar gereği işbirliği çalışmaları için ilk toplantıyı 
Temmuz ayı içerisinde Meclis Başkanımız Başkanlığında 
ASELSAN’da gerçekleştirdik. 

Bu toplantıda ASELSAN’ın çalışmalarında ihtiyaç duy-
duğu malzemelerin üretimi konusunda olabilecek işbirliği 
fırsatlarını görüştük. Bu kapsamda belirlediğimiz eylem 

planı içerisinde yer alan konulardan biri de ASELSAN’ın, 
SANTEK’14 fuarı kapsamında ikili görüşmeler organize 
edilecek olmasıdır.

Bir diğer önemli gelişme de Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı’nın SANTEK’14 Fuarına 400 m2 stand ile 
katılıyor olmasıdır. Fuarda yurt dışından ithal ettikleri 
tüm ürünleri sergileyecekler.

Her iki kurum da “fuar katılımcıları” ile ikili iş görüş-
melerinin yapılacağı birer standla Fuara katılacak.

Savunma sanayinde faaliyet gösteren ya da işbirliği 
yapmak isteyen işletmelerimizin SANTEK’14 Fuarına ka-
tılmalarını bir fırsat olarak görmekteyiz. 

-SANTEK’14 Uluslararası bir konferansa ev 
sahipliği yapacak…
Bu sene fuara dahil ettiğimiz “2.inci Uluslararası 

Tesis, Tedarik, Yatırım Konferans” programı da netleş-
ti. Konferansta fabrikalarımızın, liman tesislerimizin ve 
lojistik merkezlerin yönetimindeki en yeni teknoloji ve 
trendleri tartışılacak.

Fuar ile eş zamanlı yürüyen ve firmalarımızın temsilci-
lerini yabancı firmaların temsilcileri ile buluşturduğumuz 
Match4Industry etkinliği kapsamında iş görüşmelerine 
bugün itibariyle 14 farklı ülkeden yaklaşık 50 firma katı-
lımını bildirdi.  Şu an online sistemimiz açık. Artık firma-
larınız profillerini  sisteme girebilirler.

Bu etkinlikte Ekonomi Bakanlığı tarafından yabancı 
firmaların konaklama giderleri karşılanacak olup Türk 
firmalarımız için etkinliğimiz ücretsizdir. 

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu: 

Santek 2014 Fuarı’na katılım artıyor

Zeytinoğlu SANTEK’14 Uluslararası 
bir konferansa ev sahipliği yapacak.

[fuar: SANTEK’14 ►
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğ-
lu, ilki geçen sene 11.000 m2 alan üzerinde, toplamda 167 
stant ile gerçekleşen Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji 
fuarı SANTEK’in ikincisi 25-28 Eylül tarihlerinde Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Fuar merkezinde  gerçekleştirilece-
ğini söyledi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, KOTO Başkanı Murat 
Özdağ’ında katılımıyla  ile birlikte düzenlediği basın 
toplantısı’nda “SANTEK 14” fuarı hakkkında bilgi akta-
rımında bulundu. KSO Başkanı Zeytinoğlu,”Tüpraş, Ford, 
Pirelli, Sarkuysan, Kibar Holding, Polisan, DYO, Diler vb 
lider firmaların yanı sıra Halkbank’ın da Sponsor olarak 
yer aldığı SANTEK 14‘de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
ve Aselsan‘da  ikili görüşmeler yapmak üzere satın alma 
ekipleriyle birlikte standlarıyla yer alacaklardır.”

KSO Başkanı Zeytinoğlu SANTEK’14  ayrıca  ulusla-
rarası bir konferansa’da  ev sahipliği yapacağınıda vurgu-
layarak, “Bu sene fuar alanı içerisinde ilki 2012 senesinde 
İstanbul’da yapılmış olan  “2.inci Uluslararası Tesis, Te-
darik, Yatırım Konferansı” da gerçekleştirilecektir.

ABD ve dünyada Tesis, Tedarik Yatırım ve Yönetiminde   
çatı kuruluş olan IFMA (International Facility Manage-
ment Association) ve Avrupa’nın aynı konudaki lider kuru-
luşu olan EuroFM’den gelen  konuşmacılarla Türkiye’den 
bu konularda uzman  profesörler ve üst düzey yöneticilerin  

Geleceğin Tesisleri, Enerji Tasarruflu Tesisler, Tesis Yöne-
timi ve Güvenliği gibi konularda  verecekleri konferanslar 
25-26 Eylül tarihlerinde fuar alanı içide ayrılan özel bö-
lümde organize edilecektir. 

-Match4Industry ticari iş gelişmeleri Santek 14’ü 
renklendirecek
Fuar ile eş zamanlı olarak Türk firma temsilcilerinin  

yabancı firmaların temsilcileri ile buluşturan  Match4In-
dustry etkinliği de geçen sene olduğu gibi bu sene de  fuar 
alanı içerisinde gerçekleştirilecektir.

Bu gün itibarı ile 16 farklı ülkeden yaklaşık 46 firma 
katılımını bildirmiş olup  bu sayı her geçen gün artmak-
tadır.

Etkinliğe; Almanya, Avusturya, Hollanda, İtalya, Yu-
nanistan, Bulgaristan, Mısır, Sırbistan, Uganda, İsveç, 
Lüksemburg, Pakistan, Çek Cumhuriyeti, Makedonya, Ka-
nada, İngiltere’den firmalar dahil olacaklarını bildirmiş-
lerdir.

Bu etkinlikte Ekonomi Bakanlığı tarafından yabancı 
firmaların konaklama giderleri karşılanacak olup Türk 
firmaları için bu etkinlik ücretsizdir.  25-26 Eylül tarih-
lerinde gerçekleştirilecek olan etkinliğe tüm firmalar da-
vetlidir.

“SANTEK 14, 2. Doğu Marmara Sanayi ve 
Teknoloji Fuarı” Kocaeli’de başlayacak
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Eğitim, ulusal ekonomilerin kalkınmasında 
katalizör görevi görüyor, insanlara toplumda 
iş gören kurumsal, ekonomik, sosyal, politik 
ve teknolojik güçlerle ilgili bir anlayış kazan-

dırıyor. Bu anlayış da durağan ve geri kalmış sosyopoli-
tik yapıların ve sistemlerin yıkılarak, dinamik ve sağlıklı 
büyüyen bir ekonominin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli 
bir koşul olarak görülüyor. Eğitim, işgücünün verimliliğini 
artırarak ekonominin büyümesine katkı sağlıyor.

Hizmet öncesi, hizmet içi ve işbaşı eğitimine yapılan 
yatırımlar da işgücünün beceri ve yeteneklerini geliştirerek 
verimlilikte artışa yol açıyor.

Türkiye’de en hızlı değişimlerin yaşandığı alanlardan 
birinin de ‘eğitim’ olduğu aşikâr. Bu çerçeveden bakıldı-
ğında, özellikle 2013 ve 2014 de eğitimde önemli adım-
ların atıldığı yıllar olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu 
dönemde Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) kaldırılarak 
yeni orta öğretim sınavına (TEOG) geçilmesi, genel lise-
lerin tümünün Anadolu liselerine dönüştürülmesi, öğret-
menlik için alan sınavı yapılması gibi birçok yeniliğe imza 
atılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2013 yılında, 
okullardaki serbest kıyafet uygulamasında değişikliğe gi-
derek, seçenekler arasına formanın da alınmasına karar 
vermiştir. Öğrenci Andı’nın kaldırılması da yine bu dö-
nemde ‘demokratikleşme’ adımı olarak hayata geçmiştir. 
ÖSYM ise 2013’te ilk kez yabancı dil sınavlarını tek bir ad 
altında birleştirerek, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme 
Sınavı’nı (YDS) uygulamaya geçirdi.

2013 yılında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 
de değişiklikler yapılmıştır. Ortaöğretimle ilgili 11 yönet-
melik ve 4 yönerge içeriğinde bulunan 832 maddelik mev-
zuat hükümleri sadeleştirilip güncellenmiş, 227 madde 
ve 3 geçici maddeyle ilk defa bir çatı yönetmelik altında 
toplandı.

Düzenlemeyle fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor 
liseleri, güzel sanatlar liseleri ile Anadolu sağlık ve sağ-
lık meslek liselerinin sınıf mevcudu 30, diğer ortaöğretim 
kurumlarının ise 34 olacak şekilde düzenlendi. Tüm or-
taöğretim kurumlarında bir ders saati 40 dakika olarak 
eşitlenmiş; haftalık ders saatinin ilkokullarda 30, ortao-
kullarda 35 olmasına karar verildi.

Söz konusu dönemde bir değişiklik de Yükseköğretim 
Kurulu’ndan (YÖK) gelmiştir. Fen-edebiyat fakültesi öğ-
rencilerine pedagojik formasyon hakkı tanıyarak öğret-
menlik yolu açan YÖK, formasyona ALES şartı getirdi. 
Ayrıca YÖK, bu yıldan itibaren öğrencilerin, alanlara göre 
ayrılacak kontenjanlar dahilinde, merkezi olarak ÖSYM 
tarafından yerleştirilmesine karar verdi.

2013-2014 döneminde en dikkat çeken değişiklikler-
den biri de Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun’la hayata geçti. Mart 2014’te Resmi 
Gazete’de yayımlanan Öğretim Kurumları Kanunu’ndan 
‘dershane’ tanımı çıkarılarak, ortaöğretime veya yükse-
köğretime giriş sınavlarına veya bu sınavlar kapsamındaki 
derslere hazırlık niteliğinde kurs açılması engellendi.

2014-2015 eğitim öğretim yılı 
15 Eylül Pazartesi günü başlayacak
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Türkiye’de, halen 494 özel Anadolu lisesi, 215 özel fen 
lisesi, 86 hazırlık sınıfı bulunan özel Anadolu lisesi, 83 özel 
genel lise, 58 özel akşam lisesi ve 11 Özel Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi bulunuyor.

Öte yandan yurt genelindeki 3 bin 579 özel dershaneye 
1 milyon 220 bin 435 öğrenci gidiyor. Bu dershanelerde 47 
bin 550 öğretmen görev yapıyor. 824 özel etüt merkezinde 
de 27 bin 531 öğrenci eğitim alırken, bu etüt merkezlerinde 
bin 775 eğitimci görev yapıyor.

MEB’in 2013-2014 eğitim öğretim yılına ilişkin istatis-
tiklerine göre; örgün eğitimde 61 bin 936 okulda, 9 milyon 
27 bin 343’ü erkek, 8 milyon 505 bin 645’ini kızların oluş-
turduğu, 17 milyon 532 bin 988 öğrenci eğitim görüyor. 
Bu kurumlarda 405 bin 496’sı erkek, 468 bin 251’i kadın 
olmak üzere 873 bin 747 öğretmen, 562 bin 882 derslikte 
görev yapıyor.

Yurt genelinde resmi ve özel 5 bin 430 anaokulundan 1 
milyon 59 bin 495 öğrenci faydalanırken, bu kurumlarda 
25 bin 858 öğretmen çalışıyor. Okul öncesi eğitim alanların 
555 bin 194’ü erkek, 504 bin 301’i kız öğrenci. Okul öncesi 

eğitim kurumlarında ise 50 bin 466 derslik bulunuyor.
Türkiye’de 28 bin 532 ilkokulda, 2 milyon 850 bin 

72’si erkek, 2 milyon 724 bin 844’ü kız olmak üzere 5 
milyon 574 bin 916 öğrenci eğitim görüyor. Bu okullar-
da 243 bin 305 derslikte, 288 bin 444 öğretmen görev 
yapıyor.

Ortaokulda ise 17 bin 19 eğitim kurumunda okuyan 5 
milyon 478 bin 399 öğrencinin, 2 milyon 762 bin 595’ini 
erkekler, 2 milyon 715 bin 804’ünü de kızlar oluşturuyor. 
Ortaokullarda 280 bin 804 öğretmen, 128 bin 551 ders-
likte eğitim veriyor. Açıköğretim ortaokulunda ise 298 bin 
148 öğrenci eğitim alıyor. Açıköğretim ortaokullarındaki 
öğrencilerin, 189 bin 35’ini kızlar, 109 bin 113’ünü er-
kekler oluşturuyor.

Açıköğretim de dahil 10 bin 955 resmi ve özel lisede, 
2 milyon 859 bin 482’si erkek, 2 milyon 560 bin 696’sı 
kız olmak üzere 5 milyon 420 bin 178 öğrenci okuyor. 
Liselerdeki öğrencilerin, 3 milyon 916 bin 521’i devlet 
okullarında, 196 bin 663’ü özel okullarda, 1 milyon 306 
bin 994’ü ise açık liselerde okuyor.

Türkiyede 17 milyon 532 bin 988 öğrenci eğitim görüyor

Eğitim alanındaki en önemli adımlardan biri olan ‘ders-
hanelerin kapatılması’ sadece sektörün değil, Türkiye’nin 
de en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. 
Dershanelerin özel okula dönüşümü projesi,  tartışmaları 
da beraberinde getirdi.

- Dönüşüm programına dahil olmak 
istemeyenler için tarih 1 Eylül 2015
Bugün Türkiye’de 3 bin 579 dershanede 1 milyon 220 

bin civarında öğrenci ders alıyor. Özel dershanelerde öğ-
retmen sayısı 53 bin, yardımcı personel, eğitim dışı ka-
tegorideki personel sayısı ise 14 bin civarında. Yeni dü-
zenlemeden etkilenebilecek toplam yönetici, müdür, müdür 
yardımcı, başyardımcı sayısının yaklaşık 40 bin olduğu 
düşünülüyor. Yeni düzenlemede dershanelere 4 yıllık geçiş 
süreci tanındı. Halen dershane olarak hizmet veren kurum-
lar, 1 Eylül 2015’e kadar faaliyetlerini sürdürebilecekler. 
Milli Eğitim Bakanlığı bu kurumlardan özel okula dönüşme 
konusundaki talepleri topluyor. Talepte bulunan kurumlar, 

1 Eylül 2015 itibariyle ‘özel okul’ statüsüne kavuşacaklar, 
ancak Bakanlıkça belirlenen tüm şartları yerine getirmele-
ri için kendilerine, devlet desteğiyle birlikte süre verilecek. 
Bu şartları yerine getirmenin son tarihi ise 2017-2018 eği-
tim öğretim yılının son günü olarak belirlendi.

14 Mart 2014 - 1 Eylül 2015’te dershane veya öğrenci 
etüt eğitim merkezi kurucularından, kurumunu başka bir 
özel öğretim kurumuna dönüştürmek isteyenler, binala-
rını Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesindeki 
şartlara uygun hale getirmeleri ve Özel Öğretim Kurum-
ları Yönetmeliği’nin 15. maddesindeki ‘Kurumların Dönü-
şümü’ hükümlerine göre başvurmaları halinde, inceleme 
sonucu uygun görülenlere, ‘Kurum Açma İzni ile İş Yeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatı’ verilecek. Yasanın yürürlüğe 
girdiği 14 Mart 2014’te faal olan dershaneler ile 5580 sa-
yılı Kanun’la yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü 
tamamlamayan öğrenci etüt eğitim merkezlerinden, dönü-
şüm programına dahil olmak istemeyenlerin faaliyetleri 1 
Eylül 2015’te sona erecek.
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Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) tarafından bu yıl 
23’üncüsü düzenlenen ‘Ulusal Eğitim Bilim-
leri Kurultayı’ tamamlandı.

23’üncü Ulusal Eğitim Bilimleri Kurulta-
yı’ Kurultayda, Türkiye, ABD ve Türk cumhuriyetlerinden 
350 akademisyen ve eğitimci bildirilerini sundu.

Üniversitenin Umuttepe Yerleşkesi’ndeki Prof. Dr. Baki 
Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde ‘21’inci Yüzyıl-
da Eğitime Kültürel Bakış’ temasıyla organize edilen ku-
rultaya yurt içi ve dışından katılan çok sayıda akademisyen 
ve eğitimci, bildirilerini sundu.

- Kurultay gelecek yıl ‘Eğitim Bilimleri 
Şurası’ adıyla gerçekleştirilecek
KOÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat Celep, 

yaptığı açıklamada, kurultayda Türkiye, ABD ve Türk 
cumhuriyetlerinden 350 akademisyen ve eğitimcinin bildi-
rilerini sunduğunu söyledi.

Organizasyonun gelecek yıldan itibaren üst kurultay 
olarak devam edeceğini belirten Prof. Dr. Cevat Celep, 
Orta Asya’daki 8 Türk cumhuriyetiyle iş birliği yapacakları 
konuları belirlemeye çalıştıklarını anlattı.

Ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sistemlerinin tar-
tışıldığını, yeni okullar açılması gerektiği üzerinde durul-
duğunu aktaran Prof. Dr. Cevat Celep, şöyle konuştu: 

“Kurultayda, liseler arasındaki nitelik farkının mut-
laka gereken önlemler alınarak ortadan kaldırılması 
gerektiği sonucuna varıldı. Atanamayan öğretmenlerin 
sorunları da tartışıldı. Öğretmen yetiştirilmesi ve atama-
larının yapılmasında sorunlar yaşanıyor. Bu konuda aka-
demisyenlerce öneriler sunuldu. Özellikle uzaktan eğitim-
le öğretmen olunamayacağı belirtildi. Uzaktan eğitimle 
pedagojik formasyonun öğretmenin niteliğini düşürdüğü, 
öğretmen yetiştirmede eğitim fakültelerinin ön plana çık-
ması ve Yükseköğretim Kurulunun bundan sonra uzaktan 
eğitimle öğretmen olma taleplerini kabul etmemesi gerek-
tiğinin altı çizildi.”

Prof. Dr. Cevat Celep, 170 bildiri, iki panel ve çalış-
taylar yapıldığı bilgisini vererek, katılımın yüksek olma-
sından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurultayın gelecek yıl ‘Eğitim Bilimleri Şurası’ adıy-
la gerçekleştirileceğini bildiren Prof. Dr. Cevat Celep, bu 
konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapılacağını 
sözlerine ekledi

23’üncüsü düzenlenen 
Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 

sona erdi



Turizm sektöründe eğitimin kalitesini ve çev-
re duyarlılığını güçlendirmek için 7.5 milyon 
euro bütçeli ‘Turizm Sektöründe İşverenlerin 
ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Arttırıl-

ması Projesi’ hayata geçirildi
Yıl başında başlayan ve 2016 yılının temmuz ayında ta-

mamlanması planlanan projeyle özellikle, Turizm İşletme 
Belgeli tesislerin ön büro, servis, kat hizmetleri ve mutfak 
çalışanlarının mesleki, teknik ve yabancı dil becerilerinin 
ihtiyaçlar ve AB standartları çerçevesinde geliştirilmesi 
amaçlanıyor. Proje kapsamında, 4 binin üzerinde turizm 
işletmesine, sektör çalışanlarına, ilgili meslek odalarına, 
sendikalara, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere doğru-
dan ulaşılacak ve 180 bin saat eğitim verilecek. Özel eği-
tim kuponları uygulaması hayata geçirilerek turizm eğiti-
mi kolaylaştırılacak. Proje dahilindeki eğitimlere katılan 

ve Mesleki Yeterlilik Sınavı’na katılmaya hak kazanan 
çalışanların sınav ücretleri proje çerçevesinde ödenebile-
cek. Sınavda başarı göstererek belge almaya hak kazanan 
çalışanlar, işverenlerine 12 ay süreyle sigorta indirimin-
den yararlanma hakkı sağlayabilecek. 

Çevreye duyarlı turizm işletmelerinin çoğaltılması ve 
bu alandaki bilinirliğin artırılması için ‘Yeşil Yıldız Bel-
gesi Farkındalık Programı’ yürütülecek. Bu kapsamda, 
Türkiye genelinde seçilecek 15 iyi uygulama otelinin Ye-
şil Yıldız Belgesi sahibi olabilmesi için ücretsiz eğitim ve 
danışmanlık hizmeti verilecek. Geniş çaplı turizm sektörü 
işgücü araştırması gerçekleştirilecek, turizm eğitimi veren 
kuruluşların kapasiteleri geliştirilerek işbirlikleri güçlen-
dirilecek. Online bilgi bankası kurularak sektörün ihtiyacı 
olan eğitim materyallerine ve güncel verilere kolay ulaşım 
imkanı sağlanacak.

Turizme 7.5 milyon euro 
bütçeli eğitim desteği verildi



Fikri Işık
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Dünyanın en büyük bilgisayar teknolojileri üreti-
cileri arasında.- olan Oracle ve teknoloji devle-
rinden Samsung, Gebze’ye geliyor. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulacak Bilişim Vadisi ile ilgili 
olarak; “Samsung, IBM, Siemens, Oracle, Turkcell, Arçe-
lik, Akbank, Abank ve Netaş gibi teknoloji devlerinin Bilişim 
Vadisi’nde yer alması için görüşmeler gerçekleştirdik. Sam-
sung, IBM, Siemens ve Oracle firmalarıyla Bilişim Vadisi’nin 
kuluçka merkezinde yer alması konusunda anlaşma sağlandı. 
Vadi 150 bin bilim insanına istihdam yaratacak”dedi. 

- Işık: Bilişim Vadisi, adeta Türkiye’de 
ilklerin vadisi olacak
Türkiye’yi inovasyon alanında bir üst lige taşıyacak 3 mil-

yon metrekarelik alana kurulan Bilişim Vadisi’nin, ülkedeki 
ve dünyadaki tüm önemli firmaları bünyesine katmayı hedef-
lediğini söyleyen Işık, yakın zamanda da Hewlett-Packard, 
Vakıfbank, Garanti Bankası, Kuveyt Türk, Halkbank ve doğa 
koleji ile Bilişim Vadisi’nde yer almaları hususunda toplantı 
planlandığını ifade etti.

Bilişim Vadisi’nde 10 bin metrekare alanla Türkiye’nin 
en büyük ve uçtan uca entegre ilk kuluçka merkezinin kuru-
lacağını kaydeden Fikri Işık bu merkezde 2 bin metrekare-
lik alanda Teknoloji Geliştirme Merkezi ve bin metrekarelik 
alanda da ön kuluçka alanı bulunacağını söyledi.

Türkiye’de ilk defa Türkiye İhracatçılar Meclisi ve 
İngiltere’de bulunan Warwick Üniversitesi Teknoparkı’nın 
ortaklaşa tematik inovasyon merkezi kuracağını açıklayan 
Fikri Işık, “Bilişim Vadisi, adeta Türkiye’de ilklerin vadisi 
olacak” dedi.

Oracle 
ve 

Samsung 
Gebze’ye 
geliyor
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Kocaeli’de sanayinin yarısından fazlasını sı-
nırları içinde barındıran, nüfus açısından da 
ilin en büyük ilçesi iken 2009 yılında Darıca, 
Dilovası Çayırova beldelerinin ilçe yapılma-

sıyla bünyesinden 3 ilçe daha çıkaran Gebze’ye Türkiye’nin 
ilk ‘bilişim vadisi’ kurulacak. Yaklaşık 150 bin kişiye is-
tihdam sağlayacak olan Türkiye’nin ilk Bilişim Vadisi’nin 
Gebze Muallimköy’de kurulmasının kesinleşmesi, ayrıca 
birçok önemli kurum ve kuruluşun da burada bulunması 
tüm dikkatleri ilçeye çekti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık yaklaşık 
150 bin kişiye istihdam sağlayacak Bilişim Vadisi’nin ku-
rulacağı Gebze Muallimköy’de çalışmaların başladığını 
açıkladı.  

- 420 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda
hizmet verilecek
Şu anda Tübitak, Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Tüsside, 

Türk Standartları Enstitüsü gibi birçok stratejik ve kritik 
kurum ve kuruluşları bünyesinde barındıran Gebze, Orhan-
gazi İzmir Otoyolu’nun en önemli geçiş güzergahı. Körfez 
Köprüsü ile ulaşım imkanları daha da zenginleşen Gebze, 
aynı zamanda TEM, D-100 Karayolu’nun da geçiş güzer-
gahı. Sabiha Gökcen Havaalanı’na 15 dakika mesafede 
bulunan Gebze, ayrıca Yüksek Hızlı Tren hattı, Eksihisar-
Yalova Topçular feribot hattı iskelesine de ev sahipliği ya-
pıyor.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Bilişim Vadisi 
ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Burası büyük bir alan. 420 futbol sahası büyüklü-
ğünde bir alan. 150 bin kişinin istihdamının sağlanacağı 
bölge. Gebze bölgesi 9 adet organize sanayi bölgesi olan 
bir yer. Aynı zamanda Tubitak, Gebze Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü ve Tüsside’nin burada oluşu Bilişim Vadisiyle 
birlikte bütünleştiği zaman teknoparklarla, inavasyonla-
rın, prototiplerin oluşması anlamında önemli bir yer hali-
ne gelecek. Üniversite hayatından beri yetişen gençleri de 
ileride istihdam halinde devam etmesini sağlayacak.”

- Avantajlı bir bölge olacak
Bu yatırımın çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesini iste-

diklerini söyleyen Adnan Köşker, burada yerel yatırımcı-
ların, ar-ge yapan firmaların teknoparklar yerine bilişim 
vadisinde ilerlemelerinin daha hızlı olacağını, hükümetin 
vermiş olduğu avantajlarla kendi avantajlarını birleştir-
mek suretiyle kısa sürede daha çok faaliyet yapacaklarına 
inandığını söyledi. Adnan Köşker; “2015 yılına kadar alt 
yapı çalışmaları devam edecek. Bu uzun bir süreç. 5-10 yıl 
içersinde istediğimiz yerlere geleceğine inanıyoruz. Sayın 
bakanımız Fikri Işık geçmiş dönemde başlayan bir çalış-
mayı ekibiyle hareket ederek biran önce bitmesini istiyor. 
Coğrafi yapıdan dolayı Türkiye’nin 12 yılda katettiği yolu 
göz önüne alırsak setler ortadan kaldırıldığı sürece yaban-
cı yatırımcıların da gelmemesi için bir sebep yok. Burası 
Gebze’ye çok ciddi katkılar sağlayacaktır” dedi.

