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� Kocaeli Odavizyon

[Başkan’dan mektup ►

Geçmişte çeşitli dönemlerde olduğu gibi bugün yine Türkiye’nin daha üretim 
odaklı bir yapıya dönüşümün nasıl olacağına ilişkin tartışmaların yaşandığı bir dö-
nemdeyiz. Artık fırsatların kaçırılmadan, çözümlerin bulunmasını arzuluyoruz. Bu 
anlamda görüşlerimiz zaten var. Birçok konuya ani çözüm üretmek yerine, strate-
jik hareket etmek ve net kararlarla, net çözüme gitmemiz gerektiğini düşünüyoruz. 

Bu bakımdan uzun vadeli stratejilere uygun, kısa vadeli, somut, çok çeşitli 
kesimleri tatmin edecek düzeyde radikal hamleleri bekliyoruz.

-DOĞRU ÜRÜN VE ÜRETİMİN TEŞVİKİ
Yatırımın teşviki mantalitesi yerine, doğru ürün ve doğru üretimin teşviğine 

yönelmemiz gerekiyor. Konunun maliye tarafında ürüne yönelik vergisel teşvikle-
rin ve istisnaların acilen devreye sokulmasını zaruri görürken, bütçe gelir-gider 
dengesinde de denk bütçeyi savunuyoruz. Büyüme aşamasındaki şirketleri vergisel 
teşviklerle özendirmediğimiz zaman entelektüel sermayeyi de kaçırıyoruz. 

Diğer taraftan denk bütçeyi sağlayabilmek için mali disiplini farklı bir bakışla 
yönetmemiz gerektiğine inanıyoruz. Gelirleri devlet kontrolü ile toplar iken, gider 
tarafında rehavete kaçmamamız gerekiyor. Giderlerdeki artışın daha nitelikli ve 
sosyal devlet anlayışına uygun başarılabilmesi gerekiyor. Gelirlerin reel sektör 
üzerine yarattığı baskının azaltılması gerektiğini düşünüyorum. 

-SEKTÖREL TERCİHLEME ZORUNLU
Türkiye’de gelecek 10 seneye, 20 seneye yönelik sektörel tercihlemenin iyi bir 

şekilde planlaması gerekiyor. Teşvik için doğru sektörü belirleyemezsek, ekonomi-
mizi iç piyasaya çalışan büyük bir inşaat sektörü ile motive ederiz. 

Girdilerin ve sermayenin bir kısmının yurt dışına bağımlı olduğu inşaat sektö-
rünün satışları da ağırlıklı iç piyasaya olduğu için yapısal sorun oluşuyor. Kaliteli 
binalar, bankalardan borç alınarak yapılıyor. Bankalar da borçların bir kısmını dış 
dünyadan buluyor. Sektör dışa bağımlılığımızı arttıran bir eğilimde gidiyor. O yüz-
den inşaat sektöründe dışa bağımlılık hızla aşağıya çekilmeli diye düşünüyorum. 

Çok önemli olan otomotiv sektöründe çok büyük mesafeler kat ettik. Kocaeli 
bölgesi olarak öncü olduk. Bundan sonraki görev otomotiv sanayindeki ithal girdi 
kullanımını hızla aşağıya çekilmesini sağlamaktadır. O zaman dış borç yükü yük 
olmaktan çıkar. 

Bu iki sektör dışında turizm sektöründe ise kaygılar yaşıyoruz. Özellikle Rusya, 
Orta Doğu etkileri ile daha zor bir yıl olasılığı görülüyor. 

Böylece ekonominin itici gücü olan bu üç sektördeki hamleler kaçınılmaz 
olmaktadır. Diğer taraftan öne çıkarılması gereken dışa bağımlı, ancak ihracatçı 
çok sayıda ürünümüz ve müteşebbisimiz var. Bu ürünlerin belirlenmesi ve dışa 
bağımlılığının azaltılması gerekiyor. 

-DAHA RADİKAL ADIMLAR GEREKLİ
Para politikası tarafında, son dönemlerde adımlar atıldığını mutlulukla gördük, 

ancak çok daha radikal hamleler yapılmasını bekliyoruz. O da sanayiciye daha 
yakın, sürekli istişare halinde bir merkez bankacılığı yönetimi bekliyoruz. Üretimin 
rasyonel arttığı bir ortamda faizin, enflasyonun düşeceğine inancımız sonsuzdur. 
Bu vesileyle doğru yatırımcıya, doğru sektöre, doğru ürüne, düşük faizin uygulana-
bilmesini kaçınılmaz buluyoruz. 