Türkiye’nin ilk Bilişim Vadisi 
Gebze Muallimköy’de kurulacak

Adnan Köşker
Gebze Belediye Başkanı
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1960’lı yıllarda İzmit gibi bir yerde yatı-
rım yapacaksanız hangi konuyu seçerdiniz? 
Bu soruya kim ‘kağıt peçete’ diye yanıt ve-
rebilir! 

İşte bu isim bugün 84 yaşında olan, bü-
yük bir uzgörü ile Türkiye’nin ilk ulusal ka-
ğıt peçete tesisini kuran Hayretin Ulusoy. 

1967’de kağıt peçete üretmeye çalışma-
nın küresel düşünmeye yatkınlıktan filizle-
nen bir yönü de var. Bu yönü de dünyanın 
çeşitli ülkeleri ile ticareti normalleştiren tü-
tüncülükten geliyor. 

Bu yatırımı düşünürken bir çok ülkedeki 
kağıt peçete tüketimini araştırmış, makina-
larını araştırmış, karar vermiş ve başlamış. 

Tek cümlede söyleyecek olursak; önce 
kağıt peçeteyi üretmiş, sonra peçeteyi üre-
ten makinaları. Bugün makinaları küresel 
arenada en önlerde yer alıyor. İran dışında 
her ülkede makinası var. 

40 yıllık bu süreçte başından çok şeyler 
geçmiş. Ama kendisine sorulduğunda büyük 
bir tevazu ile sanki hiçbir şey yapmamış gibi 
konuşuyor. Üstelik “Ben iddiasız bir ada-
mım, beni iddiasız bir şekilde yazın” diyor. 

Bugün Almanya, İtalya ve Çin’le rahat-
lıkla boy ölçüşen makinalara hayat veren, 
üstelik aynı zamanda sosyal sorumluluk 
projeleri ile insanlara yardımı rehber edinen 
Hayrettin Ulusoy konu ‘hatalarına’ geldiği 
zaman büyük bir samimiyetle onları da pay-
laşıyor. 

Oysa birkaç cümleyle özetleği iş yaşamı 
hiç de kolay geçmemiş. Ne kağıt peçete, ne 
makina üretimi. Çünkü o dönem Türkiye’nin 
tam anlamıyla ‘kapalı ekonomi’ olduğu yıl-
lar. 

Üstelik bir kısım arkadaş da alaycı söz-
lerle, kağıt peçete yatırımını ciddiye alma-
mış. Hatta o yılların ciddi ve tanınan tüccar-
larından olan babası bu duruma çok üzülmüş. 
Ancak sonunda haklı çıkan Hayrettin Ulusoy 
olmuş. Hırçın olmayı gerektiren iş dünyasın-
da “Ben iyi bir vatandaş olmaya çalıştım.” 
diyerek oyunun kurallarının sınırlarını nasıl 
çizdiğini de anlatıyor.

İster misiniz, bu öyküyü kendi ağzından 
dinleyelim:

Ulusoy Kağıt Kurucusu 

Hayrettin Ulusoy:

Türkiye’de peçetenin 
duayeni benim

BÜYÜK DEDEM 
PADİŞAHIN BAYRAKTARIYDI

Büyük büyük dedem, padi-
şahın bayraktarıymış. 1877 sa-
vaşından sonra emekli oluyor. 

Kendisine Gölcük ve hava-
lisinde yer veriyorlar.  Gölcük 
ismiyle müsemma, her tarafı 
göl olduğu için sivrisinek 
dolu. Bunlar dayanamıyorlar 
çıkıyorlar. 

Osmanlı politikası gereği 
özellikle denge sağlamak için 
Ermenilerin yaşadığı yer-
lere veriliyorlar. Nüzhetiye 
Köyü’nde yerleşiyorlar. Büyük 
dedem 117 yaşına kadar 
yaşıyor. 

Dedem  genç yaşta veba 
salgınında ölüyor. İşadamı 
olarak ipekböceği vs ticareti 
yapıyor.  

Babam da 16 yaşında is-
tiklal harbine iştirak etmiş bir 
harp gazisi. 

Bizimkiler Kütahya ta-
rafından. Anadolu Beylikleri 
kaldırılınca aileler sürülmüş. 
Bizimkiler de Batum ve civarı-
na sürülmüş. 

Ruslar işgal edince oradan 
kaçmışlar. Yıkılmış halde-
ki evlerini gördüm. Ordan 
Samsun’a, Samsun’dan buraya 
geliyorlar. 

Tiflis’e, Batum’a, Murgul’a 
gittim, araştırdım, yetkili 
insanlarla, bilim adamlarıyla 
konuştum. Siz Osmanlı’sınız, 
Anadolu’dan gelmesiniz” dedi-
ler. Gürcü filan diyorlar ama 
aslı yok. 

Sonuç olarak biz aslında 
Kütahyalı Türkmeniz. 

Levent AKBAY

D
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-ÖNCE TÜTÜN TİCARETİ
Dededen gelen bir tütün ti-

careti işimiz vardı. Babam da yıl-
larca uğraştı. Köylerden tütün top-
lanırdı. Bu civarda köylerde çok 

güzel tütün yetişirdi. Alınır, de-
polara konulurdu. Bakıma alı-
nır, cinslerine göre ayrılır, bakı-

mı yapılırdı. Sonra ihraç edilirdi. 
Bu hayli işçilik isteyen bir işti. 

46-47’de ilk sigorta uygulaması 
yapıldığında ilk uygulanan iş-

yerlerinden biri de bizim 
işyerimizdi. Ben 16 

yaşında kursa  git-
tim, bordronun 

nasıl yapılaca-
ğını öğrenmek 

için. Kimse bil-
miyor bordronun nasıl yapılacağını. Yüzlerce kişiyi emekli ettik, hep çalıştıran 
konumunda olduk.

-SIFIR BEDEL, SIFIR KÂR
1955’de askerlikten döndüm. Oda’ya kaydım  50 seneyi geçti. 1955’in ba-

harında ticaret hayatım başladı. Birkaç yıl Yüksek Ticaret’te okudum. Hastalık 
nedeniyle terk ettim tahsilimi. Biraz geciktim. 

Sonra kereste ticareti yaptım. Bir hayli büyük mağazam vardı. Aranılan, tu-
tulan bir mağazaydı. Garip yasalar var. “Kâr sıfır, bedel sıfır” gibi bir yasa çıktı. 
Kaçakçılık oluyor diye “Bedel sıfır, kâr sıfır” şeklinde alışveriş olacak dediler. 
Kimse malını bedeli sıfır lira olarak satar mı? “Nedir dedik bu”;  “Kârsız satış” 
dediler.  Kârsız satamayacağımıza göre işi bıraktık.  Keresteciliği devlet önledi. 

-TEKRAR TÜTÜNCÜLÜK
Vaz geçip tütüne döndük. 1 yıl kadar uğraştık. Ruslarla ticaret için bir şirket 

kurduk. 2 yıl satamadık, bir hayli de faiz ödedik. Buradaki bir tütüncü aile var-
dı onlarla çalışıyorduk. 1959’a kadar elimizde kaldı tütünler. 1959’un sonunda 
satabildik. 

Bir de 1966’da yine bir tütün macerasına girdik, benim gayretimle. Onu da 
kapattık, olmadı. Para kazanmadı. Amerika tütünü 1 dolara satarken siz 1.5 
dolara satamazsınız. Amerikan ekonomisi tamamen bizi durdurdu. Bugün nasıl 
Türk tütünü olmadan sigara olabiliyorsa o gün de öyleydi. Şimdi kimyasal olduğu 
için sigara özelliğini kaybetti. Türk tütününün şöyle bir özelliği var. Yüzde 15 bir 
yabancı harmana katmadığınız zaman sigara kendiliğinden yanar ve biter. Yan-
mayı tahdit eden karbonu ayarlayan Türk tütünüdür. Türk tütününü yaktığınız 
zaman nefes çekmezseniz sigara söner, yabancı sigara ise yana yana biter. Artık 
böyle bir özellik aranmıyor. 

-TÜRK TÜTÜNÜ BİTTİ
Türk tütünü ovada ekilmez, yamada ekilir. Çok kalitelidir, güneşte kurutulur. 

Bu demektir ki doğal bir süreçten geçiyor, içinden bir takım maddeler çıkıyor. 
Sonra bunun içinde kanserojen dediğimiz maddeler çok az oluyor. Eski kitapla-
rım vardır, saklarım; nisbetlerin yazılı olduğu… Artık tütün o kadar kötü bir şey 
oldu ki; kanser ilacı alır gibi içiyorsunuz. O zamanlar öyle değildi, ancak şimdi 
aranmıyor. Sigaranın kutusu güzel olsun, içimi güzel olsun, içi ne olursa olsun.

1963-66 arası da tütüncülük yaptık. Özel  sipariş yaptık, yabancılara. Bunu 
pek saymıyoruz çünkü komisyoncu gibi bir şey oluyorsun.

Sonuçta gelen ekonomik değişim tütün ticaretini bitirdi. Sonra ‘ne yapalım, 
ne yapalım?’ diye düşündük.

 
-İZMİT’TE NE YAPILIR?
İşimiz bitti, sene 1965, 66’ya geldi. Ne yapacağız diye düşünüyoruz. Araştı-

rıyorum; İzmit’e ne yapılır? O gün belli işler var esnafın yaptığı; manifaturacılık, 

3 BİN DÖNÜMLÜK TAPU
Ben sanayi ve ticaret odalarının 

yönetiminden ayrılalı 25 sene oldu. 
O zamanlar sadece Kocaeli Ticaret 
ve Sanayi Odası vardı. Yönetiminde 
15  sene kadar çalıştım. 1973-1988 
arası. Hasbelkader Meclis Başkanlı-
ğı yaptım. Sadece sanayi odası ola-
rak ayrılınca Meclis Üyeliği yaptım. 
Sanayi  Odası’nda fazla bir katkım 
yok. Ama kuruluşunda katkılarım 
var, öncesinde TSO’ya katkılarım 
oldu. Örneğin Gebze OSB’de 3 bin 
dönüm kadar bir toprağı TSO adına 
tapulatmak gibi. 

AİLE YADİGARİ SİLAH
Dedem saygın bir insan.  Şöyle 

bir anım var. Dedemin sırtında mu-
rassa (kıymetli taşlarla bezenmiş) 
bir kürk. O zaman Bahçecik çok 
önemli bir yer. Bahçecik Kaymaka-
mı “Ne güzel kürkün var.” demiş. O 
da çıkarmış kürkünü Kaymakam’a 
vermiş. Kaymakam da karşılığını 
vermek için murassa bir silah ve-
riyor. Karadağ tabir edilen gümüş 
saplı, güzel bir silah hediye ediyor. 
O silah 100 senedir ailenin büyük 
erkeklerinde kalıyor. Şimdi bende 
kalıyor. Ben de oğluma bıraktım 
şimdi. Ruhsatlı, ecdadımızdan ka-
lan bir silah.

KÜRESEL DÜŞÜNCE
Okuyordum dünyada neler ol-

duğunu takip ediyordum. SEKA’yı 
inceledim, çok geride kalmış, çok 
iptidai bir müessese idi. Fevkala-
de imalatları vardı ama çıkardığı 
kağıdı işleyen hiçbir kuruluş yok-
tu. Biraz ondan etkilendim. Peçete 
üretmeye başladım. Ona eğildim, 
5-6 yıl uğraştım baktım fena iş de-
ğil. İhaleye giriyorum THY’ye çok 
ilgili gösteriyorlardı, Hilton aynı 
şekilde. 

Herhalde tütünden gelen bir şey 
dünyayı değerlendirmek.  Babam 
büyük sayılan bir tüccardı. Ben ne 
yapıyorum. O güne kadar lokanta-
larda kağıt 4’e kesilir peçete yapı-
lırdı. “Halit Ulusoy’un oğlu peçete 
yapıyor” dediler. Dalga geçmeye 
başladılar. Babam bana müthiş 
kızdı. “Baba sen merak etme de-
dim, bu istikbali olan bir iş.”

 Evin tek erkek çocuğuydum an-
nem ciddi bir hastalık geçirdikten 
sonra beni bir daha İstanbul’a oku-
maya göndermedi.



konfeksiyonculuk gibi. Onu hiç düşünmedik. Biz hep çalıştı-
ran olduğumuz için, imalat yaptığımız için onu hiç düşün-
medik. 

İzmit’te kağıt fabrikası var. Kağıt fabrikasından ne elde 
edebiliriz? Kağıt o zaman karaborsa satılıyor. Alıyorsun, 
satıyorsun para kazanıyorsun. Kağıt imalatı yok Türkiye’de. 
SEKA var da, karaborsa da var. Parayı yatırıyorsun 2-3 ay 
sonra malı alıyorsun. 

-ÇOK ZORLUKLAR ÇEKTİM
Büyük bir araştırma ve incelemeden sonra kağıt peçete 

yapmaya karar verdim. Almanya’ya gittim; bir kağıt peçe-
te fabrikasını buldum. Ben ordan küçük bir makine aldım. 
Türkiye’de ilk defa peçete yapan Türk firması benim firmam 
oldu. Sene 1967’ydi. Çok zorluklarla yaptım, çok zorluklar 
çektim.

Tahsisi almak için canım çıktı. Babamı götürdüm o za-
man Ankara’ya. Saat 2-3’e randevu almıştım, 1 ay önceden.  
Bir sürü insan girip çıkıyor, biz bekliyoruz. Saat akşam 6 
oldu. Dayanamadım; “Baba ben vazgeçtim, 
ben gidiyorum.” dedim. Babam “Ben bekle-
yeceğim, bir yere gitmiyorum.” dedi. Azim-
li adamdı. Girer girmez yetkiliye çıkışıyor, 
bekletildiği için. Bir makine getirmek iste-
diğini söylüyor, “İçerde bu makinayı Türkler 
yapamıyor” diye anlatıyor, anlatıyor.

 Bu şekilde 16 bin 500 dolarlık tahsis aldık ve işimize 
başladık. Sahiplerinin yurt dışında olduğu 2 firma vardı, on-
lar yapardı. Piyasa bölüşülmüş, istedikleri şartları dayatıyor-
lardı. 

 Biz yapmaya başlayınca piyasa değişti. Vadeler tersine 
döndü, günlük paraya döndü. Türk firması olarak peçetenin 
duayeni benim.

Yaptığımı araştırmalara göre o günlerde Yunanistan’da 
kişi başına 12 kg temizlik kağıdı kullanılıyor, Türkiye’de 
miktarı belli değil, yüzlerce gram mertebesinde. 

Avrupa’da 24 kg kulla-
nılıyor, Türkiye’de 

Marmara bölge-
sinde 2.5 kg. 

Ambalaj 
kağıdı da 
y a p ı y o r -
dum. Sar-
gılı kağıtlar 

yapıyordum. 
Onu da benden 

başka yapan 
yoktu. Kutu-
ların sarıldığı 

üzerinde ad-
resler, görseller 

olan kağıtlardı. Peçe-
te çok özel.  Am-

balaj kağıdı-
nı herkese 
y a p t ı m .  
Tuvalet 

kağıdı 

yapmaya başladım. 6-7 sene sonra başladım. Üretimim azdı. 
Büyük bir makinaydı, makinası. Özel müşterilere yaptım. 

-MAKİNAYI KENDİM YAPTIM
O zaman yılda 100 ton imal etmek büyük beceriydi. 100 

tonla para kazanmak mümkündü. Kâr marjları iyiydi. Ben 
de yetiştiremiyorum malı. Kendim yeni makinalar yaptır-
dım. Yenisini yurt dışından almak için 750 bin dolar nere-
den bulacaksın? Parayı buldum, nasıl döviz bulacaksın? Ben 
uğraştım ettim, kendim makine yaptım. Oğlumu makine 
mühendisi yaptım. Makinaya baka baka yaptım, sanayiden 
yararlandım, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın derken 15 
sene sonra makinayı yapmış oldum. Her yıl fuarlara gidiyor, 
bakıyor, geliştiriyordum. Böylelikle birkaç yıl içinde kapasite 
artışını yapmış olduk. Sonra peyderpey yatırımlarımız sürdü.
Bu makinaları biz yapıyoruz, dünyaya pazarlıyoruz. Makina-
yı yapmak tabi epey zamanımızı aldı. Lisans meselesi, diğer 
meseleler vs. 

-TESİSLER TAŞINIYOR
Benim İzmit Mehmet Ali Paşa’da  de-

polarım vardı. Mal sahibi olarak yapmış 
ve bazı büyük yabancı firmalara kiraya 

vermiştim. Orda tuvalet kağıdı, peçete  
ve ambalaj kağıdı yaptım. Belediye karşı çıktı, “Şehir içinde 
olmaz, gürültü oluyor, patırtı oluyor” dediler. Biz de kalktık 
fabrikanın yerini değiştirip bugünkü yerimize geldik. 1997-
1998’de. İster istemez bu tür gelişmeler maddi kayıplara, 
vakit kayıplarına yol açıyor.

-DOĞRU TERCİHMİŞ
Bu sektörü seçmekle istikbalimizi hazırlamışız. Çünkü bu 

konu Türkiye’de insanların bilmediği bir konuydu, bir yandan 
da insanların almaya mecbur olduğu bir ürünü içeren bir iş 
koluydu. 

Peçete için 1967 erken değildi. Küçük de olsa pazar var-
dı. Hilton’a, THY’ye veriyorum.  Ege’deki İzmir’deki oteller 
alıyordu. Gerçi çok küçük bir kapasiteydi. Tek bir makinayla 
yapılan işti. Bugünkü bir makinanın yaptığının üçte biriydi. 

-DEFTER FABRİKASI KURULUYOR
Sonra kazandığım paralarla, bazı ortaklarla birlikte  git-

tim Adana’da okul defteri fabrikası kurdum. Yapamadığım, 
bilemediğim bir şey oldu. Bunların hepsi bir tecrübe. Doğu 
insanının mantığı ile Batı insanının mantığı arasındaki farkı 
bu deneyimle öğrendim.

 Okul defteri yapıyoruz, yüzde 20 para kazanıyoruz. Biz-
den defteri alan bayilerle anlaşmalar yaptık. Onlar da yüzde 
25 kazanıyorlar. Bizim ortaklar tutturdular o 25’i de biz ala-
lım dediler. Orda kaybettik. Anlaşamadık ayrıldık. Gazian-
tep yeni OSB’de çok güzel bir fabrikamız vardı. 1976-1986 
arasında fabrika yaşadı. Tabi ki o dönem teşvik vardı; onun 
için Gaziantep’i tercih ettik. Sonra kağıdı rahat kağıdı teş-
vikle alabiliyorduk. Yoksa gidip kağıt kuyruğuna girecektik. 
Devlet teşvik veriyordu, biz de ondan istifade ettik.  Bugün bu 
ortaklıkla hata yaptığımı düşünüyorum. 

Malımızı satanlar kırtasiyeciydi, dededen babadan kalan 
bir iştir bu. Onlar bütün sene bekliyor, defter zamanı biraz 
para kazanıyorlar. Bana kalırsa 25 değil 30 vermek lazımdı.  
Onlar bizim ekmek kapımızdı. Ortaklar kendileri satmak is-
tediler. Hadi Antep’te Adana’da sattın, Sivas’ta Erzurum’da 
nasıl satacaksın? Bunu düşünemediler. Anlatamadım. Ayrılır 
ayrılmaz 1 sene sonra şirketi kapandı. Kimse defteri almadı, 
yok pahasına satıldı.

[bir portre ►
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-ÇOK ORTAKLA BİR DENEYİM DAHA
İzmit’te çok ortaklı bir şirket kurduk. 40-50 kişi kurduk. 100 ortağa 

yaklaştık. Çok ortakla olmuyor. Her işin bir mantığı var. Sizle beraber aynı 
düşünebilirsek yürüyor, ayrı düşünürsek olmuyor. Gecikiyor, alınacak karar geci-
kiyor. Beni çok tenkit ettiler, makinaları ben aldım, ben kurdum. ‘Sabır göste-
rin’ dedim. ‘Bu makinalardan Türkiye’de başka yok’ dedim. Dinlemedi-
ler. Bir başka ekip getirdiler. Ben muhalif oldum. Sonunda aldığımız 
kredilerden müteselsil kefildik, yönetici arkadaşlar olarak. Bir gün 
“Eyvah bu paraları nasıl ödeyeceğiz?” dediler. 

Yılbaşına birbuçuk ay kala “Tamam, bütün bu paraları ben 
ödeyeceğim, siz ödemeyeceksiniz.” dedim. Yalnız bana yetki 
verin dedim. O yıl yüzde 80 temettü dağıttım, bütün borçları 
ödedim. “Allaha ısmarladık” dedim. ve ayrıldım. Sonraları 
daha tatsız, daha adaletsiz şeyler oldu, onları da yaşadık. 

-MAKİNALARIMIZ HER YERDE
Bugün Afrika, Amerika, Tahiti, Haiti, Rusya, 

İngiltere’de Finlandiya’da, her yerde makinalarımız 
var. Bir İran’da yok. Dünyada rakiplerimiz tabii ki var. 
Çin rakibimiz değil. Kaliteli yaptığı makinayı kendisi 
kullanıyor. Ucuz makina satıyor. Çok çabuk arıza 
yapıyor, kimse almak istemiyor. Yani demiri satı-
yor, tam demir dediğimiz makine yapıyor. Biz biraz 
daha farklıyız. Hesap olarak Çin’den sonra biz geli-
yoruz. Mesela İtalyanlar var, çok pahalı. 
Bizimki 100 liraysa onlarınki 200 lira. 
Artık kimse o makinayı almıyor. Nedeni 
şu; bu moda oldu. Siz 30 santim boyun-
da peçete yaparsınız rakibiniz 28 santim 
boyunda yapar,veya 25’e 25 süslü peçete yapar o da rağbet bulur. 2.5 milyon dolar 
verdiğiniz makinayı bir tarafa atıp 25’lik yapanı mı alacaksınız. Bu moda gibi, de-
ğişen bir şey. O seyyaliyet yok Avrupa’da, olmadı.  Adamlar kaliteli ama çok pahalı 
yapıyorlar. Biz daha iyiyiz. Fransız ve İtalyan bile bizden makine alıyor. 

-BAŞARDIM MI?
Mümkün mü, mümkün mü? Çok hatalar yapmışım. Tecrübe çok önemli bir şey. 

Tecrübe Doğu insanının bir söylemi var. Tecrübe nedir diye sormuşlar, enayiliğin 
toplamı diye yanıtlamış. Çok daha rahat edebilirdim, kendi işimden çok başka 
işlerle ilgilendim, insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Antep’te ne işim vardı, çok 
ortaklı yapıda ne işim vardı. Kendi işime daha fazla odaklansaydım, çok daha üst 
düzey bir performans elde etmiş olacaktım.

-PAZARLAMANIN ÖNEMİ
İyi bir pazarlama servisi kuramadım. O mantık yoktu bizim dönemimizde. 

Pazarlama departmanı kurmak gibi bir bilgi birikimi yoktu. Tabi 1960’lardan, 
70’lerden bahsediyorum. Gereksin gerekmesin ne üretiyorsan üret, satmak için 
mutlaka tahsilli, iş bilen elemanlara ihtiyaç var. Adamın elinden geçecek, öğrene-
cek. Bir firmanın pazarlama departmanı kadar önemli bir şey olamaz. 

Bizim bir otelimiz var. Otelde pazarlama elemanları var. Onlar en yetenekli 
otel personeli. Olmadık yerlere gidiyorlar, olmadık randevular alıp görüşmeler ya-
pıyorlar. Temas kuruyorlar, müşteri çağırıyorlar. Gitmezseniz müşteri gelmez ki! 
Kendinizi anlatacaksınız, imkanlarınızı anlatacaksınız. 

-WELBORN PROJESİ 
Turizm çok farklı bir alan. Oğullarımın projesi. Mutlaka doğru bir yatırım, şu 

anda kazanıyor. Ama zor bir iş. Fabrika gibi 110 kişi çalışıyor. Ve yetenekli bilen 
kalifiye insanlar çalışıyor. Şu anda doluluk oranları gayet iyi. Zaten İzmit’te de 
oteller giderek artıyor. 

-PAZARLAMA ÇOK ÖNEMLİ
Bence pazarlama konusu Türkiye’de çok eksik. Pazarlamacılık çok önemli ve 

zor bir meslek.  Pazarlama deyince hangi konuda o işi yapacaksanız o konunun 
dünyadaki yerini bileceksiniz. Ağırlıklı olan milletlerin lisanını bileceksiniz. Artık 

BİR YANGIN GEÇİRDİK
Ekonomik krizlerden fazla et-

kilenmedik ama tökezlediğimiz za-
manlar mutlaka oldu. Başımızdan 
bir yangın geçti. Büyük bir firmaya 
fason iş yapıyorduk. Bugün bile bel-
li olmayan bir nedenle yangın çıktı. 
2 bin metrekare depolar ve mallar 
yandı. Oysa kağıt bobini yanmaz-
dı, mutlaka takviyeye ihtiyaç var. 
Mallar sigortalıydı gerçi ama yine 
eksik aldık. Bizim için yıkım oldu

BİR SEL YAŞADIK
Bir keresinde de yine büyük ve 

yabancı firmaya aylarca uğraşıp 
depo yapmıştık. Süre çok kısıtlı ol-
duğu için tahtadan yaptık. İzmit’te 
çok büyük bir sel oldu, depoyu sel 
bastı. Biraz da mal vardı. Bizden 
büyük paralar istendi. Neyse ki 
daha sonra anlaştık da daha faz-
la sıkıntı yaşanmadı. İş hayatında 
böyle tatsız sürprizler her zaman 
olabiliyor. Hazırlıklı olmak gerek. 
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yurt içi düşünmeyeceksiniz. Yurt yetmiyor. Mecburuz yurt 
dışına çıkmaya. Eğer öyle düşünürsek, lokalde kalırsak sa-
nayici olamayız, imalatçı olarak kalırız.

ICM MAKİNA 
1967 yılından günümüze kağıt peçete üretimi yapan gi-

rişimci Ulusoy Ailesi’ nin sektörel tecrübesiyle kurulmuş bir 
aile şirketidir.

Mühendislik ve ARGE çalışmaları ön planda tutularak 
1995 yılında ailenin ikinci kuşağı tarafından kurulmuştur.

Temizlik kağıdı üretimi için coverting makinaları üreti-
mi yapan ICM, tamamıyla kendi dizaynı olan; Kağıt Peçete 
Makinaları, Tuvalet Kağıdı Makinaları, Z Katlama Dispen-
ser Havlu Makinaları, Gofraj Makinaları, Gofraj Silindirleri 
üretmekte ve tüm dünyaya pazarlamaktadır.

ULUSOY KAĞIT
Her tür temizlik kağıtları üretimi yapan şirketin üretim 

yelpazesi içinde kağıt peçete, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, en-
düstriyel rulo yer alıyor.

WELLBORN LUXURY HOTEL
Ulusoy ailesinin son yatırımı Kocaeli’ne 20 milyon dolar-

lık yatırımla kazandırılan Wellborn Luxury Hotel

VATANDAŞ OLMAYA ÇALIŞTIM
Çok acıdır ben hayatımda hep doğru olmaya çalış-

tım. Ofislerimde verdiğim vergilerden dolayı aldığım 
plaketler var. Başkalarına göre küçük iş olabilir ama 
her yıl verdiğim vergiden dolayı ödül alıyorum. 

Ben vatandaş olmaya çalıştım. Fabrika kuracaktım 
ÇED raporu isteniyor. Her isteyen alamıyor tabi. Ama 
bakıyorsun çat, çut girip, aykırı olsa da  istediğini ya-
panlar, yaptıranlar var. 

Bunu yapamazdım, korkardım, ve yapmadım da. 
Hep kanuni yollardan gittim. 

BEN KANAATKAR BİR İNSANIM
Ben kanaatkar bir insanım. Ama bu daha iyi bir 

yere gelmeye mani olmamalıydı, daha iyisini, daha 
fazlasını yapabilmeliydim. Orada hata yaptım. Daha 
büyük tesisler kurabilirdim. Fazla arzu etmedim. 8-10 
senemi sosyal işlere harcadım. Fazla iddialı olamadım. 
Yanlış yapmışım. Kimse ‘Allah razı olsun’ demiyor.  
Rahmetli bir gazeteci arkadaşımız  vardı, Koroner ba-
kım ünitesini kurarken. benim aleyhime çok yazmışlar-
dı. Bu iş burada olmaz, İstanbul’da olur, bir-iki doktor 
para kazanacak falan demişlerdi. Bir gün kendisi kalp 
krizi geçirmiş. Hastaneye ’geçmiş olsun’a gittim. Eli-
mi tuttu, “Özür dilerim senden dedi. “Sen olmasaydın 
ölmüştüm” dedi. Çünkü İstanbul’a yetişmesine imkan 
yoktu. Sınıf arkadaşımdı rahmetli. 

BUGÜN DÜŞÜNÜYORUM DA!...
Çok hayır işinde çalıştım. 5 sene Devlet Hastanesi 

Koruma Derneği’nde çalıştım. O zaman yoğun koroner 
bakım ünitesini kuran benim burada. O zaman Üni-
versite hastanesi zaten yoktu. İzmit Eğitim Vakfı’nı 
kurdum 5 sene başkanlığını yaptım. Çocuklara burs 
verdik. 

Birçok kurumda bir çok faaliyette bulundum. Ama 
insanlardan gelen anlaşılmaz tepkiler nedeniyle çok 
üzüldüm. Bugün düşünüyorum, kendi işimi bir kenara 
bırakıp, bunları yapmak doğru muydu?

ÇOCUKLARIMA DEDİM Kİ!...
Bugün ortaklık kurmak mecburiyetinde olabilirsiniz. 

Ama insanımızın yetişme tarzı, mantığı, kültür farklılık-
ları şirketlerde beraber çalışma imkanlarını zorlaştırı-
yor. Ben çocuklarıma demişimdir ki yüzde 51’ine sahip 
olmadığınız şirkete sakın ortak olmayın. Çünkü ben ya-
pamadım. Üçte biri benimdi üçte 2’si onlarındı. Çoğun-
luk bende olsaydı şirket yaşar, atılım yapardı. Çok ortaklı 
yapılar da çok farklı. 

 
BEN HEP KORKTUM
Dürüstlüğe korkaklık da denebilir. Ben korktum. Bel-

ki dürüstlüğe girer, belki girmez bilmiyorum. Ben devlet-
le karşı karşıya gelmekten hep korktum. 1980’e kadar 
10 yıl boyunca yüksek vergi verdim diye defterlerim ay-
rıca incelenirdi. Birkaç yer böyleydi. O yüzden TSO’da 
vergi itiraz komisyonu üyesi oldum. Dedim ki bari birile-
rine hizmetim olsun. Şimdi Türkiye çok değişti. Artık bu 
derece rahatsız edilmiyorum. 
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[fuar: SANTEK’14 ►

Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Uluslararası 
Fuar Alanı’nın yeniden fuarlara açılması ve 
şehre tekrar kazandırılması amacıyla ilki ge-
çen yıl düzenlenen SANTEK’13’e 140 firma 

ve 20 STK katıldı.  11 bin ziyaretçi tarafından takip edilen 
fuar bu yıl yine Eylül ayında, 25-28 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. 

Bu yılda geçen seneki gibi Match4Industry etkinliği ile 
eşzamanlı olarak düzenlenecek olan SANTEK’14; Ameri-
kalı IFMA (International Facility Management Associati-
on) ve Avrupa’nın aynı konuda lider kuruluşu olan Euro FM 
(European Facility Management Network) den konuşma-
cıların Tesis Tedarik Yatırım ve Yönetimi ile ilgili çeşitli 
bilgileri aktaracakları konferanslar dizisi fuarın içerisinde 
kurulacak olan konferans merkezinde düzenlenecek olup, 
fuara 60 ülkeden 100’ün üzerinde heyet bekleniyor. 

- 2.Uluslararası Tesis Yatırımı - Yönetimi
 ve Tedarik Konferansı
İlki 2012 yılında İstanbul’da gerçekleşen Uluslararası 

Tesis Yatırım – Yönetimi ve Tedarik Konferanslarının ikin-
cisi SANTEK’14 Fuar alanı içerisinde fuarla eşzamanlı ola-
rak gerçekleştirilecek.

Amerika Birleşik Devletleri ve dünyada, Tesis Tedarik 
Yatırım ve Yönetiminde çatı organizasyon Kabul edilen, 
IFMA (International Facility Management Association) ve 
Avrupa’nın aynı konuda lider kuruluşu olan Euro FM (Eu-
ropean Facility Management Network) den konuşmacıların 
Tesis Tedarik Yatırım ve Yönetimi ile ilgili çeşitli bilgile-
ri aktaracakları konferanslar dizisi SANTEK’14 de yerini 
alacak.

Özellikle bölge sanayicisinin sahip olduğu dev tesislerle 
ilgili olacak olan konferansların ikincisinin, Doğu Marmara 
Bölgesine yönelik yapılması yukarıda bahsedilen çatı ku-
ruluşların bölgeye vermiş oldukları önemi ve ilgiyi bir kez 
daha gösteriyor.

SANTEK Fuarı’nın ikincisi 
25-28 Eylül tarihlerinde

Katılımcı Profili
SANTEK’14 2. Doğu Marmara Genel Sanayi 
 ve Teknoloji fuarının katılımcı grupları; 
• Demir çelik ve demir dışı metaller, 
• Gıda, 
• Plastik, 
• Otomotiv, 
• Kozmetik, 
• Boru, Vana, Pompa, 
• Boya ve Kimya, 
• Madeni yağlar, 
• Elektrik elektronik, 
• Yapı malzemeleri, 
• Temizlik ürünleri, 
• Ahşap ürünleri, 
• Lojistik destek ve depolama, 
• Makine ve Kalıp, 
• Ambalaj, 
• Mutfak ve banyo ürünleri, 
• Klima ve iklimlendirme, 
• Mobilya ve dekorasyon v.b ürünleri
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Kocaeli Sanayi Odası(KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
Ağustos ayı Meclis Toplantısı’nda ekonomik değerlendir-
melerde bulunarak, ithalat, ihracat, bütçe, ÜFE ve TÜFE 
oranları ile 25 - 28 Eylül tarihlerinde yapılacak olan SAN-

TEK’14 fuarı ve Match4İndustry hakkında bilgilendirme 
yaptı. 

Son günlerde yaşanan hortum ve dolu sebebiyle hasar 
gören sanayi kuruluşlarına geçmiş olsun dileklerini gönde-
rerek konuşmasına başlayan Zeytinoğlu Yıllık enflasyonun 
Temmuz ayında TÜFE yüzde 9,32, ÜFE yüzde 9,46 oldu-
ğunu Aylık değişimin ise TÜFE Yüzde 0,45, ÜFE yüzde 
0,73 olduğunu kaydeden KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Enf-
lasyon yüksek bir yataya girdi. Üretici fiyatlarındaki ve 
Tüketici Fiyatlarındaki aylık artışlar beklentimiz üzerinde 
gerçekleşti. ÜFE’deki aylık artışta dövizdeki artışın etkili 
olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki aylarda enflasyonda 
hızlı bir iniş beklemiyoruz.

Biliyorsunuz, Merkez Bankası, 2014 yılı ilk enflasyon 
tahminini  yüzde 6,6 olarak açıklamıştı. İkinci raporda 
yüzde 7,6’a yükseltilmişti.Üçüncü raporda ise tahminini 
aynı düzeyde tuttu. Ancak, enflasyon hedefini yakalama 
şansımızın kalmadığını düşünmekteyiz. Yeni bir enflasyon 
tahmini gerekiyor.

-Prof. Dr. Eser KARAKAŞ’ın  büyümenin türevi,
cari açık
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda 

Star Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Eser Karakaş ise “Büyüme 
ve Hukuk” konusunda konferans verdi. Prof. Dr. Karakaş, 
”Hukuk, toplumsal refahın artışına katkı sağlamaktır. 
Toplumun temel amacı, kişi başı milli gelirde artış, eğitim, 
yaşam beklentisi ve sağlıktır. Bunu büyüme ile yakalayabi-
liriz” ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. Karakaş, ”Büyümenin bir türevi cari açıktır. 
Cari açığımızı görünce  Türkiye büyüyor diyorum. Cari  
açık yapan bir ülke spor yaparken terlemeye benzer. Cari 
açık vermeyebiliriz, 2001 yılında Türkiye ticari açığı faz-
la verdi yüzde 9 oranında küçüldü. Mesele çok basit hızlı 
büyüyeceğiz, Cari açığı ihracat yaparak  finans edeceğiz” 
dedi. 

Kocaeli Sanayi Odası, Ağustos Meclis 
Toplantısı’nda Prof. Dr. Eser Karakaş’ı ağırladı

Tuğrul ve Zeytinoğlu günün anısına 
KARAKAŞ’a plaket hediye etti

Zeytinoğlu, Aselsan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın  
katılacağı SANTEK fuarına meclis üyelerini davet etti
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Türkiye imalat sanayinde yüzde 13 pay sahibi 
olan Kocaeli’de, 2013 yılı Şubat ayı itiba-
riyle 247’si yabancı sermayeli olmak üzere 
yaklaşık 2200 önemli sanayi yatırımı bulu-

nuyor.
Kocaeli’de, 13 adet organize sanayi bölgesi, 2 adet 

serbest bölge ve 3 teknopark faaliyet gösteriyor. 2012 
yılı itibariyle Kocaeli, ülke vergi gelirlerine katkısı yüzde 
13 ile ikinci sırada yer aldı. Kocaeli Türkiye’nin altıncı 
küçük ili olmasına rağmen bugün Türkiye dış ticaretinin 
altıda birini karşılıyor.

Kocaeli Gümrüklerinden alınan 2012 yılı verilerine 
göre, Kocaeli’nin İhracatı, 16,5 milyar USD olup, itha-
latı ise 48 milyar USD civarın. Türkiye dış ticaretinin 
hacminin yüzde 16,6’sını Kocaeli’nden karşılanıyor.

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan 
“500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2011 yılı raporuna göre, 
Türkiye’nin 500 büyük firmasının 92’si Kocaeli’nde. 

- Kocaeli’de kimya sanayi Türkiye imalat 
sanayi içerisinde en büyük paya sahip sektör
 Kocaeli’de bulunan ağırlıklı sektörler; taşıt araçları 

ve yan sanayi, kimya ve petrokimya, makine, plastik ve 
demir çelik sektörleridir. 

Kocaeli imalat sanayi içerisinde kimya sanayi, Tür-
kiye İmalat Sanayi içerisindeki yüzde 27’lik payı ile ilk 
sırada yer almaktadır. Kocaeli’de kurulu 4 büyük oto-
motiv firması; 2011 yılında Türkiye’de sektörde araç 
üretiminin yüzde 31,9’unu karşılıyor. 

Yine araç üretimi bakımından bu firmaların Türkiye 
otomotiv ihracatındaki payı yüzde 35,1 oldu. Gelişmek-
te olan bir diğer önemli sektörler de ICT, deniz taşıtları 
ve yat sanayi. 

Kocaeli’de son yıllarda, ağır sanayi yatırımı yerine, 
dünya ile rekabet edebilen, ileri teknolojili ve yüksek 
katma değerli yatırımlara yönelim başlamıştır. Bu yö-
nelişin sonuçlarının da kısa sürede alınması bekleniyor.

Türkiye’nin 6. küçük ili Kocaeli
Türkiye’nin dış ticaretinin

6’da 1’ini karşılıyor
Kocaeli Türkiye’nin altıncı küçük İli olmasına rağmen bugün Türkiye dış ticaretinin altıda birini karşılıyor.

Yatırım açısından Türkiye’nin 
en cazip alanı Kocaeli

Kocaeli bulunduğu coğrafi konum itibarıyla ta-
rihin her döneminde insanlar açısında cazip 
bir yerleşim yeri. Bu cazibeyi artıran etken-
lerin başında İzmit Körfezi yer alıyor. İzmit 

körfezi deniz ticareti açısından stratejik bir öneme sahip. 
Kocaeli, kara ve demiryolu açısından da Anadolu’nun İs-
tanbul ve Avrupa’yla bağlantısının sağlandığı bir konumda 
bulunuyor. Bu konumun, getirdiği avantajların yanında bazı 
dezavantajları da var. 

Ulaşım kolaylıkları, kenti ekonomik anlamda çok cazip 
bir yatırım alanı olarak gündeme getiriyor. Türkiye’de eko-
nomik faaliyetlerin yoğunlaştığı ilk yıllardan itibaren, Koca-
eli yatırım açışından Türkiye’nin en cazip alanı konumunda 
oldu. Ekonomik faaliyetlerin yoğunlaşması kente ciddi hare-
ketlilik getirdi. 

Kocaeli, Türkiye’deki toplam sanayi üretiminin yüzde 
13’lük kısmını tek başına üstleniyor. Ancak sanayinin yo-
ğunlaşması beraberinde yoğun bir göçü de getirdi.

Kocaeli’nin nüfusu her yıl ortalama 40 bin civa-
rında artıyor. Nüfus artışı kentleşmeyle ilgili 
sorunları da gündeme getiriyor. Çevre ve hava 
kirliği, atık su arıtma, altyapı ve ulaşım gibi 

sorunlar yaşanıyor. Kent, nüfus artışının yarattığı baskıyı 
uzunca bir süre hissetti ve hissetmeye devam ediyor. Bu bas-
kının oluşturduğu çevre ve hava kirliliğiyle ilgili çok ciddi 
altyapı yatırımları yapılması gerekiyor. Bir yandan bunlar 
yapılırken diğer yandan sanayi de işleyişini sürdürüyor. Ko-
caeli turizm alanında da büyümeyi hedefliyor. Şimdilere ka-
dar 2 tane beş yıldızlı otele sahip olan şehirde beş yıldızlı 6 
otele mevcut. Ayrıca, bölgenin termal su kaynaklarıyla ilgili 
yatırımlarda yapılıyor. Kocaeli’nin, İstanbul’a en yakın ter-
mal turizm merkezi haline gelmesi hedefleniyor. 

Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefi olan 500 milyar do-
larlık ihracatın, yaklaşık yüzde 12’sine tekabül eden 60 mil-
yar dolarlık kısmının Kocaeli’nde gerçekleşebileceği tahmin 
ediliyor.

�� Kocaeli Odavizyon



courier.ilan.24x33cm.indd   1 01.09.2014   16:25



�� Kocaeli Odavizyon

Üniversite - sanayi işbirliği çerçevesinde üni-
versitenin bilgi, laboratuvar ve insan gücü 
kaynağının sanayinin sorunlarını çözmeye 
yönelik şekilde etkin olarak kullanılması 

önemli. Üniversitenin insan gücü şüphesiz akademisyenler, 
staj olanağı arayan öğrenciler ve mezun olacak olan genç 
iş adayları. Bilgi kaynağı her türlü yayını, makaleyi, tezi, 
projeyi ve uzmanlıkları kapsıyor. Üniversitenin kaynakları-
na sanayinin etkin bir şekilde erişmesinin ön koşullarından 
birisi internet üzerinden erişilecek bir büyük veri tabanı 
oluşturuyor. 

Yine üniversitenin de sanayinin mevcut yapısını, firma 
profillerini, firmaların ürünlerini, projelerini ve işbirliği 
tekliflerini inceleyebilmesi gerekiyor. Bu tür bilgilerin ger-

çek zamanlı olarak güncellenmesi ve erişilebilmesi ancak 
internet tabanlı bir platformda mümkün.

İş ve staj adayı öğrencilerin de özgeçmişlerini firmala-
ra iletmeleri ve firmaların iş ilanlarına erişmeleri bir web 
tabanlı platformda mümkün olacak. Bu platform her türlü 
bilgiye hızlı erişimi sağlayacak, sürekli ve büyüyen bir veri 
tabanı elde edilecek. 

Kocaeli Sanayi Odasının da çözüm ortağı olduğu inter-
net tabanlı projede bu amaçla ‘kou.globalpiyasa.com’ ara 
yüzü oluşturuldu. Bu projeyi benzer ara yüzlerin oluşturul-
masıyla tüm üniversitelere uygulamak mümkün.

Bu platform; Sanayi Ağı, Sosyal - Akademik Ağ ve Ka-
riyer Ağı bileşenlerinden oluşuyor. Platformun alt yapısını 
oluşturan büyük veri tabanında firmalar, ürünler ve birey-

Globalpiyasa.com KSO Çözüm Merkezi projesi olarak 
Üniversite - Sanayi işbirliğine katkı sağlamaya 
devam ediyor

Üniversite - Sanayi işbirliğini geliştirmenin ve etkinleştirmenin gerekliliklerinden biri de web 
tabanlı olarak erişilebilecek ve işlenebilecek bir veri kaynağı oluşturmak. Globalpiyasa.com 
Kocaeli Sanayi Odası Çözüm Merkezi projesi olarak Üniversite - Sanayi işbirliğine katkı sağlamak 
amacıyla veri tabanı farklı ara yüzlerle Üniversitelerin, Ticaret ve Sanayi Odalarının, Kalkınma 
Ajanslarının ve Organize Sanayi Bölgelerinin kullanımına sundu.

[üniversite - sanayi işbirliği ►



sel profiller filtre edilebiliyor. Bu platformda sanayi işletmelerini temsil eden web siteleri 
yer alıyor. Bu web siteleri firmaların ürün, satın alma talebi, iş ilanı, iş birliği taleplerini 
içeriyor. Öte yandan platform akademik web siteleriyle akademisyenlerin projelerini, uz-
manlık alanlarını, yayınlarını ve makalelerini de kapsayacak.

KOÜ için hazırlanan globalpiyasa.com ara yüzü öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin 
firmalara ve iş ilanlarına kolayca erişmelerine uygun olarak tasarlandı.

Yakın gelecekte üniversitede görevli akademisyenlerin tüm proje, yayın ve danışmanlık-
ları platform içinde listelenecek ve sanayi kuruluşlarınca incelenebilecek. Akademisyenlerin 
uzmanlık alanları sanayi işletmelerinin işbirliği talepleriyle eşleştirilecek ve üniversite - sa-
nayi işbirliği internet alt yapısıyla da güçlendirilmiş olacak.

Bu proje kapsamında üniversitenin kariyer merkezinin hedefi, 3 ve 4’üncü sınıf öğren-
cilerinin profilinin platforma kaydedilerek bir iş adayı ya da stajiyer adayı veri tabanının 
oluşturulması. Bu öğrencilerin kariyer merkezinin yönlendirmesiyle, sanayi işletmeleri tara-
fından yayınlanacak iş ve staj ilanlarını incelemeleri ve başvurmaları. Öğrencilerin uygun iş 
seçmede yetersiz kalmaları durumunda kariyer merkezi uzmanlarının desteğiyle firma-staji-
yer eşleştirmelerinin yapılması. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için sanayi işletmelerinin öğren-
cilere yönelik staj ilanları, mezunlara yönelik olarak da iş ilanları yayınlamaları gerekiyor.

Üniversitenin akademisyenlerle firmaların eşleştirilmesi açısından hedefleri ise akade-
misyenlerin projelerini, yayınlarını, uzmanlık alanlarını ve sanayinin sorunlarına yönelik 
çalışmalarını internet ortamında yayınlamalarını sağlamak, işletmelerden üniversiteye yö-
nelik iş birliği taleplerini yine üniversite ile ortak kullanılacak internet platformunda ya-
yınlamalarını talep etmek, akademisyenleri firmaların iş birliği ve danışmanlık taleplerini 
incelemeleri ve başvurmaları için yönlendirmek, akademisyenlerin sanayi için hazırladıkları 
projelerle ve ilgili uzmanlık alanlarıyla firmaların iş birliği taleplerini eşleştirmektir.

Bu eşleştirme de yine üniversite - sanayi işbirliğini desteklemek üzere hazırlanan ortak 
internet platformu ve veri tabanı kullanılacak. Bu yönde örnek bir çalışma Kocaeli Üniver-
sitesi Teknopark firmaları için uygulandı ve öğrencilerin teknoparkın platformda yayınlanan 
staj ilanlarına başvurmaları sağlanarak eşleştirme yapıldı. Platformda yayınlanan ilanlara 
öğrencilerin ilgi gösterdikleri ve öz geçmişlerini platform içinde yayınlayarak başvurdukları 
gözlemlendi.

Kocaeli Üniversitesi Teknopark firmalarının iş ilanlarına bir iki gün içinde 100’ün üze-
rinde başvuru alındır. Bu da sistemin çalışmasını göstermesi açısından değerlendirilmeli. 
Yine Teknopark için hazırlanan ve aynı platformda yer alan sanal fuar uygulamasında tüm 
Teknopark firmaları ve ürünleri sergilenmiş, iş ilanlarına da aynı uygulamada yer verilmiş-
di.

Teknoloji Transfer Ofisinin çalışmaları ve akademik projelerle birlikte Teknopark pro-
jelerinin de sanayi firmalarına sunulması ve projelere yönelik genel pazarlama çalışmaları 
açısından internet tabanlı bir işbirliği platformuna duyulan ihtiyaç açık. Kocaeli Üniversite-
si internet tabanlı işbirliği platformuna ilişkin örnek ara yüzler sayfa başında gösterildi.

- globalpiyasa.com her kurumun platformdan
maksimum fayda sağlamasını hedefliyor
Üniversite - sanayi işbirliği projesi kapsamında globalpiyasa.com üzerindeki firma pro-

filleri aynı platformda kullanıcıya özel bir CRM’e (Organizer) aktarılabiliyor. Bu CRM, 
Teknoloji Transfer Ofisleri tarafından da kullanılabiliyor, işlemler, projeler ve süreçler firma 
bazında takip edilebiliyor.

Üniversite sanayi işbirliği sürecinde internet tabanlı bir platformun farklı kurumlarca 
kullanılması, firmalar tarafından da pazarlama faaliyetlerinde değerlendirilmesi, bu neden-
le de gönüllü olarak firma profillerinin ve diğer verinin güncellenmesi önemli.

Bireysel kullanıcılar da ya iş başvuruları için ya da bireysel satın almaları için platformu 
kullanacak, firmaları ve ürünlerini inceleyecek, profillerini güncelleyeceklerdir.

Ortak veri tabanı ortak çıkarlarla birlikte kullanıcılara özel ticari çıkarları da destekle-
medikçe kimse tarafından kullanılmayacak ve veri güncellemeleri yapılmayacak.

Bu nedenle globalpiyasa.com bir ürün arama motoru kimliğiyle de bir iş ağı olarak da 
her kurumun ve firmanın platformdan maksimum faydayı elde etmesini hedefliyor. Üniver-
site – sanayi işbirliğine de internet tabanlı bir katkı sağlamanın yolu ortak veri tabanını 
taraflara açmak, firma ve kurumların özel hedeflerine yönelik olarak yaptıkları bilgi gün-
cellemelerini ortak hedeflere yönelik olarak da değerlendiriliyor.