Diğer konu da; yatırım ortamının iyileştirilmesi denen, ancak bir türlü istenilen 

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: 

Ekonomiyi, üretim odaklı bir yapıya 

dönüştürmek için adımlar atmalıyız
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seviyeye ulaşılamayan olgudur. Yatırımcının yatırım yapma ar-
zusunun, bireysel özgürlükler gibi düşünülmesi gerekmektedir. 
Geçmişe göre çok daha iyi bir konumda olmakla birlikte, ne 
yazık ki atılacak daha fazla hamle olduğunu düşünüyoruz. Bu 
kapsamda yatırım yapma ve prosedürlerin çok net tanımlanma-
sı ve sürekli güvenin sağlanması gerekmektedir. 

-2016’DA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILMALI
Diğer taraftan, geçen yılı değerlendirdiğimizde müdahale 

edemediğimiz dış faktörlere ilave olarak, içeride iki seçim 
geçirdik.

2015 yılını tüm olumsuzluklara rağmen yılı yüzde 3,5-4 
civarında bir büyüme ile kapatacağımızı düşünüyoruz. Bir 
evvelki yıla göre bütçe ve cari açığımız olumlu ekonomik gös-
tergelerimiz oldu.

Irak’taki olumsuzluklar, Suriye’de yaşananlar ve Rusya ile 
ilişkilerimiz açısından bakıldığında ülkemizi zor bir 2016’nın 
beklediğini söylemek yanlış olmaz. Bütün bu zorluklara rağ-
men 2016 yılında ekonomide önemli adımlar atılacağını umut 
ediyorum.

-BÜTÇE PERFORMANSI
Bütçede Kasım ayında 800 milyon TL fazla verdik. İlk 11 

ayda bütçe 5,4 milyar TL açık verdi. Bütçe gelirlerinde yüzde 
11,7 ve harcamalarda yüzde 20,8 artış oldu. Kasım ayında 
bütçe giderlerinde yüzde 20,8 artış olmasına rağmen fazla 
verdik. Yılın son ayında kapasiteler; Türkiye ölçeğinde yüzde 
75,8, Kocaeli ölçeğinde yüzde 70,5 olarak gerçekleşti.   

Yılın tümünü değerlendirdiğimizde; Türkiye yıllık yüzde  
74,7, Kocaeli yıllık 70,8 oldu. Yılın tamamını değerlendir-
diğimizde Kocaeli sanayi kuruluşlarının ortalama kapasite 
kullanım oranının yüzde 70,8 ile geçen yılın 0,5 puan gerisinde 
tamamladığını görüyoruz. Atıl kapasitelerin dolması ile Türki-
ye sanayisi rekabet gücünün artıracaktır. Umarız 2016 yılında 
kapasitelerde beklediğimiz canlanma gerçekleşir.

-DIŞ TİCARET PERFORMANSI
11,5 milyar dolar gerçekleşen Aralık ayı ihracatı ile yılı 

düşük bir performansla kapattık. İhracatımız geçen yıla göre 
yüzde 8,7 azaldı. Hepimizin de bildiği gibi ihracatımızdaki 
bu gerileme; pariteden ve jeopolitik ve ekonomik gelişmeler 
nedeniyle Irak’a ve Rusya’ya yapılan ihracatın yüksek oranda 
gerilemesinden kaynaklandı.

Toplam ihracatımızın yaklaşık yarısını gerçekleştirdiğimiz 
ilk 10 ülke ile olan ticaretimize baktığımızda; Suudi Arabistan 
hariç hepsinin gerilediğini görüyoruz.  Almanya yüzde -11,3, 
İngiltere yüzde -4,2, Irak yüzde -21,9, İtalya yüzde -4,7, İngil-
tere yüzde -0,1, Fransa yüzde -10,2, İspanya yüzde 0,2, İran 
yüzde -8,1, Rusya yüzde-39, S. Arabistan yüzde 14,3...