Makinacılar Ar-Ge ve santez konularında 
üniversite ile işbirliği yapmak istiyor

Kocaeli Sanayi Odası Makinacılar Meslek Ko-
miteleri  üyeleri Üniversite Sanayi İşbirliği 
çerçevesinde Kocaeli Üniversitesi Teknopar-
kını ziyaret etti.

Kocaeli Sanayi Odasında sabah kahvaltısıyla başlayan 
makinacılar meslek Komiteleri toplantısı KOU teknopark 
bünyesindeki Teknoloji transfer Ofisinin yönlendirdiği aka-
demisyenlerle sürdürüldü.

Firmaların Sanayiye ilişkin ARGE sorunlarını dile 
getirdiği toplantıda SANTEZ projelerine yönelik olarak 

birlikte çalışmasına ve somut adımlar atılmasına ilişkin 
kararlar alındı. Teknopark sunumuyla başlayan toplantı 
teknoloji Transfer Ofisi sunumuyla devam etti.

Firmalara ait projelerin irdelenmesi ve akademisyen 
görüşlerinin alınmasında sonra Üniversite Sanayi işbir-
liğine ilişkin genel sorunlar da değerlendirildi, ve çözüm 
önerileri geliştirildi.

Toplantı akademisyenlerle Sanayicilerin KOU Tekno-
park Sosyal tesislerinde birlikte katıldıkları öğle yemeğiyle 
sona erdi.

Toplantıya; Komite sorumlusu Atilla Yeldan, 
Mehmet Başol, Mehmet Özdeşlik, A. Tunç Atıl, 

Aykut Özgür, A.Kadir Decdeli, Hasbi Kösemen ve 
Abigem’den Seda Aydın katıldılar.

[üniversite - sanayi işbirliği ►[üniversite - sanayi işbirliği ►
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Kocaeli’de, Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Ko-
caeli Üniversitesi’nden mezun gençlere staj ve iş imkanı 
yaratmak amacıyla ‘Üniversite-Sanayi İşbirliği Ağı’ oluştu-
ruldu. 

Öğrenci sayısı 70 bini aşan ve bünyesinde 13 fakülte, 6 
yüksek okul, 21 de meslek yüksek okulu barındıran Kocaeli 
Üniversitesi, Türkiye’nin en stratejik sanayi kuruluşlarının 
bulunduğu Kocaeli’deki sanayi kuruluşlarına talep doğrultu-

sunda kalifiye eleman yetiştiriyor. 
Üniversite bünyesinde bu taleple  kurulan Otomotiv Mes-

lek Yüksekokulu başta olmak üzere birçok meslek okulu da 
yer alıyor. 

Sanayi işbirliği projesi olarak öğrenci ve mezunlara staj 
ve iş imkanı sunmak, üniversite öğretim üyelerini sanayi ile 
tanıştırmak üzere ‘Arayüz platformu’ olarak bir site de ku-
rulmuş durumda.

Kocaeli’de Üniversite-Sanayi 
İşbirliği ağı
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Yıl / Ay 
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık

2013 
(Türkiye)

72,4 72,2 72,7 73,6 74,8 75,3 75,5 75,5 75,4 76,4 75,6 76,0 74,6

2013 
(Kocaeli)

69,4 68,2 70,0 70,9 71,3 71,8 71,8 70,8 72,0 71,9 71,5 72,4 71,0

2014 
(Türkiye)

73,9 73,3 73,1 74,4 74,4 75,3 74,9 74,7

2014 
(Kocaeli)

70,5 71,9 70,7 70,6 71,4 71,5 72,6 70,6

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık olarak takip 
edilmesi amacıyla hazırlanan Ağustos ayı 

anketi çerçevesinde Odamızca bir araştırma yapıldı. 
Araştırmaya katılan firma sayısı 112 adet olup bu firmaların % yüzde 5’i KOBİ, 

yüzde 25’i büyük ölçekli firma niteliğindedir. 

Sanayi kuruluşlarının 
durumunu belirleme
anketi sonuç raporu

Kocaeli Sanayi Odası tarafından yapılan araştırmaya göre Ağustos ayı Kocaeli sanayi kuruluşlarının 
kapasite oranı yüzde 70,6 oldu. Kocaeli ilinde kapasiteler bir evvelki yılın aynı 

ayına göre 0,2 puan ve bir evvelki aya göre 2 puan azalış gösterdi. 
Türkiye genelinde de kapasite kullanım oranı 0,9 puan düşüş gösterdi.

İlimizdeki büyük işletmelerin periyodik bakım dönemlerinin Ağustos ayında olması, kapasite kullanım 
oranlarında düşüşe neden oldu. Firmalardan alınan geri bildirimlerde de Ağustos 

ayının yıllık izin dönemi olması ve fabrika bakımları nedenleriyle siparişlerde ve üretimlerde 
düşüşler olduğu tespit edildi.

�� Kocaeli Odavizyon



Ağustos ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 12,8’inin istihdamlarının arttığı, yüzde 73,3’ünün 
ise istihdamlarında bir önceki aya göre değişim yaşanmadığı belirlendi.

Firma Bildirimleri Ağustos (%)

Arttı 12,8

Değişmedi 73,3

Azaldı 13,9

Firmaların yüzde 24,4’ünün Eylül ayında iç siparişlerinin arttığı belirtilirken yüzde 12,2’sinin 
siparişlerinin azaldığı belirtildi. Genel olarak, siparişlerdeki azalışların nedeni, 

sezona bağlı açıklandı.

Firma Bildirimleri (%) Eylül

Arttı/Artacak 24,4

Değişmedi/Değişmeyecek 63,4

Azaldı/Azalacak 12,2

Ankete katılan firmaların yüzde 22,9’u dış siparişlerinin Eylül ayında arttığını belirtirken, 
yüzde 8,2’si ihracatlarında azalış bildirdiler. 

Firmaların yüzde 68,9’unun ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmadı.

Firma Bildirimleri (%) Eylül

Arttı/Artacak 22,9

Değişmedi/Değişmeyecek 68,9

Azaldı/Azalacak 8,2

İstihdam►

İç Siparişler►

Dış Siparişler►
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Gebze’de, laboratuvar ortamında yürütülen 
çalışmalarda içme suyunun dezenfekte edil-
mesinde etkin şekilde yararlanılabilecek bir 
sistem oluşturuldu. Gebze Yüksek Teknolo-

ji Enstitüsünce (GYTE) yürütülen bir proje kapsamında, 
suda hastalık oluşturan unsurları yok etmekte kullanılan 
elektrokimyasal reaktör geliştirildi. Sistemin, içme suyu 
dezenfeksiyonunda özellikle klor, ozon ve ultraviyole (UV) 
lambalarının kullanımından kaynaklanan riskleri azaltaca-
ğı öngörülüyor.

Projenin yürütücülerinden GYTE Mühendislik Fakül-
tesi Çevre Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Özge 
Türkay Dağlı yaptığı açıklamada, mevcut arıtma tesisle-
rinde kullanılan yöntemlerin bazı avantaj ve dezavantajları 
bulunduğunu söyledi. Klor, ozon ve UV lambalarının risk 
oluşturabildiğine işaret eden Dağlı; “Türkiye’de arıtma te-
sislerinde genellikle uygulanması basit ve daha ucuz klor 
kullanıldığını görüyoruz. Klor kullanımı, dezenfeksiyon yan 
ürünlerinin oluşumuna sebebiyet vermektedir. Bunun önüne 
geçmek için ozon kullanılabilir fakat ozonlama hem pahalı 
hem de uygulama güçlüğü olan prosestir. UV lambaları ise 
pahalı ve virüsler üzerinde etkili değil.” ifadesini kullandı.

Arıtma işleminde alternatif yöntemler bulunmasına iliş-
kin arayışların pek çok ülkede sürdüğünü vurgulayan Dağ-
lı, GYTE bünyesinde elektrokimyasal yollarla dezenfektan 
üretmek için çalışma başlattıklarını aktardı.

Tuzlu Sudan klor üretiminin, bilinen ve basit bir yöntem 
olduğu ve bilgisini veren Dağlı şunları kaydetti:

“Gelişen teknolojinin entegre edilmesiyle bu sistem gü-
nümüze uygun hale getirilebilir. Sistem, özel kimyasallarla 
kaplanmış titanyum levhaların anot ve katot olarak kulla-
nılması ve sudaki iyonların seramik diyafram yardımıyla 
ayrıştırılması esasına dayanır. Tuzlu suyu bu reaktörlerde 
iyonlarına ayrıştırarak anolit ve katolit olmak üzere üstün 
özellikte iki farklı su elde ediyoruz. ‘Anolit’ dediğimiz kı-
sım elektroaktif su olarak isimlendiriliyor ve yüksek oksi-
dasyon potansiyeline sahip olduğu için dezenfektan amaçlı 
kullanılıyor. Zararlı kimyasal kullanmadan, sadece Çeşme 
suyuna tuz ilave edilerek üretilen dezenfektan ekolojik ve 
ucuzdur.”

-Gıda güvenliği ve medikal 
sterilizasyonda da yararlanılabiliyor
GYTE Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bö-

lümü Araştırma Görevlisi Özge Türkay Dağlı, elektroak-
tif su teknolojisinin Rusya ve Japonya’da günlük yaşam-
da kullanılmaya başlandığını aktardı.

Söz konusu sudan bu ülkelerde gıda güvenliği ve me-
dikal sterilizasyon gibi oldukça geniş bir alanda yararla-
nıldığına dikkati çeken Dağlı; “Balık, meyve ve sebzeler 
üzerinde küf, mantar ve bakteri gibi yabancı maddelerin 
üremesini engelliyor.” dedi.

Özge Türkay Dağlı, elektroaktif suyun dezenfektan 
olarak kullanılabilmesi için toksisitesinin araştırılması 
gerektiğini bildirdi.

Söz konusu eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını anla-
tan Dağlı şu bilgileri verdi:

“Yurt dışında elektroaktif su üreten pek çok tipte ve 
hacimde cihazın piyasada yer aldığını, Türkiye’de de bu 
teknolojinin yavaş yavaş kullanılmaya başlandığını görü-
yoruz ancak yurt dışından ithal ederek iç piyasaya satı-
lan cihazların fiyatları çok yüksek. Ülkemizde yapılıp sa-
tılması taraftarıyız ancak içme suyu konusu çok hassas 
olduğu için şüphe arz etmeyecek bilimsel veriler ortaya 
koyduktan sonra harekete geçmek istiyoruz. 

Yapılan çalışmalarda sadece serbest klor konsan-
trasyonları ölçülüyor. Gıda sektöründe sadece bakteri 
tarafına bakıyorlar ama çevre mühendisi olduğumuz için 
öncelikle elektroaktif suyun fizikokimyasal özelliklerini 
belirlemeye çalışıyoruz. 

Diğer yandan da ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hak-
kında Yönetmelik’te belirtilen mikrobiyoloji analizlerini 
sürdürüyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda 
elektroaktif suyun ‘e-coli’yi yüzde 100 yok ettiğini tespit 
ettik. Önümüzdeki çalışmalarda daha dayanıklı patojen-
ler üzerinde etkinlik testlerine devam edeceğiz.”

Günlük hayatta işlemden geçirilen suyun dezenfektan 
niteliğinde olduğu için bir nevi çamaşır suyu niyetine ev-
lerde kullanılabileceğini dile getiren Dağlı, bunun mali-
yetinin sonraki aşamalarda ortaya çıkacağını sözlerine 
ekledi.

İçme suyu dezenfeksiyonunda 
‘Elektrokimyasal dönem’ 

başlıyor

[çevre ►
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Atık yönetiminde lider kuruluş İZAY-
DAŞ, Türkiye’de bir ilke daha imza 
atmanın gururunu yaşıyor. Mayıs 
ayında başarılı bir denetim geçiren 

İZAYDAŞ Çevre Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 
17043 ‘Uygunluk Değerlendirmesi -Yeterlilik 
Deneyi İçin Genel Şartlar’ standardı kapsamın-
da akredite kuruluş oldu. TS EN ISO/IEC 17043 stan-
dardı gereğince tüm çevre laboratuvarları, kapsamların-
daki parametreler için dört yılda bir katılmak zorunda 
oldukları yeterlilik testleri çalışmaları için yurt içinde 
açılmış bir program bulamıyorlardı. Yurt dışı program-
larına yönelme zorunluluğu, kaynaklarımızın dışarı çık-
masına sebep olmaktaydı. TÜRKAK tarafından Mayıs 

ayında başarılı bir denetim geçiren İZAYDAŞ Çevre La-
boratuvarı, TS EN ISO/IEC 17043 sertifikası ile akredite 
kuruluş olurken Türkiye’de bir ilke imza atmış oldu. İZAY-
DAŞ böylece, uluslararası yeterlilik testi organizasyonla-
rıyla rekabet edebilecek konuma gelirken hem yurt eko-
nomisine katkıda bulunmak hem de bu konudaki yurt dışı 
bağımlılığını azaltmak hedefine ulaştı.

-Hedeflerimiz hep bir 
adım daha ileri
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muham-

met Saraç, kamu sorumluluğunu dina-
mik bir yapı ile bütünleştirmiş bir şir-
ket olarak, çalışmalarının karşılığında 
Türkiye’de ilkleri başarmanın mutlu-
luk verdiğini belirtti. Saraç, “Özellikle 
son üç yıldır laboratuvarımıza yaptığı-
mız son teknolojiye uygun yatırımlar 
ve ekibimizin gelişimine katkı sağla-
yan eğitimlerle bu noktaya gelmiş ol-
mak çok güzel. Bu süreçte yaptıkları 
denetimlerle çalışmalarımıza katkı 
sağlayan TÜRKAK yetkililerine, yeter-
lilik testi koordinatörü ve İZAYDAŞ 
Laboratuvar Şefi Erkan Baysal ve 
konusunda tecrübeli laboratuvar çalı-
şanlarımıza gönülden teşekkür ederim. 
Bizler bundan böyle yine aynı kararlı-

İZAYDAŞ Çevre Laboratuvarı 
ile gururlandık

[çevre ►
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-Atık Ara Depolama Tesisi 
inşaatı tamamlandı
Atık yönetiminde Türkiye’nin lider 

kuruluşu, Kocaeli Büyükşehir iştiraki 
İZAYDAŞ, tesisin uzun yıllar hizmet ver-
mesi için büyümeye devam ederken mo-
dern yatırımlara da imza atıyor. İZAY-
DAŞ, sektöre daha geniş bir yelpazede 
hizmet verebilmek için yılbaşında temel-
lerini attığı ‘Atık Ara Depolama Tesisi’ 
inşaatını tamamladı.

İZAYDAŞ Atık Ara depolama tesisi, 
atıkların geri kazanım veya nihai bertaraf 
tesislerine ulaştırılmadan önce atık mik-
tarının yeterli kapasiteye ulaşıncaya ka-
dar güvenli bir şekilde depolanması için 
‘Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği’ne 
uygun olarak inşa edildi.

-Daha fazla talep karşılanacak
Atık Ara depolama tesisi, öncelikli 

olarak yakma tesisinin duruş ve bakım 
sürecinde de müşterilerin taleplerini kar-
şılamak ve müşterilere daha fazla  atık 
çeşidi için  hizmet vermek amacı ile kul-
lanılacak. Atık Ara Depolama Tesisi açık 
ve kapalı alan olmak üzere iki bölüm 
halinde toplam 2.252 m2’den oluşuyor. 
Bir adet ofis binası ve bir kantar bulunan 
açık alan, atıkların girişi, hazırlığı ve 
özel atıkların ayrımının yapıldığı bölüm 
olarak değerlendirilecek. Kapalı alanda 
ise depolama bölümlerini ayıran betonar-
me perdeler, sprinker yangın söndürme 
sitemi, exproof özellikte elektrik tesisatı 
ayrıca doğal ve cebri havalandırma siste-
mi bulunuyor.

Açık ihale yöntemiyle ihale edilen 
tesis, bir proje firmasına yaptırıldı. Ku-
rulum maliyeti 694.000 TL+KDV olan 
tesisin inşası tamamlanırken lisans baş-
vuru işlemleri de başlatıldı.

lıkla, hedeflerimizi hep bir adım daha ileri taşımanın gayreti 
içinde olacağız. Türkiye’de ilk defa bu belgeyi alan kurumu-
muz, bundan sonra bu belgeyi almak isteyen kuruluşlara da 
yol gösterici olacaktır.” dedi.

İZAYDAŞ Çevre Laboratuvarının uzman personeli, bu-
güne kadar binlerce atık çeşidi ile yaptığı analizlerden büyük 
tecrübeler elde etmiştir. TS EN ISO/IEC 17043 “Uygunluk 
Değerlendirmesi -Yeterlilik Deneyi İçin Genel Şartlar” stan-
dardı kapsamında akredite kuruluş olan İZAYDAŞ, Çevre 
Laboratuvarı ile bir yandan müşterilerine verdiği analiz hiz-
metlerinin kalitesini her geçen gün daha ileri noktalara taşır-
ken diğer yandan sadece bugüne kadar düzenlediği atık yağ 
kategori belirleme parametrelerinde değil, toprak, arıtma 
çamuru, atık su gibi birçok parametrelerde laboratuvarlar 
arası yeterlilik testi programları düzenleyerek Türkiye’nin 
gururu olmaya devam edecek.
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Türkiye imalat sanayinin yüzde 13’ünü üreten 
Kocaeli için, çevre ve iş sağlığı ile güvenliği 
konuları diğer illere göre çok daha öncelikli 
bir mesele olarak ön plana çıkıyor. Bu bilinç-
le; sanayinin temsilcisi olan Kocaeli Sanayi 

Odası öncülüğünde, Kocaeli’deki kamu kurum ve kuruluş-
ları, yerel idareler, OSB Müdürlükleri ve Meclis üyelerinin 
katılımı ile 2013 yılında ‘KSO Çevre İhtisas Komisyonu’ 
oluşturuldu.

KSO Çevre Komisyonunun amacı; doğal çevre bilincini 
ve duyarlılığını geliştirmek, etkin kılmak, yaygınlaştırma-
ya yönelik çalışmalar yapmak, sorunlara karşı ortaklaşa 
projeler yürütmek, kamuoyu oluşturmak, çözüm önerileri 
üretmek ve yaşama geçirmek, üyelerin çevre konusundaki 
sorunlarını tartışmak, ilin çevre konusundaki eğitim ihti-
yaçlarını tespit etmek olarak belirlendi.

Çevre Komisyonu; Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Üni-
versitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze Yüksek Tekno-
loji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü, Tübitak MAM 
Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, İZAYDAŞ, Çevre Mü-
hendisleri Odası, GOSB Çevre Birimi, TOSB Çevre Birimi, 
GEPOSB Çevre Birimi, Güzeller OSB Çevre Birimi, İMES 
Çevre Birimi, Makinacılar OSB Çevre Birimi, Kimyacılar 
OSB Çevre Birimi, Dilovası OSB Çevre Birimi, Solventaş, 
Sarkuysan, Müpa Tarım ve Sümerler Tekstil’den oluşuyor.

Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı’nın da katıldığı  
toplantıya İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ev 
sahipliği yaptı. KSO Çevre Komisyonu Başkanı ve İzaydaş 
Genel Müdürü Muhammet Saraç, açılış konuşmasını ya-
parak, İZAYDAŞ ve Komisyonun çalışmaları konusunda 
katılımcılara bilgi aktardı.

Toplantıda kamu kurum ve kuruluşları, yerel idareler, 
OSB Müdürlükleri ve özel sektör temsilcileri ile karşılıklı 
çevre konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Kimya sek-
törünün izosiyanat atığı bertarafı sorunu, sürekli emisyon 
ölçüm sistemi konusunda yaşanan sıkıntılar, SEVESO III 
Direktifi kapsamındaki yapılan çalışmalar, ÇED Yönetme-
liğindeki e-ÇED uygulamalarındaki problemler ve Ambalaj 
Atıklarının Yönetimi kapsamındaki sorunlar irdelenerek, 
çözüm önerileri arandı.

Söz konusu toplantı; Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü yetkililerinin Kocaeli’deki çevre uygulamaları 
ve yeni çıkacak yönetmeliklerle alakalı sunumu ile devam 
etti. Kocaeli’ne özgü uygulamalar ve faaliyetler konusunda 
bilgi aktaran Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, 
komisyon üyelerinden gelen soruları yanıtlayarak karşılıklı 
çözüm önerileri bulundu. 

Ayrıca; ÇMO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Kı-
vanç Ergenç tarafından söz alınarak, oda faaliyetleri ve 
yeni projeleri ile ilgili katılımcılar bilgilendirildi. Toplantı, 
komisyon üyelerinin İZAYDAŞ teknik gezisi ile sonlandı-
rıldı. 

KSO Çevre İhtisas Komisyonu 
5’inci toplantısı,

 İZAYDAŞ’ta gerçekleştirildi

[çevre ►
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Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, 
MARKA ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 
ortaklaşa yürüttüğü İzmit Körfezi Balıklandır-
ma Projesi sonuç raporu açıklandı. Proje kap-

samında Körfez’e 1,5 milyon yavru balık bırakılacak. Pro-
je Danışmanı Muğla Sıtkı Kocaman Su Ürünleri Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doc. Dr. Kenan Güllü, iç Körfez’de uy-
gulanan gırgır avcılığı yasağının olumlu sonuçlar verdiğini 
ve bu yasağın dış Körfez’e de uygulanmasının daha verimli 
olacağını dile getirdi.

10 Haziran 2014 tarihinde başlatılan projede 3 ay sü-
ren çalışma sonrasında oluşturulan raporda, Körfez’deki 
biyolojik çeşitlilik ile balık türlerinin zenginleştirilmesi 
ve halkın denizden daha fazla yararlanabileceği çalışma-
ların yapılması gerektiğine vurgu yapıldı. Projede ayrıca, 
Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek lagününe 1,5 
milyon yavru balık bırakılacağı açıklandı.

İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi’nin Türkiye’nin 
yol haritası niteliğinde olduğunu dile getiren Doç. Dr. Gül-
lü; “Körfez’de yapılacak balıklandırma çalışması; ekolo-
jin dengenin tekrar sağlanmasına fırsat verilmesi, halkın 
Körfez’e ait aidiyet duygusunun geliştirilmesi, Körfez’i 

sahiplenmesi ve korumanın daha daha yaygın amaçlarıy-
la gerçekleştirilmelidir. Balıklandırma çalışmasının uzun 
vadede ayrıca ekonomik fayda sağlayacağı muhakkaktır. 
Daha önce iç ve orta Körfez’de uygulanan gırgır avcılığı ya-
saklamalarının olumlu sonuçları çok kısa sürede görülmüş-
tür. Bu sebeple yasağın dış Körfez’i de kapsayacak şekilde 
geliştirilmesi daha uygun olacaktır.” dedi.

Kocaeli’nin harika bir şehir olduğunu dile getiren Bü-
yükşehir belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise; 
“Şehrimiz çok hızlı bir şekilde sanayileşti ve kontrolsüz ve 
plansız bir şekilde gelişti. Hem sanayi hem evsel atıklar 
hababam denize döküldü. Şimdi bu Körfez’i tertemiz pırıl 
pırıl hale getirdik. Her geçen gün daha da temizlenecek. 
Deniz kendi kendini de temizliyor. Ben güzel insanlarımı-
zın güzel şehirlere layık olduğuna inanıyorum. Burası bir 
akvaryum adeta. İşte Hersek Lagünü ile birlikte inşallah, 
Tarım Bakanlığı’da burada diğer ağır avcılığı, trol avcılı-
ğını yasakladı. Ve burada biz ağırlıklı olarak olta balıkçı-
lığını veya kayıkçıların hafif avcılık dediğimiz avcılığı biz 
buralarda yapacağız. Burası bir bakıma, cıvıl cıvıl balık 
yetiştiren, balığın hopladığı zıpladığı bir yer haline gele-
cek.” diye konuştu.

İzmit Körfezi Balıklandırma 
Projesi Sonuç 

Raporu yayınlandı



�� Kocaeli Odavizyon

[çevre ►

EMBARQ Türkiye’nin proje ortağı olduğu Avrupa Birli-
ği 7’nci Çerçeve Programı fonu kapsamında yürütülen Dü-
şük Karbonlu Kent İçi Ulaşım Çözümlerinin Paylaşılması 
(SOLUTIONs) Projesi’nin Türkiye’deki ilk çalıştayı Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Söz konusu çalıştay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reter Yardımcısı Doğan Erol’un açılış konuşması ile başla-
dı. Erol yaptığı açılış konuşmada; “Kocaeli iki kıtayı bir-
leştiren iki denize kıyısı olan ulaşım ağları için çok önemli 
bir kent. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alt 
ve üst geçit ile kavşaklar yaptık. Kocaeli’nde Büyükşehir 
Belediyesi olarak yaklaşık 250 milyon lira civarında bir 
harcamamız oldu.  

Önümüzdeki dönem için yurt dışıyla bağlantılı olarak 
ana ulaşım planlarımızı hazırladık. Teknik olarak danış-
maya ihtiyacımız var. Uluslararası kuruluşlarla da işbirliği 
yaparak plan ve projelerimizin kısa  orta ve uzun dönemde 
kentimize çok daha fayda sağlayacağına inanıyorum. Bu 
toplantılar kendi eksiklerimizi görmek, yeni planlamaları 
çağdaş uygulamaları hayata geçirtmek için önemli fırsat-
tır.” dedi. 