Diğer taraftan paritenin olumsuz etkisini; ihracatımızın 
yüzde 45’i Avrupa ile olan ticaretimizde yaşadık. 2015 yılında 
dolar bazında Avrupa’ya olan ihracatımız yüzde 8,3 azalırken, 
Euro bazında yüzde 9,8 arttı.

Paritenin etkisini arındırdığımızda; ihracatımızın geçen 
yıla göre aslında binde 3 gerilediğini söyleyebiliriz. Nitekim, 
ihracatımızı Euro ile yaptığımız ülkelere tekrar baktığımızda, 
Euro bazında ihracatın arttığını anlıyoruz.

İthalatta ise Aralık ayı henüz açıklanmamış olmakla birlik-
te; yaklaşık geçen yılın yüzde 15 gerisinde kapattık.

Düşen enerji fiyatları, ithalattaki gerilemenin temel ne-
denini oluşturdu. Böylelikle dış ticaret açığımız da yüzde 28 
civarında geriledi.

-CARİ AÇIKTAKİ DÜŞÜŞ
2015 yılında; dış ticaret açığındaki bu gerilemenin olumlu 

yansımalarını da cari açıkta gördük. Cari açığımızdaki bu 
gerileme sevindirici, ancak bu açığı ne yazık ki ürettiğimiz 
için kapatmıyoruz. Cari açığın finansmanına gelince; aslında 
doğrudan yatırımlar geçen yıla göre arttı diye sevinirken, bu 

yatırımların çok az bir kısmı ‘greenfield’ (Sıfırdan sabit serma-
ye yatırımı) geldiğini biliyoruz.  

Doğrudan yatırımcıların çoğunluğu hazır satın alıyor, hisse 
satın alıyor ya da özelleştirmeden satın alıyor. Ne yazık ki, gre-
enfield yatırımlarını özendirmede yeteri kadar başarılı değiliz.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU
Reel Efektif Döviz Kuruna baktığımızda; aralık ayında 

98,45’e geriledi. 2015 yılı ortalaması endeks 99,79 ile en dü-
şük değere geldi. 2003 yılının ortalaması 100’dü. Türk Lirası, 
2015 yılında hiç olmadığı kadar değer kaybetti.

TL’nin değer kaybetmesi özünde rekabetçiliğin artması diye 
görünebilir. Oysa TL’nin tek başına bu kadar değer kaybetmesi 
bizi rekabetçi yapamıyor. Uzun vadeli bir değerlendirme ya-
pılırsa; paranın sürekli değer kaybetmesi ekonominin gücün-
deki bir zayıflamaya da işaret ediyor olabilir. Ülkemizin daha 
rekabetçi olabilmesi için; Türkiye’nin dışa bağımlılığı olmadan 
bir büyüme gerçekleştirirken, cari açığın daralmasını ve TL’nin 
de çok değerlenmemesini istiyoruz.

-KOCAELİ’DEN İHRACAT GERİLEDİ
Kocaeli Gümrüklerine göre Aralık ayında; ihracat 1,4 

milyar dolar, ithalat 3,7 milyar dolar oldu. Yılın tümünde 
İlimiz İhracatımız; 16,9 milyar dolar ile 
geçen yıla göre yüzde 11,6 ve ithalatı-
mız 42,9 milyar dolar ile yüzde 13,3 
geriledi.

Kocaeli ihracatının yaklaşık 
yüzde 42’sini gerçekleştiren otomo-
tiv sektörü haricinde tüm sektörlerin 
ihracatlarında azalışlar gördük. 
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 
firmalarımızı kutluyoruz.Toplam dış 
ticaretimiz ise 59,7 milyar dolar ile 
yüzde 13 azaldı. 

-ENFLASYON
Aralık ayında 

TÜFE yıllık bazda 
yüzde 8,81 ile 
beklentimizin 
üzerinde gerçek-
leşti.

Enflas-
yon Merkez 
Bankasının 
belirlediği 
7,9’luk 
hedefin de 
üzerine 
çıktı.

Aralıkta 
Rusya ile 
gerginlikler-
den kaynaklı 
satamadı-
ğımız gıda 
ürünlerinin, 
enflasyonu 
aşağı yönlü 
etkilemesini 
düşünüyorduk.  
Beklediğimiz 
olmadı.