Proje yöneticisi EMBARQ Türkiye Program koordina-

törü Pınar Köse, Kaan Yıldızgöz; ‘Toplu Taşıma’, Benja-
min Schreck; ‘Ulaşım Altyapısı’, Laetitia Dablanc ‘Kent 
Lojistiği’, Susanne Boehler Baedeker - ‘Sürdürülebilir Kent 
İçi Ulaşım Planları/Bütünleşik Ulaşım’,  Venn Chesterton 
‘Kent İçi Hareketlilik Politikalarının Geliştirmesi’ konula-
rında konuşma ve sunum gerçekleştirdi.

-İstanbul’daki eğitime altyapı oluşturacak
Düşük karbonlu kent içi ulaşım çözümlerinin paylaşıl-

ması (SOLUTIONs) projesi için Avrupa’nın yanı sıra Asya, 
Latin Amerika, Akdeniz bölgelerinden 6 pilot şehir seçildi.  
Proje,  yenilikçi, sürdürülebilir ve çevre dostu kent içi ula-
şım çözümlerinin paylaşılması ve yaygınlaştırılması ama-
cını taşıyor. Avrupa Komisyonu 7’nci Çerçeve Programı 
kapsamında finanse edilen SOLUTIONs Projesi EMBARQ 
R Türkiye Sürdürülebilir Ulaşım Derneği ve Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesi ortaklığıyla yürütülüyor. Akdeniz Böl-
gesi ülkeleri arasında yer alan Türkiye’den seçilen tek pilot 
şehir Kocaeli. Proje kapsamında, şubat ayında İstanbul’da 
gerçekleştirilecek olan Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım’da 
e-Öğrenme Araçları Eğitimi’nde çalıştaydan elde edilen ve-
riler bu eğitim için önemli bir altyapı oluşturacak.

Kocaeli çevreci 
ulaşımda örnek 

olacak
Avrupa Birliği 7’nci Çerçeve Programı fonu kapsamında yürütülen Düşük Karbonlu Kent İçi Ulaşım 

Çözümlerinin Paylaşılması (SOLUTIONs) Projesi’nin Türkiye’deki ilk çalıştayı Kocaeli 
Büyükşehir ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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Kocaeli Sanayi Odası ve AFAD işbirliği ile Eylül ayı 
içerisinde, Kocaeli Sivil Toplum Merkezi Binasında, ‘Bü-
yük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azal-
tılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO III Direktifi) Kap-
samında Eğitim’ gerçekleştirilecek.

Alanlarında uzman olan kişilerin, aşağıdaki programda 
yer alan konularda örnekleriyle ve modellemelerle açıkla-

malarda bulunulacağı söz konusu eğitimin finansal desteği 
AFAD tarafından sağlanıyor.

Katılım sertifikası verilecek olan söz konusu eğitim 
programı kontenjan ile sınırlı olacak. Toplam 5’er günlük 
periyodlar halinde gerçekleşecek eğitim programının ta-
rihleri ise şu şekilde: 8-12 Eylül, 15-19 Eylül ve 22-23 
Eylül.

SEVESO III Direktifi kapsamında eğitim 
Kocaeli Sanayi Odası ve AFAD işbirliği ile 

Eylül ayında gerçekleşecek

Tüm katılımcılardan; eğitim esnasında ve sonrasında tesis tehlike ve risklerin belirlenmesi için yapılacak örnek  
     çalışma ve bundan sonraki yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere,

•Tesisin yerleşim planı, 
•Depo tanklarını gösteren ve her deponun yerleşim planındaki yerlerinin işaretli hali     

       (Google haritası üzerine köşe nokta koordinatları yazılı hali)
•Her depo tankı için: Türü (atmosferik, yüzer tavanlı, basınçlı, vb.), şekli (silindirik, küresel, vb.), boyutları   

       (çap, yükseklik, vb.),  depolama kapasitesi (m3), depolama koşulları (basınç, sıcaklık), depolanan madde ve  
       doluluk yüzdesi (genel olarak), bilgilerini eğitime gelirken yanlarında bulundurmaları istenecek. 
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1976 Yılında İtalya’nın Seveso kasabasında 
gerçekleşen bir kaza sonrasında, endüstri-
yel kazaların oluşmasının engellenmesi ve 
gerekli önlemlerin alınması adına hazırlan-

mış olan Seveso Direktifi (82/501/EEC) kabul edildi. 9 
Aralık 1996’da ise 96/82/EC sayılı ‘Tehlikeli Maddeleri 
İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direk-
tif (Seveso-II Direktifi)’ yayımlandı. Seveso-II Direktifi-
nin Türkiye mevzuatına uyumlaştıran ‘Büyük Endüstriyel 
Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkın-
da Yönetmelik’, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik bakanlığınca oluşturulan bir komis-
yon marifetiyle hazırlanarak, 30 Aralık 2013 tarih ve 
28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

-Türkiye’de Seveso II Direktifi’nin uygulama
kapasitesinin arttırılması için eğitimler verildi
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 2009 I. Bileşe-

nine sunulan ve AB Komisyonu tarafından kabul edilen 
TR2009/0327.04-01 numaralı ‘Seveso II Direktifinin 
Uygulama Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım 
Projesi’nin amacı, Türkiye’de Seveso II Direktifini (Tehli-
keli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne 
İlişkin Direktif) uygulayan merkezi ve yerel otoritelerin 
kurumsal ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesidir.

Projenin ilk faaliyeti olan ‘Eğitimler’ kapsamında, 3 
farklı katılımcı grubuna, 8’er modülden oluşan 24 eğitim 
verilmesi planlanmış olup, 2014 yılı Haziran ayı itibariy-
le tüm eğitimler tamamlanmış durumdadır. Söz konusu 
eğitimlere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Merkez ve Taş-
ra Teşkilatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bele-
diyeler, Sanayi Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından 
temsilciler katılım sağladılar. Söz konusu proje kapsa-
mındaki faaliyetlerden ‘Pilot Bölge Çalışması’ için, pilot 
tesis olarak seçilen TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi A.Ş.’de 
çalışmalar başladı. Çalışmanın 2014 yılı Ekim ayı sonun-
da tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca, 
eğiticilerin eğitimi, çalışma ziyaretleri, Seveso bildirim 
sisteminin güncellenmesi ve halkın bilgilendirilmesi akti-
viteleri yer alıyor. 

2,8 milyon euro olarak belirlenen söz konusu projenin 
bütçesinin yüzde 10’u ülke katkısıdır. Proje resmi olarak 
16 Kasım 2012 tarihinde başladı. 2 yıl süresi olan proje-
nin bitiş tarihi 16 Kasım 2014 olarak belirlendi. 

Proje; Ekodenge (Türkiye) liderliğinde INERIS (Fran-
sa), Steinbeis (Almanya), D’Appolonia (İtalya), REC 
(Macaristan) ve AWN Consulting (İrlanda) konsorsiyumu 
tarafından yürütülüyor. 

SEVESO Projesi ile büyük 
endüstriyel kazaların 

önlenmesi hedefleniyor
Proje kapsamında aşağıdaki 
faaliyetler gerçekleştiriliyor:

Faaliyet 1: Eğitim
Direktifi uygulayacak olan kamu kurum ve kuru-

luşlarının yanında STK’lara, sanayi odalarına, beledi-
yelere ve il özel idarelerine Seveso II Direktifi çerçe-
vesinde 8 modülden oluşan ve 3 kez tekrarlanmış olan 
bir dizi eğitim verildi. Bugüne kadar üç grup, toplam-
da 24 eğitimi tamamlamış durumda.

Faaliyet 2: Eğiticilerin Eğitimi
Proje kapsamında yukarıda bahsedilen 8 eğitim 

modülünün tümünü tamamlayan grup içerisinden 30 
kişi seçilerek bir çekirdek grup oluşturulacak. Proje-
nin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla bu gru-
ba eğiticilerin eğitimi verilerek, grubun eğitici olması 
temin edilecek. Eğiticilerin eğitimi kapsamında birer 
haftalık 3 adet eğitim düzenlenecek olup, eğitimlerden 
ilki gerçekleştirilmiş durumda.

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

masının sahada görülmesini sağlamak. Pilot bölge 
olarak seçilen TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi A.Ş.’de 
çalışmalar devam ediyor. 

Faaliyet 4: Çalışma Ziyaretleri
Avrupa’daki uygulamaların yerinde incelenmesi 

maksadıyla üç Avrupa ülkesine toplam 4 çalışma zi-
yareti gerçekleştiriliyor. Çalışma ziyaretlerinden ilki 
16-20 Haziran 2014 tarihlerinde İtalya’da gerçekleş-
tirildi.

Faaliyet 5: Seveso Bildirim Sisteminin Bakımı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi 

altında çalışan ‘Seveso Bildirim Sistemi’ yazılımının 
güncellenmesi, geliştirilmesi ve bakımı işle ilgili çalış-
malar gerçekleştirildi. 

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

artırılması ve bilinç oluşturulması amacıyla broşürler, 
kısa filmler ve spot filmler hazırlandı.  

Proje kapsamında gerçekleştirilecek bu faaliyetler-
le Türkiye’de büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, 
etkilerinin azaltılması, kazalara zamanında ve etkin 
müdahale edilmesi amaçlanıyor.

[iş sağlığı ve güvenliği ►
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SEVESO III Direktifi 
1 Ocak 2015’te 

yürürlüğe giriyor

Seveso II Direktifi, büyük kaza zararları ver-
meye neden olabilecek miktarlarda belirli teh-
likeli maddelerin bulunduğu kuruluşlara uygu-
lanıyor. Seveso II Direktifi’nin faaliyet alanı 

yalnızca kuruluşlardaki tehlikeli maddelerin mevcudiyeti 
ile ilgili. Uzman yetkili aynı zamanda, kuruluşların bu-
lundukları yer ve yakınlıkları nedeni ile büyük bir kazanın 
meydana gelme olasılığının artması söz konusu ise, bahsi 
geçen kuruluşları veya kuruluş gruplarını tanımlamalı.

2012/18/EEC sayılı SEVESO III Direktifi, 26 Hazi-
ran 2012 tarihinde AB Bakanlar Konseyi’nde kabul gör-
dü. Yeni direktif 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecek. 
‘Tehlikeli Maddelerle İlgili Büyük Kaza Rislerinin Kontro-
lüne İlişkin Yönerge’ 96/85/EC sayılı SEVESO II Yöner-
gesi ise 2015 yılında yürürlükten kalkacak. Söz konusu 
yeni SEVESO III  direktifi kapsamında;

•Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, AB mevzuatına 
yani CLP tüzüğüne uyumlu hale getirilecek,

•Büyük çaptaki kazalarla ilgili kamuoyunun güvenli 
bilgiye erişimi ve karar almada daha etkili şekilde yer al-
ması sağlanacak,

•Denetim mekanizmaları daha sıkı kurallara tabi ola-
cak ve devletin ilgili birimlerine yeni yükümlülükler geti-
rilecek.

SEVESO III Direktiği çerçevesinde ise; mevcut direk-
tifin tehlikeli madde ve karışımlarını listeleyen belgeleri-
ni, madde ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi 
ve ambalajlanmasına ilişkin 1272/2008/EC sayılı Tüzükte 
(CLP Tüzüğü) yapılan değişikliklere göre revize eden yeni 
2012/18/EEC sayılı direktif, sağlığa zararlı maddeleri de 
CLP Tüzüğü’ndeki kategorilere uygun olarak yeniden ta-
nımlanıyor. Buna göre; SEVESE II Direktifi’ndeki 3 ‘Çok 
Toksik’ kategorisi ‘Akut Toksit’ 1’e, ‘Toksik’ kategorisi 
‘Akut Toksik’ 2’ye (tüm maruziyet yolları) ve ‘Akut Toksit 
3’e (dermal ve soluma yolları) dönüştürülmüş olacak.

Var olan düzenlemede daha genel özellikleri ile belirtilen 
fiziksel tehlikelere ilişkin oksitleyici, patlayıcı, alevlenebilir 
madde kategorileri tanımlarının yerine de, CLP Tüzüğü’nde 
yer alan spesifik kategori tanımları yer alacak.

Güvenlik kurallarının eksiksiz ve etkin uygulamasının 
sağlanması için, tesislere yönelik denetim standartlarını 
sıkılaştıran yeni düzenleme, mümkün olabilecek en yüksek 
seviyede güvenliğin tesis edilebilmesi amacı ile, alınması 
gereken önlemlere yenilerini eklerken, idari yüklerin ha-
fifletilebilmesi için mevzuatta da basitleştirmeye gidiyor. 
Düzenleme ayrıca, halkın Direktif kapsamındaki alanlarda 
güvenlikle ilgili bilgilere erişiminin ve karar mekanizma-
larına katılımının artırılmasının yanı sıra, bilginin toplan-
ması, yönetimi ve paylaşımına ilişkin süreçlerin iyileştiril-
mesini ve denetim mekanizmalarının sıkılaştırılmasını da 
içeriyor. 
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[iş sağlığı ve güvenliği ►

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel 
Programı’, ‘Türkiye’de Mesleki ve Teknik 
Eğitim Kalitesinin Arttırılması Operasyonu’ 

kapsamında, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi ortaklığıyla hazırlanan METİSKOP (Mesleki 
Teknik Eğitimde İş Sağlığı, Güvenliği ve Kalite Kültürü 
Oluşturma) isimli proje, bakanlık tarafından kabul edile-
rek onaylandı. İzmit Endüstri Meslek Lisesi Koordinatör-
lüğünde başvurusu yapılıyor.

METİSKOP Projesinin onaylanması sonrası proje  fa-
aliyetleri 1 Eylül 2014 gününden itibaren başlatılıyor. 
Proje kapsamında yapılacak faaliyetler ise şu şekilde:

•ÇSGB İş Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitü Müdürlüğü 
Kocaeli Laboratuvarı, 3M Türkiye, Kocaeli Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi - Ford Otosan, Hyndai Assan, Ar-
metal, Tüpraş, Pakmaya, Festo Türkiye ve Elimsan fab-
riklarına saha ziyaretleri yapılacak.

•Danimarka TEC (12 kişi) ve Fransa CFI (10 kişi) 
kurumlarına Teknik ziyaretler gerçekleştirilecek.

•İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nden 
seçilen 20 öğretmenin belirlenen eğitim kurumunda 
220 saat C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı eğitimi veri-
lecek.

•İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne İş 
Güvenliği KKD ekipmanlarının olduğu bir laboratu-
var kurulacak.

•Eğitim içerikleri, müfredat ve 4 adet ders mo-
dülü yazılacak.

•Uzaktan Eğitim Portalı Yönetim Sistemi 
(LCMS) kurularak, 90 saatlik Online ve DVD forma-
tında e-Öğrenme İçeriği hazırlanacak.

•Mezun olabilecek durumda 20 öğrenci ve 20 ça-
lışanın 2 grup halinde 90’ar saati online, 40’ar saati 
yüzyüze iş güvenliği eğitimi alacak.

•152 teknik öğretmen, 5 grup halinde 30 saatlik 
Temel İş Güvenliği Eğitimi alacak.

•Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ‘Yetki-
li Eğitim Kurumu’ ve ‘Ortak Sağlık ve Güvenlik Biri-
mi’ olmak için başvuru yapılacak.

•MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Ge-
nel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi Destekleme Grup 
Başkanlığı’na, Hizmetiçi Eğitim Düzenleme için baş-
vuruda bulunulacaktır.

IQVET Programı kapsamında Türkiye’de toplam 
72 kuruma hibe verildi. METISKOP projesi Kocaeli 
MEM kurumları içinde şimdiye kadar alınan en bü-
yük hibe projesi ve İş Güvenliği konusunda Kocaeli’de 
yapılan en kapsamlı proje olma özelliğini de taşıyor. 

‘METİSKOP Projesi’ 
onaylandı
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
yürürlüğe girmesiyle bütün işyerlerinin çalışanları 
için bir İSG yönetim sistemi kurması zorunlu hale 
geldi. Bu kapsamda Kocaeli Sanayi Odası Konferans 
Salonunda düzenlenen seminere çeşitli sanayi kuru-
luşlarının temsilcileri katıldı.

Seminerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim 
Uzmanı Betül Gürler,  İş Sağlığı ve Güvenliğinde te-
mel kavramlar ve yasal sorumlulukla ışığında bir İSG 
yönetim sisteminin temel unsurları neler olmalıdır, 
6331 sayılı Kanun işyerlerinde nasıl uygulanmalıdır 
ve işverenler kanuni sorumluluklarını nasıl yerine ge-
tirmelidir sorularına cevap verdi.

KSO’da ‘İş Sağlığı 
Güvenliği Semineri’ 

yapıldı
Kocaeli Sanayi Odası ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşbirliği ile düzenlenen 

‘İş Sağlığı Güvenliği Semineri’ gerçekleştirildi. 

Kocaeli Sanayi Odası’nda düzenlenen İSG seminerine 
çeşitli sanayi kuruluşları temsilcileri katıldılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Uzmanı Betül Gürler
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin yayınladığı 
raporda, inşaatlarda çalışan ve yaşamını yitiren 
272 işçinin tamamına yakınının taşeron olarak 
çalışıldığı tespit edildi. İşçi Sağlığı ve İş Güven-

liği Meclisi, basın ve meslek örgütlerinden derlediği veriler 
ışığında hazırladığı raporunu açıkladı. Söz konusu açıkla-
mada, Torun Tower, 3.Köprü, Hes’ler, kentsel dönüşüm ve 
ışıltılı binaların işçi ölümleri üzerinden yükseldiği belirtildi. 
Açıklamada, “Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı olan ve 
yıldızı AKP Hükümeti döneminde parlayan bir patron Aziz 
Torun, Torun Tower inşaatı için 24 saat çalışma izni çı-
karan Devlet, “bu yoğunluğun içerisinde baktığınız zaman 
bir anlamda da kazanın olmaması büyük bir şans diyesim 
geliyor’ diyen bir Çalışma Bakanı Faruk Çelik ve her iş ci-
nayetini “fıtrat/kader’ olarak açıklayan bir Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan. Tam da bu durum inşaatlarda yaşa-
nan iş cinayetlerini özetliyor. Tabi Cumartesi günü yaşanan 
işçi katliamı bir bütün olarak inşaat işkolunda yaşananların 
bir parçası.” denildi.

Raporda, her ay onlarca işçinin inşaatlarda yaşamını yi-
tirdiği vurgulanarak, işçi ölümleri aylara göre dağılımı şu 
şekilde yapıldı:

“Ocak’ta 26 işçi, Şubat’ta 35 işçi, Mart’ta 29 işçi, 
Nisan’da 27 işçi, Mayıs’ta 32 işçi, Haziran’da 40 işçi, 
Temmuz’da 26 işçi, Ağustos’ta 40 işçi,Eylül’ün ilk hafta-
sında 17 inşaat işçisi can verdi.” 

-Düşme nedeni ile 155 işçi yaşamını yitirdi 
İnşaatlarda iş kazalarının en sık görülen nedeni yüksek-

ten düşme olduğu bildirilen raporda, düşme nedeniyle 155; 
göçük, ezilme nedeniyle 50; elektrik çarpması nedeniyle 17; 
diğer nedenlerden dolayı (kalp krizi vb.) 15; trafik, servis 
kazası nedeniyle 13; patlama, yanma nedeniyle 10; nesne 
çarpması, düşmesi nedeniyle 7; zehirlenme, boğulma nede-
niyle ise 5 inşaat işçisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

-İnşaat işkolundan 5 çocuk yaşamını yitirdi 
İnşaat işkolunda 5 çocuk işçinin yaşamını yitirdiği bildi-

rilen raporda, “15 yaşındaki Barış Ergin, Adana Ceyhan’da 
5 katlı binanın 3’üncü katında sıva yaparken dengesini kay-
bederek aşağıya düştü. 16 yaşındaki Yılmaz İdareci, An-
kara Eryaman’da inşaatın 8’inci katından düştü. Yılmaz’ın 
babası sara hastasıydı. Liseyi bıraktı ve Sivas’ta üniversi-
tedeki ablasını okutmak için çalışıyordu. 16 yaşındaki Ali 
Fırat Belder, Şanlıurfa’da inşaatın 9’uncu katından düştü. 
16 yaşındaki Suriyeli Abdul Hakim, Adana Çukurova’da 
sigortasız günlük 30 TL’ye çalışıyordu. Yüksekten düştü. 

17 yaşındaki Emre Aksüt, Karaman OSB’de bulunan bir 
bisküvi fabrikasının inşaatında çalışırken yüksekten düştü.” 
denildi.

-Emekli/Emeklilik çağında 
çalışan 52 işçi yaşamını yitirdi 
İnşaat işkolunda emekli/emeklilik çağında çalışan 52 

işçinin hayatını kaybettiği tespit edilen raporda, “Bu du-
rum inşaatlarda birçok işçinin sigortasının yatırılmadığı ve 
emekli olamadığının; herhangi bir işten emekli olanların ge-
çinemeyip inşaatlarda çalıştığının ya da kademeli geçişten 
dolayı emekli olup maaş alamayan işçilerin inşaat işkolunda 
emek verdiğinin bire göstergesidir de.” ifadeleri kullanıldı. 
Raporda ayrıca, inşaat işkolunda 9 göçmen işçinin de can 
verdiği bildirildi.

Büyük şirketler ve TOKİ’nin yaptığı 3.Köprü, bağlı oto-
yol projeleri, rezidanslar gibi projelerde 54 inşaat işçinin 
can verdiği kaydedilen raporda, “Kentsel dönüşüm nede-
niyle 5 katlıdan 15 katlıya kadar yapılan apartmanlardan 
binaların tadilat işlerine kadar küçük ve orta düzeyde mü-
teahhitlerin işlerinde çalışan 166 inşaat işçisi can verdi. 
Devlet, belediye ve üniversite binalarının inşaatında çalışan 
24 işçi can verdi. 

Karayollarında çalışan 12 yol işçisi can verdi.HES ve 
Termik santral inşaatlarında çalışan 16 işçi can verdi.İn-
şaatlarda çalışan ve yaşamını yitiren 272 işçinin tamamına 
yakını taşeron olarak çalışıyordu” denildi.

-İşçi ölümleri en çok İstanbul, 
Ankara ve Adana’da yaşandı 
İşçi ölümlerinin en çok İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, 

Kocaeli, İzmir, Kayseri ve Ordu’da yaşandığına dikkat çe-
kilen raporda, “54 ölüm İstanbul’da; 11 ölüm Ankara’da; 
9’ar ölüm Adana, Bursa ve Kocaeli’nde; 8’er ölüm İzmir ve 
Kayseri’de; 7 ölüm Ordu’da; 6’şar ölüm Antalya, Isparta, 
Konya ve Manisa’da; 5’er ölüm Aydın, Edirne, Hatay, Te-
kirdağ ve Trabzon’da; 4’er ölüm Çorum, Diyarbakır, Elazığ, 
Gaziantep, Karaman, Kastamonu ve Mersin’de; 3’er ölüm 
Adıyaman, Batman, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Malatya, 
Mardin, Sakarya, Samsun, Tokat ve Afganistan’da; 2’şer 
ölüm Bingöl, Düzce, Erzurum, Kahramanmaraş, Karabük, 
Kırıkkale, Muğla, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıur-
fa, Şırnak, Tunceli, Irak ve Özbekistan’da; 1’er ölüm ise 
Aksaray, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Giresun, 
Iğdır, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Muş, Yozgat ve 
Zonguldak’ta yaşandı.” denildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Meclis Raporu:

9 ayda 272 inşaat işçisi 
yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporuna göre, 7 Eylül itibariyle 
2014 yılında en az 272 inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

[iş sağlığı ve güvenliği ►
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Selçuk Aksoy
PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı

Plastik sektörüne yönelik kapsamlı ve düzen-
li verileri yayınlayan PLASFED (Plastik 
Sanayicileri Federasyonu), 2014 ilk çeyrek 
(Ocak-Mart) sektör raporunu ve 3 aylık ger-

çekleşmeler ışığında 2014 yılsonu tahminlerini yayınladı. 
Raporda, yılın ilk 3 ayı sonunda, geçen yılın aynı dönemine 
göre değer bazında üretimdeki artışın yüzde 7,6 oranında 
olduğu, miktar bazında ise yüzde 6,1 oranında artış sağlan-
dığı belirtildi. PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk 
Aksoy, rapora ilişkin değerlendirmesinde, “Sektörümüzde 
büyüme hızında düşüş olması ihtimali belirdi. Yılın kalanı 
için, genel ekonomik durumun aynı kaldığı varsayımı altın-
da büyümemiz sürecek. Büyüme hızının artıp artmayaca-
ğı ise genel ekonomik faaliyetlerin hızlanmasıyla ilgili bir 
durum. Hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarımızı 
korumak için çalışmalarımız sürecek” dedi. PLASFED, 
2014 yılı ilk çeyreğine ilişkin (Ocak-Mart) gelişmelerin 
yer aldığı ‘Türkiye Plastik Sektörü 2014 - 3 Aylık Değer-
lendirmesi ve 2014 yılı Beklentileri’ raporunu yayınladı. 
PLASFED’in hazırladığı raporda, Türkiye plastik üretimi-
nin yılın ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdüğü ancak kü-
resel ekonomik gelişmeler ve Türkiye’nin genel ekonomik 
faaliyetlerdeki yavaşlamanın da etkisiyle büyüme hızının 
düştüğü açıklandı. 