2015 yılında 
enflasyonu artı-
ran; gıda fiyatları 
ve kur etkisi oldu. 
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açıkladı

Türkiye OVP ile 3 yıllık hedeflerini 
yeniden belirledi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakanlık 
Yeni Bina’da düzenlediği basın toplantısıyla “2016-
2018 Orta Vadeli Program”ı (OVP) açıkladı.
OVP’de ihracat 155,5 milyar dolar ve ithalat 210,7 
milyar dolar olarak öngörüldü. 
İşte Mehmet Şimşek’in açıklamalarında öne çıkan 
detaylar:
* Enflasyon trendine baktığımız zaman küresel anlam-
da enflasyon düşük seyretmektedir. ABD’de istenen se-
viyeye çıkmamış, Euro Bölgesi’nde ise sıfıra yakındır.

TÜRKİYE’Yİ ETKİLEYECEK FAKTÖRLER
* Önümüzdeki dönemde Türkiye’yi etkileyecek faktör-
ler şunlardır:
a) Gelişmekte olan ülkelerde yavaşlama var. Bu da 
risk iştahını azaltmaktadır.
b) Küresel dış ticaret hacminde yavaşlama mevcuttur. 
Kriz öncesine oranla ciddi bir yavaşlama. Küresel 
kriz öncesi yüzde 7,5 büyüyen dünya kriz sonra yüzde 
2’lerde büyümektedir.
c) Düşük emtia fiyatları bizim için avantaj ancak 
emtia ihraç eden ülkelerdeki talep düşüklüğü bizi 
dolaylı olarak etkilemektedir.Petrol fiyatları artan arz 
ve zayıf küresel talep nedeniyle 2014 yaz aylarından 
itibaren gerilemeye başlamıştır.

d) Gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarında ciddi 
bir yavaşlama vardır.
e) Jeopolitik gerginlikler ve siyasi belirsizlikler geliş-
mekte olan ülkelerdeki riskler olarak öne çıkmaktadır.
f) Para politikasında normalleşme süreci önümüz-
deki döneme damgasını vuracak bir başka noktadır. 
ABD’de faiz artışı süreci başlamıştır. Japonya ve 
Avrupa’da parasal genişleme devam ediyor.. Senkro-
nize bir fazi artışı olmaması ABD’deki faiz artışının 
etkisini sınırlar diye düşünüyoruz.
g) Türk Lirası’nın değer kaybı önemli boyuttadır 
ama diğer gelişmekte olan ülkelerde de durum farklı 
de4ğildir. Sermaye çıkışları büyük montanlı olduğu 
için para birimleri üzerindeki etkisi de ciddi boyutta 
olmuştur.

“ENFLASYONUN YAPISAL SEBEPLERİNE 
ODAKLANACAĞIZ”
* Enflasyonun yükselmesini çok ciddiye alıyoruz ve 
Orta Vadeli programda enflasyonun tekrar yüzde 5-7 
aralığına çekilmesi için çalışacağız.
* Kapsayıcı, sürdürülebilir yüksek büyüme amacımız-
dır. Beşeri sermaye, kurumsal sermayenin güçlendiril-
mesi en temel hedeflerdir.
* Ticaret ortağımız Avrupa Birliği’ndeki toparlanma-

[Orta vadeli program ►
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2015 YÜZDE 4
2016 YÜZDE 4,5
2017 YÜZDE 5
2018 YÜZDE 5