- Sektör büyümesi 2014’te de devam edecek
ancak büyüme hızında düşüş görülecek
PLASFED raporunda, yılın ilk 3 ayı sonunda, 8.8 mil-

yar dolar değerinde, 2 milyon 6 bin ton mamul üretildiği, 
733 milyon dolarlık ithalata karşılık, 1 milyar 149 milyon 
dolar ihracat yapılarak 416 milyon dolar dış ticaret faz-
lası verildiği bilgisi yer aldı. Raporda, küresel ekonomik 
faaliyetlerdeki toparlanma eğilimine rağmen risklerin de-
vam ettiği ve başta kur dalgalanması olmak üzere Türkiye 
ekonomisine ilişkin faaliyetlerde de yavaşlama işaretleri 
görüldüğü vurgulandı. Bu durumun plastik sektörünü de 
etkileyeceği belirtilen raporda, mevcut koşulların devam 
edeceği, büyümeyi destekleyici ek önlem (Merkez Bankası 
faiz indirimi vb.) alınmaması varsayımı üzerinden yapılan 
değerlendirmede tüm bu gelişmelerin 2013 son aylarından 
itibaren ekonomide ve sektörlerde büyüme oranlarında 
düşüş göz önüne alındı. Bu düşüşün, işletmelerin kapasi-
te kullanımlarını düşürmelerine, imalat sektöründe ham 
madde de dış kaynaklı alımlarda kısıtlamaya gidilmesine, 
faizlerde ki artışın kredilere yansıyarak başta otomotiv 
olmak üzere ekonominin lokomotif sektörlerini olumsuz 
etkilemesine neden olduğu saptandı. Tüm bu veriler ışığın-
da da, Türkiye plastik sektöründe de yılın ilk 3 ayında bu 
olumsuz gelişmenin etkileri hissedilmeye başlandığı ve sek-
törde büyüme hızının gerilediği sonucuna varıldı. 

- Aksoy: Kısa vadeli riskler oluştu
Selçuk Aksoy, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, 

imalat sanayinin kısa vadeli riskleri arasına kur seviyesinin 
de eklenmesiyle yönetilmesi gereken bir döneme girildiğine 
işaret ederek şunları söyledi: “Sektörümüzde büyüme hı-
zında düşüş olması ihtimali belirdi. Yılın kalanı için, genel 
ekonomik durumun aynı kaldığı varsayımı altında büyüme-
miz sürecek. Büyüme hızının artıp artmayacağı ise genel 
ekonomik faaliyetlerin hızlanmasıyla ilgili bir durum. Hem 
yurt içinde hem de yurt dışında pazarımızı korumak için 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Elbette yüksek cari açık 
ve enflasyondaki yükseliş riskine karşı ekonomi politikaları 
geliştirilecek. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar biz üreti-
cilerin de talep ettiği bir ekonomik ortam. Buna karşılık, 

Plastik sektörü büyüme hızı düşüyor
PLASFED plastik sektörü 

2014 yılı ilk dönem 
gerçekleşmelerini ve 

yılsonuna ilişkin 
ilk tahminlerini yayınladı.

[sektörlerden:plastik ►
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Dünya ve Türkiye Polipropilen Raporu’nu ya-
yınlayan PLASFED (Plastik Sanayicileri 
Federasyonu), Türkiye’nin en önemli plastik 
ürün hammaddeleri arasında bulunan polip-

ropilene talebin yükselmeye devam edeceğini açıkladı. 
Türkiye ve dünyada polipropilene olan talebin artmaya 

devam edeceğinin yer aldığı raporda, çok sayıda ürünün 
üretilmesinde kullanılan bu hammaddeye talebin Türkiye’de 
daha hızlı yükseldiği belirtildi. 

Türkiye’nin miktar bazında dünyanın 2’nci, değer bazın-
da da 3’üncü büyük ithalatçı durumunda olduğu belirtilen 
raporda, yeni yatırım olmaması ve mevcut eğilimlerin de-
vam etmesi halinde, bu hammaddede dışa bağımlılığın yüz-
de 96 seviyesine kadar yükseleceği kaydedildi. Türkiye’nin 
2013 yılı sonu itibariyle ithalatta değer bazında 2 milyar 
974 milyon dolar ile dünya üçüncüsü, miktar bazında ise 
1 milyon 760 bin ton ile dünya ikincisi olduğu vurgulanan 
raporda, gelecek dönemde de bu ağırlığın devam etmesinin 
beklendiği vurgulandı. 

‘Türkiye üretim için uygun’ Raporu değerlendi-
ren PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy, 
PETKİM’in tek üretici olduğu Türkiye’de, bütün üretimin 
toplam talebin çok küçük bir miktarını karşılayabildiğim 

hatırlattı. Sektörün zorunlu olarak hammadde ithal ettiğini 
vurgulayan Selçuk Aksoy, ”Polipropilen, plastik ürünlerin 
üretiminde kullanılan en önemli hammaddeler arasında. 
Yüksek asit direnci ve kolay işlenebilir olması nedeniyle 
inşaat sektöründen ev eşyalarına, akü vb. sanayi mamul-
lerine, otomotive kadar çok geniş bir alanda kullanılıyor. 
Plastik sektörü, mamul bazında dış ticaret fazlası veren ve 
ülke ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayan bir üretim 
gücüne erişti. 

Sektörümüzün dış ticaret açığı hammaddeden kaynak-
lanıyor. Bunun da nedeni ülkemizde ihtiyacımızı karşıla-
yacak kadar hammadde üretilmemesi. Türkiye’de üretilen 
bütün hammadde sadece iç pazara satılsa dahi ihtiyacımı-
zın çok küçük bir miktarı karşılanacak” dedi. 

Selçuk Aksoy, başta polipropilen olmak üzere yatırımcı-
ların özendirilmesi ve hammaddenin Türkiye içinde üretimi 
için kapsamlı bir yaklaşımla destek paketi oluşturul’ ması 
gerektiğine dikkat çekerek, “Plastik hammaddesi üretmek 
demek büyük miktarlarda ve kesintisiz ham petrol ya da 
doğalgaz çekilmesi demek. Bu ölçekte bir yatırım için ham 
petrol tedarikinden plastik mamule kadar kapsamlı ve bü-
tüncül bir planlamaya ihtiyaç var. Plastik sektörü olarak 
bu çalışmayı yapmaya biz hazırız” dedi. 

PLASFED: Polipropilene talep artmaya 
devam edecek

geçmişte örnekleri görüldüğü gibi plastik sanayicisini zor 
durumda bırakacak özellikle hammaddedeki gümrük ayar-
lamaları endişelerini de taşımıyor değiliz” dedi. 

- Geçen yıla kıyasla üretim artış hızında 
ciddi düşüş görülebilir
PLASFED raporunda, yılın ilk 3 ayı sonu verilerine 

göre üretim miktar bazında yüzde 6,4 oranında artarak, 
1 milyon 936 bin tondan 2 milyon 60 bin tona yükseldi. 
Yine miktar bazında ihracat yılın ilk çeyreği sonunda, 
geçen yılın aynı dönemine göre 329 bin tondan 369 bin 
tona yükseldi. Değer bazında bakıldığında ise geçen yıl 
Ocak-Mart döneminde 8 milyar 250 milyon dolarlık üre-
tim değerine ulaşılırken, bu yıl aynı dönemde yüzde 7,6 
artış ile 8 milyar 878 milyon dolarlık üretim yapıldı. Dış 
ticaret fazlası yüzde 14,9 oranında artarak 416 milyon 
dolar oldu. İhracat yüzde 13,4 oranında arttı ve 1 milyar 
149 milyon dolara, ithalat ise yüzde 12,5 oranında artarak 
733 milyon dolara çıktı. PLASFED raporunda, üç aylık 
gerçekleşmelere bağlı olarak yıl sonu tahminlerine de yer 
verildi. Buna göre, 2013 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 
17 oranında büyüyen sektör, 2014 yılı sonunda, 2013’e 
göre yüzde 3,3 oranında büyüyecek. Değer bazında üretim 
35 milyar 511 milyon dolar olacak. Artış hızları sırasıyla 

yüzde 0,3 ve yüzde 1 olmak üzere ihracat 4,5 milyar dolar, 
ithalat 2,9 milyar dolara yükselirken, dış ticaret fazlası 
yaklaşık 1 puan düşerek 1 milyar 665 milyon dolar olacak. 
PLASFED raporunda, mevcut varsayımlar altında 2014 
yılı sonunda, üretimin yüzde 13’ünün ihraç edileceği, top-
lam yurtiçi tüketimin yüzde 9’unun ithalatla karşılanacağı, 
(Türkiye pazarının yüzde 91’inin yerli üreticilerin ürünle-
riyle karşılanacağı) ihracatın ithalatı karşılama oranının 
da yüzde 157 olarak gerçekleşeceği tahmini yapıldı. Üre-
timdeki artışın büyük kısmının yurtiçi tüketim artışından 
kaynaklanacağı kaydedildi. 

- Doğrudan ve dolaylı sektör ihracatı 
toplamda 2 milyar 999 milyon dolar
PLASFED raporunda, plastik mamul ve hammadde 

ile plastik mamullerin kullanıldığı ihraç malları üzerinden 
oluşan dolaylı ihracat bilgilerine de yer verildi. 2014 birin-
ci çeyreği sonunda, sektörün toplam doğrudan ihracatı 279 
milyon doları hammadde ve 1 milyar 149 milyon doları 
mamul olmak üzere toplam 1 milyar 428 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti. Sektörün dolaylı ihracatı ise üç ay sonunda 
1 milyar 571 milyon dolar oldu. Böylece, 2014 Ocak-Mart 
döneminde, hammadde, doğrudan ve dolaylı olmak üzere 
sektörün ihracatı 2 milyar 999 milyon dolara ulaştı.

��Kocaeli Odavizyon
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Plastik sektöründe en büyük sorun hammadde 
işthalatı olarak ön plana çıkıyor. Sektörün 
yüzde 85’leri aşan hammadde konusunda 
ithalata bağımlılığı 2013 yılında da sürdü. 

Bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 13 milyar 881 mil-
yon dolarlık hammadde ithalatı gerçekleştiren sektör, bu 
sorunun çözümü için yollar arıyor. Türk plastik sanayici-
leri, özellikle Türkiye’de ve AB’de üretilmeyen hammad-
delerdeki ithalat vergisini sıfırlamak için 2013 yılının son 
aylarında ilk adımı atmıştı. Süreç içinde Ekonomi Ba-
kanlığı ve Avrupa Birliği nezdinde yürütülen çalışmalar 
sonucunda, 4 emsal plastik hammaddesine ait gümrük 
vergileri 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 5 yıl süre 
ile sıfırlanıyor. Türk plastik sektörünün global piyasalar-
daki rekabet gücünü artıracak bu karar, aynı zamanda 
askıya alma sistemini kullanacak diğer tüm sektörler için 
de örnek teşkil edecek. Plastik sektöründe faaliyet göste-
ren işletmeler bu tarihten sonra; lineer alçak yoğunluklu 
iki çeşit polietilen, yalnızca etilen ve 1-heksen kopolimer 
ile klorlu poliolefin maddeleri için yapacakları ithalatta 
ürünlerin askıya alma listesinde yer aldığını belirterek 
gümrük vergisinden muaf olacaklar.

PAGEV’in 2013 yılı verilerine göre söz konusu dört 
hammadde ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, İran, Ka-
tar, ABD, Fransa, Hollanda, İsrail, İtalya, Almanya ve 
Belçika’dan ithal ediliyor. Bu hammaddeler ağırlıklı ola-
rak rotasyon kalıplamada ve strech film üretimde kullanı-
lıyor. Örneğin; plastik çocuk parkları, toplar, su depoları, 
otomotiv yakıt deposu, aydınlatma ürünleri, plastik mo-
bilya, plastik spor ve kondisyon aletleri ve strech film-
ler. Avrupa Birliği söz konusu sistemle; 1 milyar euroluk 
gümrük vergisini tahsil etmeyerek sanayicisine kazandı-

rırken, Türkiye’nin bu güne kadar sadece bu sistemden 
sanayicisini 50 milyon euro yararlandırdığı görülüyor. 
Böylece plastik sektörünün menfaatleri de daha net or-
taya çıkıyor. Avrupa Birliği firmalarınca sıklıkla başvu-
rulup kullanılan bu sistem; sektör temsilcilerine gümrük 
vergisi olmadan hammadde ithalatının önünü açarken, 
firmaların uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü de 
artıracak.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu yap-
tığı açıklamada; “Yönetiminde bulunduğum EUPC (Av-
rupa Birliği Plastik Üreticileri Derneği)’de Avrupa’nın 
Sanayicisini bu yöntemle nasıl koruduğunu müşahede 
ettim. AB’nin sanayicisini rekabetçi kılmak için oluştur-
duğu bu sistemin Türkiye’de yeteri kadar bilinmediğini 
gördük ve bu konuda PAGDER başta olmak üzere sivil 
toplum kuruluşlarımızla ortak bir girişime imza attık. 
Söz konusu dört hammadde aslında çok önemli çünkü 
verilen karar emsal teşkil edecek. Bu şekilde Türkiye’de 
ve AB’de üretilmeyen veya talebi karşılamayan diğer 
hammaddelerimizin, AB dışındaki ülkelerden ithala-
tı üzerindeki verginin de kalkmasının yolu açılacak.” 
dedi.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu ay-
rıca şu bilgileri verdi:

“Ülkemizdeki petrokimya yatırımları maalesef ye-
terli değil. Hammaddemizin çoğunu ithal ediyoruz ve 
ithalatta ödediğimiz vergiler maliyetlerimiz ve rekabet-
çiliğimiz üzerinde önemli bir yük oluşturuyor. Avrupa 
Birliği’nin kendi sanayicisi için sağladığı bu avantajlı 
sistemi, sektör mensuplarımızın ortak hareketi ve du-
yarlılığı ile ülkemiz sanayisinin avantajına kullandık. 
Gümrük vergisi askıya alınan bu 4 plastik hammaddesi-
ni sektörümüz 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 5 yıl 
boyunca sıfır vergi ile ithal edecek. Bu sadece bir baş-
langıç, sektörümüz bu emsal 4 üründeki başarıyı daha 
büyük ithalat hacmine sahip diğer hammaddelerde de 
uygulayarak rekabet gücünü önemli oranda destekleye-
cek. Sistemi sektörümüzle ilk paylaştığımızda plastik 
üreticilerimiz konuya çok temkinli yaklaşmıştı. Ancak 
şu anda sanayicimizden yoğun şekilde yeni askıya alma 
talepleri alıyor ve talepleri başarılı başvurular haline 
getirecek danışmanlığı veriyoruz. Sevinerek söylemeli-
yim ki bu dönemde yeni başvurular sonucunda başvuru 
sayısında İtalya’dan sonra ikinciliğe oturduk. PAGEV 
olarak Türkiye’nin yıldız sektörü plastik sektörünün re-
kabetçiliğinin daha da arttırılması yönündeki çalışma-
larımızı aralıksız sürdüreceğiz. Açtığımız bu yol sadece 
plastik sanayisinin değil tüm sanayi sektörlerimizin re-
kabetçiliğini artıracak bir yoldur.”

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu:

Türk plastik sektörünün 
rekabetçiliği artacak

[sektörlerden:plastik ►
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2007 -11 yılları arasında global toplam plastik 
ithalatı yılda ortalama yüzde 5 artış gösterir-
ken, aynı yıllarda Çin ’in ithalatında yüzde 12, 
Japonya ‘nın ithalatında yüzde 9 ve Türkiye’nin 

ithalatında yılda ortalama yüzde 8 artış yaşandı.
Dünya toplam plastik ithalatının yüzde 51’ini 10 ülke 

gerçekleştiriyor. Toplam dünya plastik ithalatında Çin 
yüzde 12,5 ile birinci, Almanya yüzde 7,9 ile ikinci, ABD 
yüzde 7,5 ile üçüncü sırada olup, Türkiye yüzde 2,3 payla 
13’üncü sırada yer alıyor.

2007 -11 yılları arasında global toplam plastik ihracatı 
ise yılda ortalama yüzde 5 artış gösterirken, aynı yıllarda 
Çin ’in ithalatında yüzde 13, Kore ‘nin ihracatında yüzde 
11 ve Türkiye’nin ihracatında da yılda ortalama yüzde 11 
artış  gerçekleşti. 

Dünya toplam plastik ihracatının yüzde 64 ‘ünü ilk 10 
ülke gerçekleştiriyor. 

Toplam dünya plastik ihracatında; Almanya yüzde 12,5 
ile birinci, ABD yüzde 10,6 ile ikinci, Çin 8,3 ile üçüncü sı-
rada olup, Türkiye yüzde 8,3 payla 25’inci sırada yer aldı.

Plastik ithalatında Türkiye’nin 
payı yüzde 2,3

2011 yılında Türkiye ‘nin plastik ihraç ettiği ilk 10 ülke sıralamasında, ilk üç sırada yüzde 9,4 payla Irak, 
yüzde 7 payla Almanya ve yüzde 6 payla Rusya yer alıyor.

Irak 431.609 428.391 9,4

Almanya 321.209 -1.274.349 7

Rusya Fed. 273.390 206.444 6

İran 225.047 -232.296 4,9

Azerbeycan 202.793 164.155 4,4

Romanya 190.042 89.794 4,1

İngiltere 171.367 -75.450 3,1

Fransa 171.005 -418.222 3,7

Italya 153.622 -571.377 3,4

Gürcistan 140.210 139.915 3,1

İhracat (1000 ABD $)     *DTD (1000 ABD $)       İhracat Payı (%)

2011

2011 yılında Türkiye’nin plastik ithal ettiği ilk 10 ülke içinde ilk üç ülke sıralamasında
Almanya yüzde 11,2 payla birinci, Suudi Arabistan yüzde 6,4 payla ikinci ve yüzde 6,1 payla 

Belçika üçüncü ülke olarak yer alıyor.

Almanya 1.595.558 -1.274.349 11,2

Suudi Arabistan 1.410.016 -1.360.531 6,4

Belçika 808.714 -740.298 6,1

Çin 771.184 -751.283 5,8

İtalya 724.999 -571.377 5,1

Kore 639.497 -636.250 4,7

Fransa 589.227 -418.222 4,3

İspanya 543.038 -469.244 4,2

Hollanda 529.950 -443.007 4,7

ABD 469.085 425.032 3,6

İhracat (1000 ABD $)     *DTD (1000 ABD $)       İhracat Payı (%)

2011
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Kocaeli’de bir ayda 2 bin 78 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 azalarak 85 bin 
101 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 116 konut 
satışı ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 426 konut satışı 
ile Ankara, 5 bin 281 konut satışı ile İzmir izledi. Konut 
satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hak-
kari, 9 konut ile Ardahan ve 17 konut ile Şırnak oldu. 

Temmuz ayında ise Kocaeli’de 2 bin 78 konut satıldı. 
Bu konutların 989’u yeni konutlar oluştururken 1089 ko-
nut ise ikinci kez satılı yapılan konutlar oluşturuldu. Geçti-
ğimiz yıl temmuz ayında ise Kocaeli’de satılan konut sayısı 
2 bin 791 olmuştu. Bu yılın ilk yedi ayında ise satılan top-
lam konut sayısı 15 bin 468’ya ulaştı.

-İpotekli konut satışları düştü
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yı-

lın aynı ayına göre 2,9 oranında düşüş göstererek 30 bin 
912 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın 
payı 6,3 oldu. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 030 konut 
satışı ve yüzde 22,7 pay ile ilk sırayı aldı. 

Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en 
yüksek olduğu il yüzde 45,3 ile Adıyaman oldu. Kocaeli’de 
temmuz ayında satılan 2 bin 78 konutun 889’unu ipotekli 
konutlar oluşturdu. Bu yılık ilk yedi ayında satılan toplam 
ipotekli konut sayısı 5 bin 829 oldu. 

Kocaeli’de ipotekli konut satışı hem geçtiğimiz aya gö-
rede hem de 2013 yılında temmuz dönemine göre düşüş 
yaşandı.

[sektörlerden:gayrimenkul ►





Hazırladığı rapor ve analizlerle gayrimenkul 
sektörünün geleceğine ışık tutan Cushman 
& Wakefield bir süredir gündemi meşgul 
eden ‘konut pazarında fiyat balonu var mı’ 

sorusunun yanıtını araştırdı. Konut fiyat artış oranının, 
kira artış oranının çok üzerinde olması olarak ifade edilen 
fiyat balonunun Türkiye konut sektöründeki varlığını sor-
gulayan ‘Türkiye konut sektörü: Fiyat Balonu’ araştırması 
sektörle ilgili önemli verileri ortaya koydu. Türkiye konut 
pazarının mercek altına alındığı araştırmada fiyat/kira ve 
fiyat/gelir oranları incelendi; inşaat maliyetleri, faiz ora-
nı ve enflasyon gibi verilerle karşılaştırıldı. 2010-2014 
zaman aralığına yoğunlaşılan araştırmada konut pazarı, 
2008’deki küresel finans krizi sonrası toparlanma dönemi 
olan 2012 öncesi ve büyüme yaşanan 2012 sonrası olarak 
2’ye ayırıldı. 

Araştırmaya göre 2’nci el konut ve yeni konut fiyatları 
artış oranı ile kira artış oranı genel olarak benzer bir geli-
şim izliyor. 2012 öncesi artış oranlarının 2012 sonrasına 
göre daha yavaş bir seyir izlemesi 2008 küresel finans kri-
zi sonrası konut fiyatlarının yavaş toparlanmasına bağla-
nıyor. Nitekim 2012 sonrasında gecikmeli etki ile birlikte 
daha fazla artış yaşandığı belirtiliyor. Enflasyondan arın-
dırılmış oranlara bakıldığında ise; 2012 sonrası ciddi bir 
artış yaşandığı görülüyor. 2014 yılı ilk yarısına bakıldığın-
da ise yeniden tırmanışa geçen enflasyon karşısında fiyat 
ve kira artış oranlarının eridiği görülüyor.

- Haluk Sur: Konut fiyat ve kira artışında 
makas hiç bir zaman açılmadı
2008 krizinden sonra bir toparlanma sürecine girildi-

ği için 4 yıla bütün olarak bakılması gerektiğini belirten 
Cushman & Wakefield Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 
Haluk Sur, Türkiye’de konut, fiyat ve kira artışında ma-
kasın hiçbir zaman açılmadığını ve böylece riskin oluşma-
dığını belirtti. Araştırmanın bu verileri ortaya koyduğunu 

dile getiren Haluk Sur; “Yeni konutlar henüz kiralık sto-
ğa düşmediği için 2’nci el satışlara baktığımızda 4 yılda 
fiyatların yüzde 58.5, kiraların ise yüzde 45.9  arttığını 
görüyoruz. 2010-2014 1’inci yarı döneminde yıllık ortala-
ma konut fiyat artışının  yüzde 14 civarında gerçekleştiğini 
vurgulayan araştırma, enflasyon etkisinden arındırıldığın-
da ortalama yüzde 4 büyüme kaydedildiğini de ortaya ko-
yuyor” dedi.

- Tuğra Gönden: Kentsel Dönüşüm Yasası’yla
artan talep piyasaya yansıdı
2’nci el ve yeni konut fiyatları karşılaştırıldığında 2012 

öncesinde yeni konut fiyatlarının, 2012 sonrasında ise 
2’nci el konut fiyatlarının daha fazla arttığı görülüyor. Bu 
durumun bir kaç nedene bağlanabileceğini belirten Cush-
man & Wakefield Türkiye Yönetici Ortağı Tuğra Gönden; 
“Türkiye’de konut piyasasını etkileyebilecek bazı yasal dü-
zenlemeler, özellikle Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bili-
nen yasasının yarattığı beklenti nedeniyle piyasalarda artan 
talep fiyatlara yansımış olabilir”dedi. Ayrıca, merkezi böl-
gelerdeki arsa kıtlığı nedeniyle yeni projelerin çoğunlukla 
çeper bölgelerde geliştirilmekte olduğunu anlatan Tuğra 
Gönden “Daha fazla değer kazanan merkezi bölgelerdeki 
stok görece eskidir. Merkezi bölgelerdeki arsa maliyetleri-
nin yüksek oluşu ve değer artışı yeni ve 2’nci el konut fiyat 
artış oranlarını da etkilemektedir” diye konuştu. 

- Toğrul Gönden: Konut yatırımı enflasyon 
korumalı yatırım aracı olarak görülüyor
Türkiye konut pazarı analizine göre konut fiyatlarının 

farklı dinamikler ile şekillendiğinin altını çizen Toğrul Gön-
den; “Konut fiyatları belli dönemlerde enflasyon artışının 
altında kalıyor, ancak devam eden dönemlerde bu durumu 
telafi edebilen artışlar gerçekleşmesi nedeniyle hala etkili 
bir enflasyon korumalı yatırım alternatifi sunan geleneksel 
bir yatırım aracı olarak görülüyor” dedi.

Cushman & Wakefield, Türk konut sektöründe 
fiyat balonu iddialarını inceledi

Tuğra Gönden - Haluk Sur - Tuğrul Gönden
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[sektörlerden:iklimlendirme ►

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derle-
nen bilgilere göre, Türk müteahhitlerin yurt dı-
şındaki başarılarının dış pazardaki satışlarını 
olumlu etkilediği ısıtma ve soğutma sektörü, 

ihracat performansını her geçen gün artırıyor. Ülke ihra-
catında 12’nci sırada yer alan ve yılın 8 ayında 150’den 
fazla ülkeye dış satım yapan sektör, bu dönemde sanayi 
ihracatının yüzde 3,6’sını karşıladı.

İklimlendirme sektörü, geçen yıl ocak-ağustos döne-
minde 2 milyar 672 milyon 392 bin dolar olan dış satımını, 
bu sene yüzde 11,8’lik yükselişle 2 milyar 988 milyon 308 
bin dolara taşıdı. Geçen sene ağustosta 311 milyon 563 bin 
dolar olan dış ihracat, bu senenin aynı ayında yüzde 6’lık 
artışla 330 milyon 33 bin dolara çıktı.