OVP’DE YILLIK BÜYÜME HEDEFLERİ

2015 YÜZDE 4,4
2016 YÜZDE 3,9
2017 YÜZDE 3,7
2018 YÜZDE 3,5

OVP’DE YILLIK CARİ AÇIK HEDEFLERİ

2016 YÜZDE 7,5
2017 YÜZDE 6,0
2018 YÜZDE 5,0

OVP’DE YILLIK ENFLASYON HEDEFLERİ

2016 YÜZDE 1,3
2017 YÜZDE 1,0
2018 YÜZDE 0,8

OVP’DE YILLIK BÜTÇE AÇIĞI TAHMİNİ

2016 55,2 MİLYAR DOLAR
2017 67,2 MİLYAR DOLAR
2018  71,8 MİLYAR DOLAR

OVP’DE DIŞ TİCARET AÇIĞI TAHMİN

nın burada altını çizmek gerekiyor. 
* Önümüzdeki dönemde yakın coğrafyamızda jeopoli-
tik risklerin azalmasını bekliyoruz.
* Finansal piyasalar 2015 yılında dalgalı seyretti. Bu 
yıla da öyle başladık ancak dalga boylarının azalması-
nı bekliyoruz.
* Yüzde 4’lük bir büyümenin 2015 için mümkün oldu-
ğunu düşünüyoruz. Çin ve Hindistan hariç gelişmekte 
olan ülkelerinde yüzde 2 altında olması bekleniyor. 
Bunu dikkate alırsak Türkiye’deki büyümenin ne kadar 
önemli olduğunu görebiliriz.
* 2016’da yüzde 4,5’e ulaşacak. İç talebi artıraca-
ğız. Dış talepte Avrupa Birliği ayağında bir gelişme 
öngörüyoruz.

2017’DE YÜZDE 5 BÜYÜME HEDEFİ
* 2017 ve 2018’de yüzde 5 büyüme hedefliyoruz. 
Artan yurtiçi tasarruflarda yükseliş trendinin devam 
edeceğini öngörüyoruz. Yapısal reformların sağladığı 
verimlilik artışı ile de yüzde 5 büyümeye ulaşacağımı-
za inanıyoruz. Cari açığın bu dönemde daha da düşe-
ceğini ve 2018 yılında yüzde 3,5 gibi daha sürdürüle-
bilir bir seviyeye geleceğine inanıyoruz.
* Hizmet gelirlerinin artırılmasını hedefliyoruz. Daha 
dengeli bir dış ticaret yapısı oluşturulacak.

TASARRUFLAR ARTACAK
* Yurtiçi tasarruf oranının 2018’de yüzde 18 olaca-
ğını düşünüyoruz. Aldığımız tedbirlerle tasarruflar 
artamaya başladı. Önümüzdeki dönemde yeni tedbirler 
konacaktır.
* Krizden sonra 7 milyon vatandaşımıza istihdam 
sağlasak da işsizlik oranı nispeten yüksek seyrekmek-
tedir ancak önümüzdeki dönemde işsizliğin azalmasını 
bekliyoruz. İşgücüne katılımın yüzde 1,1 artmasını 
bekliyoruz.
* 2018’de işsizlik yüzde 9,6’ya düşmüş olacak.
* 2016 sonunda enflasyonun yüzde 7,5’e gerilemesini 
bekliyoruz.
* 2016’da bütçe açığının yüzde 1,3’e çıkması bekleni-
yor.
* Asgari ücretten aldığımız yükün sistemden çıkma-
sı ile aşağı yönlü bir trend öngörmekteyiz bütçede. 
2017’den itibaren vaatlerin etkisinin azalmasıyla 
bütçe açığında düşüş öngörüyoruz.
* 2015 yılında borçlanmada kamu kesiminde dengeyi 
elde ettik. Önümüzdeki 3 yılda yaklaşık yüzde 0,3’lük 
bir borçlanma gereği olacak. Bu da dünyanın geneline 
göre mutevazi bir orandır.
* 2018’de faiz dışı fazlanın yüzde 1’e yükselmesini 
öngörüyoruz. 2016’da genel kamuda faiz dışı fazlanın 
yüzde 0,6 ve 2017’de yüzde 1,1, 2018’de yüzde 1,3 
olmasını bekliyoruz.
* Kamu borcu oranının 2018’de yüzde 29,5 olmasını 
öngörüyoruz.

* 

Faiz dışı fazla 2017’den itibaren yükseliş trendine 
girecek.
YATIRIM ORTAMI İYİLEŞTİRİLECEK
* 25 öncelikli dönüşüm programımız kapsamında 
300’e yakın tedbir hayata geçirildi. Her mevzuat dü-
zenlemesinde etki analizi tedbiri alınacak.
* 2016 yılı reform eylem planı üzerinde durmak 
istiyoruz. Türkiye, bu reform programı ile üst gelir 
grubu ülkeler arasına girecektir. Amaç güçlü ve sür-
dürülebilir büyüme ve refaha ulaşılmasıdır. Yatırım 
ortamının iyileştirilmesİ, teknoloji üretmeyi teşvik, 
ihtisas mahkemelerinin kurulması, noterlerin yeniden 
gözden geçirilmesi, siyasetin finansmanında şeffalık, 
kamu personel reformu, vize muafiyeti çalışmalarının 
tamamlanması gibi hususlar öne çıkıyor.
* AR-GE paketini çalıştık, yakında meclise gidecek. 
Üretim paketi üzerinde şu an çalışmalarımız devam 
ediyor.
* Reform programında eğitime ve işgücü verimliliğine 
özel bir vurgu yapıldı.
* Kadınların işgücüne katılımı için tedbirler alındı ve 
alınmaya devam edecektir. 
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* Türkiye’nin Orta Vadeli Programı’nda mali displin 
ve büyüme potansiyelinin artırılması, enflasyonun dü-
şürülmesi ve cari açığın düşürülmesi öne çıkmaktadır.

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ’IN OVP 
DEĞERLENDİRMELERİ
* Yatırımlarımızda geçmişe göre çok daha önemli 
bir noktadayız. Büyümeyi, istihdamı ve sosyal refahı 
artırmak amacımız. Bunu da yatırımlarla yapıyoruz. 
Yatırımlarımızın yüzde 80’inin özel sektör gerçekleşti-
riyor. Biz de kamu yatırımlarını bir enstrüman olarak 
kullanıyoruz. Kamu yatırımları 2014’te 11,5 milyar 
dolar iken 2015’te 34,4 milyar dolara ulaşmış durum-
dayız.
* 2016’da başlangıç ödenekleri yüzde 17’lik artışla 
50,6 milyar dolara yükseldi. Başlangıç ödeneğimiz bir 
miktar gerçekleşmelerin altında ama bunu yıl içinde 
revize edeceğiz. 
* Geçmişte bütçelerimiz faiz ağırlıklı bütçeler iken 
bugün yatırım ağırlıklı hale geldi.
* Daha önce 8 yıllara varan yatırımların tamamlanma 
süresi 4 yıla kadar düştü. Artık sadece bütçe imkanla-
ıryla yatırım yapmıyoruz. Kamu-Özel işbirliği modelini 
yaygın olarak kullanıyoruz.
* AR-GE harcamaları yüzde 100’e yakın artımıştır. 
Yüksek katma değerli üretim yapısı oluşturmak Triki-
ye için kritik öneme sahiptir.

* İş ve yatırım ortamını iyileştirmek en önemli mesele-
miz. Üst-orta-yüksek teknoloji ürünlerin payını artır-
mak için farklı teşvik yaklaşımı geliştireceğiz. Ülkenin 
neresinde yaparsanız yapın yüksek teknoloji için 5. 

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL’IN OVP DEĞER-
LENDİRMELERİ
* 2014’te 23,4 milyar lira bütçe açığı verirken 
2015’te açık 22,6 milyar liraya geriledi. 2015’te gelir 
performasında son derece iyi bir netice alındı. Faiz 
dışı fazla 30,4 milyar lira oldu.
* 2015 vergi gelirlerinin önemli ölçüde artıldığı bir yıl 
oldu.
* 2015’te faiz harcamaları 53 milyar lira olarak ger-
çekleşti. Faiz harcamaları da beklenti altında gerçek-
leşti. 
* 2016 bütçesi de mali disiplinin kararlılıkla sürdü-
rüleceği bir bütçe olacak. Faiz dışı fazlayı yüzde 1 
patikasına oturtacağız.
* 2018’de yüzde 1 altında bütçe açığı öngörüyoruz.
* Bütçenin gelir tarafı ihtiyatlı bir perspektifle hazır-
lanıyor.
* 2016’da özelleştirme gelirlerinin 10,8 milyar lira 
olmasını bekliyoruz.
* 2015-2016 yılı bütçesinin yatırıma, üretime, ihra-
catca, ülkemizin uzun vadeli kalkınmasına yönelik bir 
bütçe olmasını diliyorum.

[Orta vadeli program ►
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TURGUT İLAÇLARI A.Ş. İMALAT - Kimya Biyoteknolojik İlaç ( Flakon) 200000 
LİTRE/YIL

176.600.000

FARPLAS OTO YEDEK PARÇA. 
İMAL. İTH. VE İHR. A.Ş.

İMALAT - Taşıt Araçları Otomotiv sanayi için muhtelif plastik 
parçalar 7950 TON/YIL

42.001.022

HAT SINAİ VE TIBBİ GAZLAR 
A.Ş.