-Kocaeli, sektör ihracatında ikinci sırada
Sektörde faaliyet gösteren firmaların yüzde 25’ine ev 

sahipliği yapan İstanbul, ocak-ağustos dönemindeki iklim-

lendirme ihracatını geçen yıla göre yüzde 13 artırdı. Kent, 
yılın 8 ayında 1 milyar 418 milyon 299 bin dolarlık ısıtma 
ve soğutma ürünleri ihracatıyla toplam dış satımın nere-
deyse yarısını tek başına gerçekleştirdi.

Kocaeli’nin 312 milyon 708 bin dolarlık ihracatla ikin-
cilikte yer aldığı listede, bu ili İzmir 260 milyon 274 bin, 
Manisa 247 milyon 700 bin, Ankara 148 milyon 977 bin, 
Bursa 144 milyon 479 bin, Hakkari 72 milyon 648 bin 
dolarla takip etti.

Yılın 8 ayında yüzde 13,2’lik artışla 283 milyon dolar 
ısıtma ve soğutma ürünleri ihracatının yapıldığı Almanya, 
toplam dış satımdan yüzde 9,5 pay alarak zirvedeki yerini 
korudu.  

Bu ülkeyi, 214 milyon 181 bin dolarla Rusya, 206 mil-
yon 765 bin dolarla Irak, 202 milyon 929 bin dolarla İn-
giltere, 142 milyon 90 bin dolarla İran, 123 milyon 660 
bin dolarla Azerbaycan, 116 milyon 563 bin dolarla Türk-
menistan izledi. 

Kocaeli, iklimlendirme sektöründe 
312 milyon 708 bin 

dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden edinilen bilgiye göre; iklimlendirme sektörü, bu sene Ocak-
Ağustos dönemindeki ihracatını, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,8 artırıp 

2 milyar 988 milyon 308 bin dolara yükseltti. 
Ağustos ayı dış satımı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artıp 330 milyon 33 bin oldu.

İhracatın yarısına yakınını İstanbul’da faaliyet gösteren firmalar sağladı.
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[sektörlerden:finans ►

BDDK’dan kredi riskine yeni ayar 

Bankaların, kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin usul 
ve esaslar düzenlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 
(BDDK) Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ, 
Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, bankaların, standart yaklaşım kapsamında 
risk ağırlıklı tutar ve Temel İDD Yaklaşımı kapsamında 
risk ağırlıklı tutar ve beklenen kayıp hesaplanmasında kul-
lanacakları kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin usul ve 
esasları düzenlendi.

Bankalar, standart yaklaşım kapsamında risk ağırlık-
lı tutarın ve Temel İDD Yaklaşımı kapsamında risk ağır-
lıklı tutarın ve beklenen kaybın hesaplanmasında, Tebliğ 
hükümlerine uygun olarak kredi riski azaltımını dikkate 
alabilecek.

Kredi riski azaltım tekniklerinin kullanıldığı hiç bir 
alacağın risk ağırlıklı tutarı ve beklenen kayıp tutarı, bu 
tekniklerin kullanılmadığı aynı nitelikteki alacağınkinden 
yüksek olamayacak. 

Repo işlemleri veya menkul kıymet ya da emtia ödünç 
işlemleri uyarınca devralınan, ödünç alınan veya teslim alı-
nan nakit, menkul kıymet veya emtia teminat olarak dik-
kate alınacak.

Standart yaklaşım kapsamında tek bir alacak için bir-
den fazla türde kredi koruması sağlanması durumunda, 
ilgili alacak, her bir koruma türüyle korunan kısımlara ay-
rılacak ve her bir kısma ilişkin risk ağırlıklı tutar kendisi-
ne ait koruma türü dikkate alınarak Tebliğ ve Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak ayrı ayrı hesaplanacak.

Kapsamlı Finansal Teminat Yönteminin kullanıldığı 
durumlarda, ana endekslere dahil olmayan ancak teşkilat-

lanan borsalarda işlem gören hisse senetleri veya bu hisse 
senetlerine çevrilebilir tahviller ile piyasalarda günlük fi-
yat kotasyonları oluşan varlıklara yatırım yapan KYK’lara 
yapılan yatırımlar teminat olarak dikkate alınabilecek.

Kredi temerrüt swapları, toplam getiri swapları, kre-
diye bağlı tahvillerin nakden fonlanmış kısımları, kredi 
türevleri ve bu kredi türevlerini içeren ya da ekonomik et-
kileri açısından benzer olan araçlar kredi riski azaltımında 
dikkate alınabilecek.

Kredi riski azaltım tekniklerini kullanmak isteyen ban-
kalar, bu tekniklerin kullanılmasından kaynaklanan risk-
leri yönetmek için yeterli risk yönetim süreçlerine sahip 
olacak. Bu süreçleri tesis etmeyen bankalar kredi riski 
azaltım tekniklerini kullanamayacak.

Bankalar garanti ve kredi türevlerinin kullanılmasın-
dan kaynaklanabilecek potansiyel risk yoğunlaşmasının 
yönetimi için etkin ve yeterli sistemlere sahip olacak. Kul-
lanılacak kredi türevleri ve garantilere ilişkin stratejiler, 
bankanın risk profiliyle uyumlu olacak.

Ayrıca, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendir-
meye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ 
ile bankaların İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar 
kullanarak kredi riskine esas tutar hesaplamalarına ilişkin 
usul ve esasları düzenlendi. Tebliğ, 1 Ocak 2015’te yürür-
lüğe girecek.

Öte yandan, Operasyonel Riske Esas Tutarın İleri Öl-
çüm Yaklaşımı ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ ile de 
bankaların ileri ölçüm yaklaşımı kullanarak operasyonel 
riske esas tutar hesaplamalarına ilişkin usul ve esasları dü-
zenlendi. Tebliğ 1 Ocak 2015’te yürürlüğe girecek.

Bankaların kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi
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Faktoring sektörü, banka dışı mali kesimin önemli bir 
parçasını oluşturuyor. 2013 yıl sonu rakamlarına 
baktığımızda 48 mia USD tutarında işlem yapıldığını 
görüyoruz. Aynı dönemde aktif toplamı da yaklaşık 

22 mia TL olarak gerçekleşti. 2014 yılının ilk yarısına baktığı-
mızda da sektördeki toplam işlem hacminin yüzde 15 seviyelerin-
de büyüdüğünü görüyoruz. 

Genel olarak baktığımızda ise faktoring sektörü özellikle 2012 
yılı sonunda yürürlüğe giren yasa ve sonrasındaki alt düzenleme-
lerle ekonomideki gelişmeye paralel olarak büyüyor. Düzenleme-
ler sonrasında hem kurumsal yönetim anlamında daha şeffaf ve 
hesap verebilir bir yapı oluşturulmuş hem de operasyonel olarak 
geliştirilmesi gereken noktalara çözüm bulunmaya çalışıldı. 

Sektörün gelişme trendi yurt içinden ve yurt dışından yeni gi-
rişler için de ilgiyi artırıyor. Türkiye genelinde yaptığımız saha 
ziyaretlerinde her geçen gün daha fazla müşterinin nezdinde fak-
toring sektörünün ve ürünlerinin bilinirliğinin arttığına sevinerek 
şahit oluyoruz.

İçinde bulunduğumuz yakın coğrafyadaki olumsuz gelişmelere 
ve önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği’ndeki durgunluğa rağmen 
sektör bu yılı da büyüyerek kapatacak. Sektörün toplam işlem 
hacmindeki büyümenin yüzde 20 seviyesinde olacağını düşünüyo-
rum.  

-İşlem hacmimiz geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 25 oranında büyüme gösterdi
Garanti Factoring, sektörün en eski şirketlerinden biridir. Hem 

ciro hem de aktif toplamı bakımından yıl sonu rakamlarına bakıl-
dığında ikinci sırada yer alıyor. Türkiye geneline bakıldığında 21 
şubesi ile banka iştiraki faktoring şirketleri arasında en yaygın 
şube ağına sahip faktoring şirketidir. Garanti Factoring olarak 
bizi farklılaştıran noktalardan en önemlisi müşteri ihtiyaçlarına 
yönelik en uygun ürünleri geliştirme yeteneğimizdir. 

Örnek olarak 2013 yılının ikinci yarısı ve sonrasında müşte-

rilerimizin finansman ihtiyaçları için geliştirdiğimiz ‘HIZ’ ve 
ticaretin doğasındaki ödenmeme riskine karşı geliştirdiğimiz 
‘Alacağım Garanti’de’ ürünlerini sayabiliriz. 

‘HIZ’ sürecimizde özellikle KOBİ segmentindeki müşterile-
rimizin nakit ihtiyaçlarına 30 dakika içinde en hızlı ve uygun 
çözümü bulmak için alacakları ile ilgili analiz yaparak 50bin 
TL’ye kadar finansman imkanı sağlanıyor.

2014 yılının ilk yarısına baktığımızda şirket olarak işlem 
hacmimizde geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 
25 oranında bir büyümeyi yakaladığımızı görüyoruz. Yıl sonu-
na göre de aktifimizde yüzde 10’a yakın bir büyüme gerçekleş-
tirdik.

-Ürün geliştirme konusuna ağırlık 
veren sayılı şirketten biriyiz
Sektöre ilişkin yatırımlarımızın önceliklisi geçen sene için-

de tamamladığımız şube ağımızı, ülke içindeki kapsama ala-
nımızı en optümum seviyeye getirmek için yapılan geliştirme 
projesiydi. Bu sene ise, şirket içinde daha önce başlattığımız 
süreç geliştirme çalışmalarının parçası olarak devam eden tek-
noloji yatırımları önceliğimizi alıyor.

Bunun dışında sektörde, ürün geliştirme konusuna ağır-
lık veren sayılı şirketten biriyiz. Geçtiğimiz sene ‘Alaca-
ğım Garanti’de’ ürünümüzü ve bu sene başında da özellikle 
KOBİ’lere yönelik olarak nakit ihtiyaçlarına en uygun ve acil 
çözümü bulabilmek için ‘HIZ’ ürünümüzü müşterilerimize sun-
duk, bu sene de garantili işlemlerin arttırılması için son test 
aşamasında olan bir ürünümüz var. Önümüzdeki sene de te-
darikçi finansmanı ile ilgili sistemsel altyapı çalışmalarını ta-
mamlamayı planlıyoruz. 

Garanti Factoring olarak ana ilkelerimizden en küçük işlet-
meden en büyük kurumsal şirkete kadar her segmentteki müş-
terilerimiz ihtiyaçlarına uygun tam servis faktoring hizmeti 
sunmaktır. Banka iştiraki olan faktoring şirketleri arasında en 
çok müşteriye sahip olan şirketiz.

Satış ve pazarlamadan, kredi ve operasyon birimlerimize 
kadar tüm organizasyonumuzu da bu anlayış doğrultusunda 
yapılandırıyoruz.

 
-Sektörün karşı karşıya kaldığı 
en önemli sorun aracılık maliyetleri
Sektörün karşı karşıya kaldığı en önemli sorun bankalara 

göre faktoring sektöründeki şirketlerin katlanmak zorunda ol-
dukları aracılık maliyetleridir. Bu maliyetler; görevi müşterile-
rine, özellikle de KOBİ niteliğindekilere, hızlı ve uygun finans-
man desteği sağlamak ve doğası gereği kayıt dışı ekonominin 
azalmasına katkıda bulunmak olan sektörün rekabet dezavan-
tajı ile işlem yapmasına sebep oluyor. 

Yeni düzenleme ile kurulması öngörülen fatura kayıt merke-
zinin altyapı çalışmaları da tamamlanmak üzere. Uygulamaya 
alındığında sektörle ilgili olarak önemli riskleri kapatacağını 
ve verimliliği arttıracağını düşünüyoruz.  

Hulki Kara
Garanti Factoring Genel Müdürü

Faktoring sektöründe
toplam işlem hacmi yüzde 15 

seviyelerinde büyüdü
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Blink  Mobil Takip Sistemleri Genel Müdürü 
Jülide Ulucan araç takip sistemleri konusun-
da hızlı bir çıkış yapan Blink’i tanıttı.

      
 

Sorularımızı yanıtlayan Jülide Ulucan şunları söyledi:

Sektörün Türkiye’deki durumu hakkında neler 
söyleyebilirsiniz. Yıl sonuna kadar Türkiye’de 
sektöre ilişkin beklentileriniz nelerdir? 
Türkiye’de 18 milyondan fazla araç var. Ticari olarak 8 

milyon civarında ve bunun su ana kadar 700 bin tanesine 
araç takip kullanılmş. Rakamsal olarak bakınca sektör hiç 
gelişmemiş. 10 yıllık süre içindeki gelişim çok agır olmuş. 
Fakat önümüzdeki 3 sene içinde sektörde beklenen araç ta-
kip kullanan araç sayısı 2 milyon. 

Firma olarak sektördeki konumunuzu, performansınıza 
ve beklentilerinize ilişkin bir değerlendirme 
yapabilir misiniz?
Biz 19 yıllık telekomünikasyon sektörü tecrübemiz ile  

2013 yılında Blink markasını oluşturarak sektöre hareket 
getirmek istedik.

Blink  Türkiye’de mobil takip eksikliğini gidermek ama-
cıyla kuruldu ve gün geçtikçe de bu amacını yerine getirme-
ye devam ediyor. Sektörün zor kısmını aştığımızı düşünüyo-
ruz. Bizim için en önemli ve öncelikli olan markamızı kabul 
ettirmekti ve bunu da çok kısa zamanda gerçekleştirdik. 
Dolayısıyla bu da bizim motivasyonumuzu arttırıyor. Şu an 
sektörde ‘araç takip’ denildiğinde  ilk 3 firmadan biri, ‘te-
lemetri’ denince de  ilk iki firmadan biri oluyoruz. Bu gurur 
verici. Hızlı büyümemiz aynı şekilde devam edecek. 2014 
ün son çeyreği bizim için çok önemli. Çok güzel projelere 
imza atmak üzereyiz.

Bu yılı sadece Türkiye iç pazarına çalışarak geçireceğiz. 
Yurtdışı açılımımızı yeni çıkardığımız ürün ile 2015 yılında 
ikinci çeyreğinde başlatmayı düşünüyoruz. 

Yeni yatırımlarınızı, atılım planlarını
 anlatabilir misiniz?
Blink olarak sektörün en büyük eksikliğini hissedip bu-

nun üzerine iş ortağımızla beraber ürettiğimiz yeni ürü-
nümüzle değişim ve yenilik katıyoruz. Yeni ürünümüz filo 
yönetmeyi sadece konu ve hız bilmekten çıkaracak aynı za-
manda aracın her tür bilgisini anlık olarak takip edecek. 

Filo yöneticilerinin en büyük ihtiyacı araçlarının anlık 
ne kadar yakıt harcadığı, gerçek rölantide iken ne kadar 
yakıt harcadığı, depodaki yakıt miktarının bilgisi, araçların 
fren balata kalınlıklarının durumunu, motor arızalarının 
uzaktan haberdar olunması, Adblue yakıt miktarının ölçül-
mesi vb bilgilerdir. Yeni ürünümüz bunların hepsini filo yö-
neticisine bildirmektedir.  

Ar-Ge olarak sürekli gelişim için araştırmalar yapmak-
tayız. Bu araştırmalarımızı hem müşterilerimizden gelen 
istekler doğrultusunda yapıyoruz hem de  sektörün gelece-
ğini önceden keşfedip öncü firma olarak sektörü yönlendir-
meye çalışıyoruz. 

Ar-Ge çalışmalarımız sürekli artarak devam etmekte-
dir. 2015 ortalarına doğru yeni ürün ve sistemler çıkarma-
yı planlıyoruz. Bu projelerimiz ile artık sadece cihaz araç 
takip olmaktan çıkacak ve bireysel kullanıcı dahil herkesin 
bir çok ihtiyacını karşılayabilecek ürünler  olacaktır. 

Bu proje ile araç takip cihazı sadece takip işine yarayan 
cihaz olmaktan çıkıp sistem entegrasyonu için bir aparat 
olarak devreye girecek. Bir çok firma ile iş birlikleri yapa-
cağız. Akaryakıt firması, sigorta firması, lastik üreticileri  
vb araçla ilgili firmalarla iş birliği yapıp sistem entegrasyo-
nunu kurup araç takip cihazından telemetri sistemine geçiş 
yapacağız. 2015 sonu ve 2016 bu sektörün dönüm noktası 
olacak. 

Hedef kitleniz ve referanslarınız hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Bizim hizmet etmek istediğimiz müşterileri hedef kitle 

olarak ayırmıyoruz. Şu an için 1 adet ve üstü aracı olan tüm 

2014’ün son çeyreği 
bizim için çok önemli

Bu yılı sadece Türkiye iç pazarına çalışarak bitireceklerini söyleyen Blink Mobil Takip Sistemleri 
Genel Müdürü Jülide Ulucan 2015’te yurtdışına açılım yapacaklarını söyledi.

Jülide Ulucan - Genel Müdür



kurumsal firmalar bizim için müşteri potansiyelidir. Bizim 
küçük ve orta ölçek dediğimiz firmalar için standart araç 
takip cihazımız, büyük araçları, Tırları ve filoları olanlar 
için ise Telemetrik araç takip cihazımız var. 

Sektörün çözüm bekleyen sorunları nelerdir, varsa 
sizin sorunlara ilişkin çözüm önerileriniz nelerdir? 
Sektörün yavaş ilerlemesindeki en büyük problem Araç 

Takip cihazının yanlış konumlandırılmasıdır. Bu ürün çalı-
şanların kendilerinin takip edilmesinden rahatsız olmaları, 
patronların ise çalışanı ürkütüp kaçırmaktan tedirgin ol-
malarından dolayı sektörü genişlememiş bir durumda. Fa-
kat araç takip bugüne kadar yanlış anlatıldığından dolayı 
böyle. 

Bizim ürünlerimiz ile mobil uygulamamız ile sahıslar-
da kendi araçlarını mobil uygulama üzerinden takip ede-
bilmektedir. Bu şekilde kendi araçlarının güvenliğini sağ-
lamaktalar. 

Araç takip olan araçların kullanım alışkanlıkları de-
ğişeceği için şirket sahibi tasarruf edecek. Araç takip ile 
mesai saatleri içinde route planlaması daha doğru yapıla-
cağından dolayı araç ve çalışan performansı en üst seviye-
de olacaktır. 

Biz bundan dolayı diyoruz ki Araç takip güvenlik, ta-
sarruf ve performans için kullanılmalıdır. Bu amaçla satın 
alınmalıdır. 

Ayrıca yeni telemetri araç takip cihazımızla bunu bir 
adım ileri götürüp araçlarında ne oluyor ve araç beyninde 
hangi bilgiler dolaşıyorsa bundan anında haber alınmasıve 
oluşacak arızları ve kötü kullanımların önüne geçmesi için 
kullanılmalıdır diyoruz.

Blink olarak sadece araç takip cihazları mı 
üretiyorsunuz ?
Blink olarak biz kendimize mobil takip firması 

diyoruz. Makinalar arası iletişimi sağlayan ürünler 
üretiyoruz. Dolapların uzaktan takibini, ısısını, arız-
larını içindeki ürünün sayısını, kapak açılıp kapanma 
sayısına kadar bir çok bilgiyi ölçebilen ürünümüz var. 
Bu ürünü ilk Danone firmasının akıllı dolap projesinde 
kullandık. 

Aynı zamanda Eczanelerin içi ısısını, nemini, aşı 
dolaplarının ısısını ölçen cihazımız var. Bunu da ilk İs-
tanbul eczacılar birliği ile eczanelerde kullandık. 

Bunlara benzer bir çok ürünümüz var ve bir çok 
projede kullanılıyor. Ayrıca istekler özel ürünler de 
üretebiliyoruz. Bunların dışında yakında çıkaracağı-
mız çocuk ve hasta takibi ürünleri ile de bireysel pa-
zara yönelik ürün çıkarmış ve bu pazarı da hareket-
lendireceğiz.  

Turkcell son 3 yılda Türkiye’nin dönüşüm hari-
tasını yayınladı. Türkiye’nin mobil dönüşümünü 
anlatan raporda en mobil sektörler ve en mobil 
iller belirtildi. Akıllı Şirket ve Akıllı İller skor-

ları olarak açıklanan raporda il bazında birinciliği İstanbul 
kimseye bırakmadı. En mobil sektörlerde ise birincilik fi-
nans sektöründe görüldü. 

Rapordan çıkan sonuca göre, Türkiye’de 2014’ün ilk ya-
rısında 5 binin üzerinde şirket Akıllı Bulut, Mobil Pazarla-
ma, Akıllı Enerji, Akıllı Faks, Video Konferans, İşin Cebinde 
Çalsın, gibi çözümlerle işlerini tamamen mobilden yönetme 
yoluna gitti. Büyük ilgi gören Araç Takip çözümünde, 500 
bin adet araca ulaşıldı ve bu alanda Türkiye Avrupa’da 1.’li-
ğine yükseldi. 

En mobil il: İstanbul; en mobil sektör: Finans olarak be-
lirtildi.  

Turkcell tarafından açıklanan Türkiye son üç yıl Mobil 
dönüşüm haritasında 
“Akıllı Şirket” skorları 
il bazında değerlendiril-
diğinde Türkiye’nin ve 
şirketlerin teknoloji kul-
lanım haritalarının za-
man içinde değişim gös-
terdiği görüldü. İzmir, 

Antalya, Bursa, Konya ve Mersin illerinde şirketlerin tek-
noloji dönüşümleri ivme kazandı ve listede daha üst sıralar-
da yer aldılar. Turizm sektöründe iş verimliliğini ve takibini 
arttırmak amacıyla, yaygın tablet, saha yönetim çözümleri 
ve akıllı telefon kullanımı ile birlikte, Antalya Akıllı Şirket 
skorunda atılım yaptı. Mobil interneti, M2M ve pazarlama 
çözümlerini daha yoğun olarak kullanmaya başlayan İzmir, 
Bursa ve Konya gibi şehirlerin ise listede ön sıralara yüksel-
diği görüldü. 

30 ilde 50 binin üzerinde kurumsal müşterisiyle birebir 
temasa geçildiğini anlatan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı 
Selen Kocabaş, bilgi ve mobilite çağında teknolojik dönü-
şümün tüm şirketlerin başarı yolunda vermesi gereken bir 
sınav olduğunu açıklayarak  “Fark yaratmak, çevik, akıllı, 
rekabetçi ve verimli bir şirket olmak için teknolojiyi ve mobil 
iletişimin sunduğu olanakları iş süreçlerine entegre etmek 
gerekiyor. Türkiye kurumlarımızın, şirketlerimizin yatı-

rımları, teknolojileriyle 
büyüyor, gelişiyor. Şir-
ketlerimizin gelişiminde 
akıllı, mobil ve gerçek 
zamanlı şirket olmaları 
için her birine özel çö-
züm sunmak yıllardır 
önceliğimiz.” dedi.

Turkcell Türkiye’nin dönüşüm haritasını yayınladı
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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu, 17 Ağustos depreminin 15’inci yıl dö-
nümünde depremde hasar gören ve sanayinin 
deprem için hazırlıklarıyla ilgili basın açıkla-

ması yaptı. KSO Başkanı Zeytinoğlu’nun açıklaması öncesi 
17 Ağustos depreminin yarattığı tahribatı anlatan kısa bir 
film gösterimi yapıldı. 

Açıklaması öncesi depremde yaşamını yitiren vatandaş-
lara rahmet dileyen KSO Başkanı Zeytinoğlu, depremden 
bu yana yaptıkları araştırmaları kamuoyu ile paylaştık-
larını kaydetti. 1999 yılında 345 hasarlı firma tespit et-
tiklerini, KOBİ’lerin yüzde 34’ü, Büyük Orta İşletmelerin 
ise yüzde 26’sının hasarlı olduğunu söyleyen Zeytinoğlu; 
“Kocaeli’nde yerleşik 16 çok  ağır hasar gören firmanın  
maddi zararı 74,3 milyon dolar idi. Halk bankası 23 fir-
maya 24,9 milyon dolar verdi.  Afet Fonu’ndan Hazine 
kaynaklı krediler için başvuran 85 firmadaki toplam hasar 
miktarı 110 milyon dolar, verilebilecek maksimum kredi 
tutarı ise 19,4 milyon dolardı. KKDF Muafiyat tutarı ise 
9,5 milyon dolar.

 Depremde hayatını yitirenlerin 496’sının sanayi çalışa-
nı olduğunu vurgulayan KSO 
Başkanı Zeytinoğlu, “107 
teknik personel, 356 işçi, 33 
memur personel yaşamını 
yitirdi. 16 ağır hasarlı fir-
madan dolayı  953 kişi  iş 
kaybına uğradı.” dedi.

2006 yılında yapılan 
araştırmada ise yeni yapılan 
yatırım ve sağlamlaştırma 
tutarının  34 milyon dolar 
olduğunu   belirten Zeyti-
noğlu şunları kaydetti:

“Deprem ve zemin şart-
ları, alanın dar olması,  
çevresel sorunlar gibi ne-
denlerden dolayı yer değiş-
tirmek isteyen firmaların 
yer ihtiyaçlarını karşılama 
tercihleri; yüzde 53 ile  yeni 
OSB’ye taşınmak, yüzde 22 
ile bölgede bulunan mevcut 

OSB’ye taşınmak, yüzde 15 ile  mevcut ve yeni OSB’ye ta-
şınmak, yüzde 6 ile yeni sanayi yerleşim bölgelerine geç-
mek şeklindeydi.

Depremden zarar gören firmalarımızın bir kısmının si-
gortaları depremi kapsamadığı için zararlarını karşılaya-
mamışlardır. Bir kısmı da deprem zararlarının bildirilmesi 
için tanınan 15 günlük sürenin aşılması nedeniyle zararla-
rını kendi imkânlarıyla veya deprem kredileri yoluyla kar-
şılamışlardır. Firmalar depremden direkt zarar görmeseler 
dahi, planladıkları yatırımları yapamamışlardır. Bir kısım 
firma da direkt zarar görmeseler dahi mevcut müşterile-
rinin hasar görmesi sonucu dolaylı yoldan zarar görmüş-
lerdir. Ekonomik kayıp yaşayan firmaların bir kısmının bu 
kaybı yaşamalarının sebebi çalışanlarının da depremden 
zarar görmeleri nedeniyle üretim ve verimde yaşadıkları 
sıkıntılardır.”

-Yüzde 14 yer değiştirmek istiyor
2012 yılında yapılan araştırmaya değinen Zeytinoğlu, 

birçok firmanın depremden dolayı zararlarını kendilerinin 
karşıladığını belirttiğini, ekonomik kayıpların çalışanların 

Kocaeli sanayisi 
olası depreme 

hazırlıklı

[doğal afet ►



depremdeki kaybından olduğunu belirttik-
lerini kaydetti. Bu yıl yapılan araştırmaya 
değinen Zeytinoğlu, depremde hasar gören 
345 firmanın 113 tanesinin kayıtlarını sil-
dirdiklerini söyleyen Zeytinoğlu, “Kalan 
214 firmanın yüzde 14’ünün hala yerini 
değiştirmek istiyor. Firmaların kapasiteleri 
de yüzde 70’ler civarında. Firmalarımızın 
depreme ne kadar hazır olduğunu ölçtük. 
Ne kadar önlem aldığını sorduk. Yüzde 
76 çalışanlara eğitim verildiğini belirtti. 
Bu önemli bir çalışma. Yüzde 59’u sigor-
ta yapmış. Yüzde 43 oranı da sigortasının 
kapsamını genişlettiğini söylüyor.” dedi.

-Yüzde 53’ü sigortasız yakalandı
1999 yılında firmaların yüzde 47’sinin 

sigortalı, yüzde 53’ünün ise sigortasız ya-
kalandığını belirten Zeytinoğlu, “Firmala-
rımızın yüzde 50’si binalarını güçlendirmiş, 
yüzde 22’si ise binalarını yenilemişler. Ola-
sı bir depremde ekonomik kayıp nasıl telafi 
edilir sorusuna yüzde 35 deprem sigortası, 
yüzde 32’i hem sigorta hem öz kaynakla-
rım, yüzde 12 sigorta ve kredi, yüzde 8’i 
öz kaynakları, yüzde 10’da hepsini birlikte 
kullanırım demiş. Olası bir depremde ka-
mudan beklentilerinin ne olduğunu sorduk. 
Firmalar yüzde 72’si valilik, yüzde 64 be-
lediyeler. Yüzde 51’i sanayi odası, 44 İŞ-
KUR, 41 KOSGEB, yüzde 26 KOSGEB, 
yüzde 23 OSB müdürlükleri demiş.” dedi.

-Hazırlıklarımızı yapıyoruz
Diğer beklentilere değinen Zeytinoğ-

lu, tüm kurumların deprem esnasından eş 
güdüm içinde çalışması, maddi ve manevi 
destek ve SGK prim aflarının yapılmasını 
istiyorlar. Ankette son olarak hangi fak-
törün firmaları etkilediğini sorduğumuzda 
ekonomik kriz, global ekonomik kriz, ül-
kedeki siyasi belirsizlik cevapları verildi.” 
dedi. Büyükşehir Belediyesi ile OSB ve sa-
nayi kuruluşlarının yoğun olduğu yerlerde 
itfaiye kurma çalışması yaptıklarını söyle-
yen Zeytinoğlu, “Geçtiğimiz hafta yaşanan 
hortumda üyelerinin hazırlıksız yakalandı-
ğını ve bu konuda  da çalışma yapacakla-
rını kaydetti. Kimya üretimi yapan firma-
ların deprem ve doğal afet eğitimleri için 
SEVESO 3 eğitimlerini AFAD ile birlikte 
yapacağız.” dedi.  

17 Ağustos’un 
15’inci yıldönümü...
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[ziyaretler ►

Makedenyo Devlet Bakanı Furkan Çako ve beraberin-
deki 6 kişilik  heyet  Kocaeli Sanayi Odası’nı ziyaret ederek  
Başkan Ayhan Zeytinoğlu ile görüştü.

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Odası’nda Ma-
kedon Heyet’in ziyaretine,  Devlet Bakanı Çako, Ankara 
Büyükelçisi Goran Taskovski, danışmanlar Caner İsmail, 
Fuad Hacı Eyüp ve Sümer Sipahi, Ankara Büyükelçiliği 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Habil Mustafai, 
TOBB Uluslarası İlişkiler biriminden Damla Çağlar, KSO 
Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, KSO Genel Sekreter 
Yardımcısı Egemen Mert, KOTO Genel Sekreteri Oktay 
Baltalı, KOTO Meclis Üyesi Ramazan Kadıçeşme katıldı.

Makedonya Devlet Bakanı Çako, bu ziyaretinde,  Ma-
kedenyo Başbakanı  Nikola Gruevski’nin 15-19 Eylül 2014 

tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini ve 
bu ziyaret kapsamında  TOBB koordinasyonunda, Kocaeli, 
Eskişehir, Ankara, Adana ile Mersin illerini kapsayan bir 
Road Show yapılacağını iletti. 15 Eylül 2014 tarihinde, 
KSO ve KOTO İşbirliğinde bir iş forumu gerçekleştirileceği 
ve bu kapsamda Makedenyo’da yatırımla ilgilenebilecek 
bütün firmaların davet edilip geniş çaplı bir etkinlik ger-
çekleştirilmesinin öngörüldüğü vurgulandı. 

Toplantıda KSO Başkanı Zeytinoğlu, Makedonya Dev-
let Bakanı Çako’nun ziyaretinden memnuniyetini dile ge-
tirerek, “15 Eylül 2014 tarihinde Makedonya Başbakanı 
Gruevski’nin Kocaeli’ne gelmesi bizim için onur kaynağı 
olacaktır. Dost ve Kardeş ülke Makedonya ile işbirliği ça-
lışmaları çok faydalı olacaktır.” dedi.  

Makedonya Devlet Bakanı 
Furkan Çako, KSO’yu ziyaret etti
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9. Meslek Komitesi (Boya ve Sanayi Gazları Sanayi 
Grubu) ve 10. Meslek Komitesi  (Temel Kimyasal Ürünler 
Sanayi Grubu) olarak 19.08.2014 tarihinde İZAYDAŞ 
İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendir-
me A.Ş. firmasını ziyaret ederek ortak bir toplantı yaptı. 
Toplantıya Komite Başkanı Hasan Şerefhan, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Necati Hakoğlu, Meclis Üyesi Mustafa Kenan 
Selçuk, Meclis Başkan Yardımcısı Melih Karakaş ve KSO 
Kalite ve Çevre Uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu iştirak etti. 
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve İZAYDAŞ 
teknik personeli tarafından karşılanan ekip kimya sana-
yinden kaynaklanan izosiyanat atıklarının bertarafı ko-

nusunda yaşanan sıkıntılarla alakalı fikir alışverişinde 
bulundu.  Yetkililer İZAYDAŞ’ın izosiyanat atıkları için 
mevcut yakma kapasitesinin 120 ton/yıl olduğunu, söz 
konusu kapasite ile gelen talepleri karşılayabildiklerini, 
ancak taleplerin yıla yayılmış olması gerektiğini belirt-
tiler. 

Önümüzdeki yılllarda bazı firmalarının kapasite ar-
tışına gidip gitmeyeceği ve bununla birlikte izosiyonat 
atıklarında artış olup olmayacağı konusunda bir araştır-
ma yapılarak, tespit edilen miktara göre çalışma yapıla-
cağı bildirildi. Toplantı katılımcıların İZAYDAŞ teknik 
gezisi ile sonlandırıldı.

9. ve 10. Meslek Komitesi 
İZAYDAŞ’ı ziyaret etti



ÜRETİMİN RİTMİ

KOCAELİ SANAYİ ODASI
ODA ORKESTRASI

Kocaeli Sanayi Odası 25’inci yılında 
üretimin ritmini müzikle buluşturuyor

İlk kez 2006 yılının Mart ayında bir araya gelerek ça-
lışmalarına başlayan ‘Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestra-
sı’ ‘Üretimin Ritmi’ sloganıyla başta Kocaeli olmak üzere 
Anadolu’nun birçok ilinde halka açık konser etkinlikleri 
düzenledi. Oda Orkestrası’nın ana gayesi toplumu müzikle 
buluşturarak evrensel bir ortama katkıda bulunmak. Klasik 
eserlerin yanı sıra Türk ezgilerini de evrensel müzikle har-

manlayıp seslendiren orkestrayı, Şef Özgür Günay yöneti-
yor. Kocaeli Sanayi Odası’nın kuruluşunun 25’inci yılı onu-
runa 12 Eylül 2014 Cuma günü saat 19:00-20:30 saatleri 
arasında Kocaeli halkının birbirleriyle buluşması, kültür ve 
sanatın geliştirilmesi amacıyla Kocaeli Sanayi Odası bahçe-
sinde düzenlenecek ‘Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası’ 
konserinde tüm Kocaeli halkı davetli.

[duyuru ►



Okullar açılıyor. Her zaman olduğu gibi çocukların 
sağlıklı beslenmesi ve fiziksel aktiviteleri bu dönem 
için de çok önemli. Okul süreci, büyüme ve gelişme-
nin hızlı olduğu, yaşam boyu sürebilecek davranış-

ların büyük ölçüde oluştuğu bir dönem. Okul çağı çocukları bu 
dönemde hayatlarının sonuna kadar devam edecek alışkanlıklar 
ediniyor. Bu nedenle çocuğun yeterli ve dengeli beslenebilmesi 
için, ailenin, okul yönetimindeki bireylerin ve öğretmenlerin bes-
lenme konusunda bilinçli ve eğitimli ve işbirliği içerisinde olma-
ları gerekiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Yücecan;  “Okul çağı 
dönemi büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu bir dönem. Çocukla-
rın büyümeleri ve sağlıkları için özel besinlere değil, besin ögele-
rine ihtiyaçları var. Bu besin ögeleri aslında anne ve babalarının 
gereksinim duyduğu besin ögelerinin aynı, yalnızca miktarları 
farklı. Bunun için de çeşitli besinlerin tüketimi gerekir. Çeşitli 
besinlerin tüketimi enerji sağlamanın yanında, çocukların ihti-
yaç duydukları protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralle-
ri de almalarını sağlar” dedi.

- Yücecan: Beslenmede çeşitlilik önemlidir
Prof. Dr. Sevinç Yücecan; “Çeşitlilik, optimal beslenme ve 

sağlığın temeli. Besinlerin her birinde ayrı özellikte ve vücut ça-
lışmasında ayrı işlevi olan değişik türde ögeleri vardır. Vücudun 
gereksinimi olan besin ögeleri ve diğer sağlıklı ögeleri yeterli 
miktarlarda almak için her öğünde dört ana besin grubundan 
önerilen düzeylerde tüketmek gerekiyor” dedi. Prof. Dr. Sevinç 
Yücecan; “Büyüme ve gelişme vücut hücrelerinin sayısının art-
masıyla gerçekleşir. Vücudun en küçük parçası olan yaşayan 
hücrenin yapısı protein ve büyüme için elzem. Vücudun bütün 
hücrelerinin büyük bir bölümü proteinlerden yapıldı ve bu hüc-

reler sürekli olarak değişip yenilenir. Eğer vücut yeterli protein 
alamazsa, yıkılan hücreler yenilenemez. Vücudun karbonhidrat 
veya yağdan proteini yapması mümkün olmadığından dışarıdan 
bu kaynağı alması zorunlu. Proteinler, amino asitlerden olu-
şurlar. Amino asitler ise vücut dokularının yapı taşlarıdır ve bu 
amino asitlerin besinlerle alınması zorunlu. Sayıları yetişkinler 
için 8, çocuklar için 10 olarak kabul edilen bu amino asitlere 
‘elzem amino asitler’ adı veriliyor” açıklamasında bulundu. 

- Okul çağı, büyüme ve gelişmenin 
en hızlı olduğu dönemi
Prof. Dr. Sevinç Yücecan; “Elzem amino asitleri uygun 

oranda olan proteinler sindirim sisteminde fazla kayba uğrama-
dan vücuda alınır ve bir arada bulunan bu amino asitlerin bir-
leşerek vücut proteini haline gelmeleri daha kolay ve hızlı olur. 
Kanatlı eti, kırmızı et,  balık, süt ve ürünlerinden alınan pro-
teinin çoğunluğu da vücut proteinine dönüşebiliyor. Bu etlerin 
içerdiği proteinin sindirilebilirliği  yüzde 91 ila 100 oranında. 
Bu nedenle bu etlerin proteini iyi kaliteli protein kaynağı olarak 
nitelendiriliyor. 

Büyüme çağında protein gereksinimi yüksektir ve vücuda 
kaliteli proteinin sağlanması zorunlu. Bu nedenle çocuk beslen-
mesinde tavuk eti gibi iyi kaliteli protein kaynakları önemli bir 
yer tutar” önerisinde bulundu. Prof. Dr. Sevinç Yücecan; “Unu-
tulmamalıdır ki sağlıksız beslenme; öğrenme yeteneğinde azal-
ma, zihinsel gelişimde gerilik, enfeksiyon hastalık riskinde artış, 
düşük çalışma kapasitesi, büyüme, gelişme ve yaşam kalitesini 
olumsuz etkiler.  Okul çağı, büyüme ve gelişmenin en hızlı oldu-
ğu dönemlerden. Bu dönemde alınacak koruyucu ve geliştirici 
önlemler, tüm yaşam boyunca etkili olacak ve bireyin sağlıklı 
olmasını sağlayacak“ diye vurguladı.

Çocuk gelişiminde sağlıklı 
beslenme alışkanlığı çok önemli

[sağlık ►
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Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesin-
de Çocuklarda Transkraniyal Doğru Akım 
Tedavisi; Çocuk Nörolojisi Kliniği Epilepsi, 
serebral palsy ve otizmde bu tedaviyi uygu-

layan tek merkez olduğu açıklandı.
İnvazif olmayan bir yöntem olan transkraniyal doğ-

ru akım tedavisi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
çocuk nörolojisi kliniğinde Doç. Dr. Barış Ekici tarafında 
yaklaşık 1 yıldır uygulanıyor. 

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından  
görevlendirilerek Gottingen Üniversitesi’nde Nörostimu-
lasyon eğitim alan Dr. Barış Ekici bu yöntemle nörolo-
jik sorunları olan çocuklarda iyi yanıtlar aldıklarını ifade 
etti. Doğru akım tedavisinde çok düşük dozda elektriğin 
beynin hastalık ile ilişkili bölgesine uygulandığını, bu 
uygulamanın seanslar halinde yapılması sonucunda, epi-
leptik hastalarda nöbetlerin azaldığını, serebral palsili 
hastalarda motor fonksiyonların arttığını ve otistik has-
talarda ise duygu aktarımının ve öğrenmenin hızlandığı 
gözlemlendi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 yıllık sü-
reçte yaşları 3 ila 17 arasında değişen yaklaşık 20 hasta-
ya nörostimulasyon tedavisi uygulandı. Derince Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinin bu tedavi yönteminin uygulandığı 
dünyadaki sayılı merkezlerden biri durumunda. Doç.Dr. 
Barış Ekici tedavi alan hastaların sonuçlarını bilimsel ya-
zılar haline getirmeye başladıklarını, şu an vaka takdimi 
şeklindeki sonuçların önümüzdeki süreçte, hasta sayısının 
da artmasıyla bilimsel araştırma şeklinde yayınlanacak-
larını belirtti.

Çocuk nöroloji kliniğinde Türkiye’de ilk uygulama, 
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
yapılıyor

Doç. Dr. Barış Ekici 
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Çocuk Nörolojisi Kliniği
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Ne kadar yoğun bir iş veya okul yaşamımız 
varsa, tatile, dinlenmeye, her şeye bir ara 
vermeye duyulan ihtiyaç da  o kadar fazla 
oluyor diyen Anadolu Sağlık Merkezi Uz-

man Psikolog Aylin Sezer, “Nasıl vücudumuzun gün bo-
yunca harcadığı enerjiyi geri kazanmak için, yemek yiyor, 
uyuyorsak, tekrar güne zinde başlamak için bu şarj olmaya 
ihtiyacımız varsa; tatile de bedenimizin ve zihnimizin aynı 
şekilde ihtiyacı var.” dedi.“Tatil depresyonu olarak adlan-
dırılan duygu hali ise, tatil dönüşü işe veya okula başlama 
sonrasında hissedilen olumsuz duygularla tanımlanıyor.” 
diyen Psikolog Aylin Sezer,  alışıldık düzene geri dönme-

nin ve  artık heyecanlandırmayan yaşamsal gerekliliklerle 
uğraşmanın, bazı kişilerde karamsar duygulara neden ola-
bileceğini söyledi. Tatili yaptıkları işten, derslerden ya da 
sıkıntılardan kaçmak, unutmak  için kurtuluş olarak gören 
kişiler tatil dönüşünde, sorunların hiç değişmemiş şekilde 
kendilerini beklediğini görüyor ve  zihinsel, duygusal, hatta 
bedensel sıkıntılar daha şiddetli  yaşanabiliyor diyen Psk. 
Aylin Sezer tatil sonrası yaşanabilen sıkıntıların bazılarını 
sıraladı: “Tahammülsüzlük, konsantrasyon güçlüğü, çabuk 
sinirlenme veya ağlamanın yanında, uyku ve iştah düzensiz-
liği, tanımlanamayan ağrılar ve sabahları görülen yorgun 
kalkma hissi.”

www.anadolusaglik.org
44 44 276

Anadolu Sağlık Merkezi

Anadolu Sağlık Merkezi 
doktorlarından 

 Uzman Psikolog
Aylin Sezer:

Tatil sonrasında 
sizi neler bekliyor?

Özellikle yoğun tempoda çalışanlar ve 
öğrenciler için büyük mutluluk yaratan tatil, 
“keşke bitmese” psikolojisi ile mutsuzluğu 

da yanında getiriyor. Anadolu Sağlık Merkezi 
Uzman Psikolog Aylin Sezer konuyla ilgili 
olarak; “Tatil günlük rutinimizin dışına 

çıktığımız için bize iyi geliyor; iş, okul olmasa, 
tatil de bizim için bu kadar önemli ve

değerli olmaz.” dedi.

Tatile niçin ihtiyaç duyduğunuzu iyi belirleyin

Tatili, sıkıntılardan kaçıştan çok, vücudu ve zihni 
dinlendirmek, yeni şeylerle tanıştırmak, öğrenmek, 
keşfetmek için ayrılan bir zaman olarak görmekte 
fayda var. 

Bireysel ihtiyaçların farkında olmak önemli. Kişi-
nin yalnız kalmaya, sessiz, sakin bir ortamda olma-
ya ihtiyacı varsa, bu ihtiyaca uygun bir tatil planla-
mak gerekli. 

Kişinin ihtiyacı, zevk, enerji aldığı şey, yeni yerler 
görmek, yeni insanlarla tanışmaksa, yine bu ihtiya-
ca yönelik hareket etmeli. 

Hareketli veya sakin, tatil süreci nasıl geçerse 
geçsin, tatil dönüşü, işe veya okula dönmek zor 
geldiğinde, bunun sebeplerinin bulmaya çalışmak 
önemli. 

Tahammülsüzlük, sinirlilik, uyku, iştah bozukluk-
ları, dönülen iş veya ev ortamıyla mı ilgili, yoksa be-
denin yeni düzene uyum sağlayabilmek için birkaç 
güne mi ihtiyacı var. Bu soruların cevabını bulmak, 
tatil sonrası oluşan ruh halinden sıyrılmak için ol-
dukça önemli.
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

BRPL20140404001 İkinci El Tarım Makinaları 
Distribütörü Polonyalı Firma Hizmetini Sunmaktadır 
İkinci el tarım makinalarının distribütörlüğünü yapan 
Polonyalı firma, 24000 m2 lik bir alanda hizmet 
vermektedir. Pulluk, traktör, ekim makinaları ve 
döner biçer makineleri gibi ürünlerin satışını yapan 
firma, Fransa ve Danimarka’dan bu ürünleri almakta 
ve satmaktadır. Polonyalı distribütör söz konusunu 
hizmetini ilgili firmalar sunmak istemektedir. 

BRSE20140328001 İsveçli Firmanın PVC Kumaş 
Üreticisi Arayışı 
PVC kumaştan üretim yapan İsveçli firma, PVC 
kumaş üreticileriyle temasa geçmek istemektedir. 
Firma pvc kumaşlardan; bina kaplamaları, endüstriyel 
kaplamalar, havuz kapakları ve gömlekleri, büyük 
görüntü baskılar ve biyogaz brandalar üretmektedir. 

20111227007 İspanyol Gıda Distribütörünün Üretici 
Nutrisyonel gıda ürünlerinin distribütörlüğünü yapan 
ve bu konuda uzmanlaşan İspanyol firma, ürünlerini 
İspanyada satmak isteyen üreticilere distribütörlük 
hizmeti vermek istemektedir. Diyet ürünleri, besin 
takviyeleri ve doğal kozmetik ürünleri firmanın 
distribütörlüğünü yapmakta olduğu başlıca ürünlerdir. 

BRUK20140204001 Plastik Geri Dönüşümü Yapan 
İngiltereli Firmanın Tedarikçi Arayışı 
İngiltere’ de bir KOBİ, plastiğin geri dönüşümü 
ile ilgili faaliyet göstermektedir ve bu konuda 
uzmanlaşmıştır. 20 yıllık deneyime sahip firma film, 
rijit veya dönüşümü sağlanabilecek diğer tüm plastik 
atıkları tedarik edebilecek firmalar aramaktadır. 

11 HR89GJ3LEX Tesisler İçin Atık Su Enerjisi 
Kullanılmasıyla Enerji Verimlilik Çözümleri 
Hırvat şirket, tesisler için atık su enerjisi 
kullanılmasıyla enerji verimlilik çözümleri verimlilik 
çözümü geliştirmiştir. Isı sistem çözümü ile şirket 
kendi öz geliştirmeleri sonucu ortaya çıkmış olup, 
terzi işi çözüm ile atık su enerjisinden maksimum 
ısıtma etkisi çıkmaktadır. Firma teknik destekli ticari 
anlaşma veya teknik ortaklık yapmak istemektedir. 

TRFR20140228001 İç Çamaşırı için 3D Tekstil 
Baskı 
Tekstil üretiminde uzmanlaşmış Fransız KOBİ, iç 
çamaşırlarında kullanılmak için 3D Tekstil baskı 
çözümü arayışındadır. Çözüm baskı teknolojisini ve 
uygun malzemeyi de içermiş olmalıdır. Firma satın 
alma, lisans, teknik ortaklık veya ticari anlaşma 
yapmak istemektedir. 

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

Yayınlanan profiller hakkında bilgi almak yada 
firmanıza uygun profili aramak için Doğu Marmara 

ABİGEM ile iletişime geçebilirsiniz.

CIP - Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı Avrupa 
Komisyonu’nun Lizbon Stratejisi çerçevesinde geliştirdiği KOBİ 
Destek Programı’dır. 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 yak-
laşık 600 adet yerel organizasyon bulunmakta, bu organizasyonlar 
yaklaşık 4 bin çalışanı ile girişimcilere rekabetçi güçlerini destekle-
mek amacıyla hizmet vermektedir.  Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri 
arasında iletişim kurmak için yapılandırılan ağ üzerinde iletişime 
geçtiğimiz KOBİ’lerin bilgileri potansiyel işbirliği fırsatları için ya-
yınlanmaktadır. Projenin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler ara-
sındaki ekonomik faaliyetleri geliştirmek ve genişletmektir.

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

Doğu Marmara ABİGEM 
Kocaeli Merkez Ofisi

0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Seda Aydın

ykanpara@abigemdm.com.tr; saydin@abigemdm.com.tr

[abigem ►
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ODAVİZYON

D
U
A
Y
E
N

Ulusoy Kağıt Kurucusu 
Hayrettin Ulusoy:

İLK YERLİ KAĞIT PEÇETEYİ BEN ÜRETTİM

YENİ HÜKÜMET, YENİ HEYECAN, YENİ UMUTLAR

fuar
“SANTEK 14” 
2. DOĞU MARMARA SANAYİ VE
TEKNOLOJİ FUARI 25-28 EYLÜL’DE 

Garanti Factoring Genel Müdürü 
Hulki KARA:

FAKTORİNG SEKTÖRÜNDE 
İŞLEM HACMİ 
YÜZDE 15 BÜYÜDÜ

Gebze Belediye Başkanı 
Adnan KÖŞKER:

BİLİŞİM VADİSİ 
GEBZE EKONOMİSİNE ÇOK CİDDİ 
KATKILAR SAĞLAYACAK

eğitim
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN 
ÖNLENMESİ İÇİN BAŞLATILAN 
EĞİTİM BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

araştırma
KOCAELİ FİRMALARININ AĞUSTOS AYI 
KAPASİTE KULLANIMI 2 PUAN DÜŞÜŞLE 
YÜZDE 70.6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk AKSOY:

PLASTİK SEKTÖRÜ 
BÜYÜME HIZI 
DÜŞÜYOR