İMALAT - Kimya Karışım ve Kalibrasyon Gazları 24000 
M3/YIL

13.875.000

GÜVEN KEPÇE MAKİNE İÇ VE 
DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İMALAT - Makina İmalat Muhtelif çap ve türde liman vinci kepçesi 
980 ADET/YIL

11.106.812

ADA CAM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İMALAT - Cam Savunma Sanayiine Yönelik Emniyet 
Camları 48960 M2/YIL

6.500.000

ALTINAY MODİFİKASYON 
MERKEZİ TİCARET A.Ş.

İMALAT - Taşıt Araçları Hafif ticari araçlar için yük sabitleme 
sistemi 3000 ADET/YIL

4.164.107

URAS DÖVME VE METAL 
SANAYİ TİC. LİMİTED ŞİRKETİ

İMALAT - Demir Çelik Flanş, Dirsek, Redüksiyon 2428 TON/YIL 3.259.541

LİDER KALIP SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.

İMALAT - Makina İmalat Metal enjeksiyon kalıbı imalatı 3231000 
ADET/YIL

2.096.143

Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan 
yatırım projeleri arasında Kocaeli’nde yatırımı tercih eden-
lerin sıralamasında Turgut İlaçları ilk sırayı aldı. 

Ekim ayında teşvik belgesine bağlanan yatırım projeleri 
arasında yatırım tutarı ile yapılan sıralamada ilk sırayı alan 
Turgut İlaçları 176.6 milyon liralık biyoteknolojik ilaç yatı-
rımı yapacak. Turgut İlaçları bu yatırım ile Biyoteknolojik 
İlaç ( Flakon) 200 bin litre/yıl, Biyoteknolojik İlaç (Liyofili-
ze) 113 kg/yıl, MAB Ürünleri 300 kg/yıl üretimi gerçekleş-
tirecek. Yatırım Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde realize 
edilecek. 

Ekim ayında teşvik belgesine bağlanan yatırım projeleri 
sırasında Farplas 42 milyon liralık yatırımı ile ikinci sırayı 
aldı. Farplas otomotiv sanayi için muhtelif plastik parçalar 
üretecek. 

Hat Sınai ve Tıbbi Gazlar AŞ 13.8 milyon liralık yatırı-
mı ile yılda 24 bin metreküp karışım ve kalibrasyon gazları 
üretimi yapacak.

Güven Kepçe 11.1 milyon liralık yatırımı ile yılda 980 
adet muhtelif çap ve türde liman vinci kepcesi üretecek.

Ada Cam 6.5 milyon liralık yatırımı ile yılda 48.9 bin 
metrekare savunma sanayine yönelik emniyet camları ürete-
cek. Altınay Modifikasyon Merkezi 4.1 milyon liralık yatırı-
mı ile yılda 3 bin adet hafif ticari araçlar için yük sabitleme 
sistemi üretimi yapacak.

Uras Dövme 3.2 milyon liralık yatırımı ile yılda 2 bin 
428 ton flanş dirsek, redüksiyon üretim kapasitesi sağlaya-
cak.

Lider Kalıp 2 milyon 96 bin liralık yatırımı ile yıldra 3.2 
milyon adet metal enjeksiyon kalıbı imalatı yapacak 

Ayın en büyük yatırımı 176.6 milyon lira ile 
Turgut İlaçları’ndan geldi

[Yatırım ►
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KSO ‘nitelikli mesleki eleman’ 
sorununu masaya yatırdı

Yıllardır yapısal bir sorun olarak dile getirilen  
‘nitelikli eleman bulamama sorunu’ Kocaeli 
Sanayi Odası’nı bilimsel bir çalışma yapmaya 
yöneltti ve otomotiv sanayiyi temsil eden; Ko-

caeli Sanayi Odası 24’üncü ve 25’inci Meslek Komitelerinin 
işbirliği ile sözkonusu sorunların nedenlerini belirleyebilmek 
için bir araştırma yapılmasına karar verildi:

Sözkonusu kapsamda, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
Doğrudan Faaliyet Hibe Programı çerçevesinde KSO tara-
fından yürütülen “Nitelikli Mesleki İstihdam ve Sürdürüle-
bilir Stratejiler Geliştirme Projesi” hazırlandı. Kocaeli’deki 
sanayi kuruluşlarının ara eleman ihtiyacını karşılamada ya-
şadıkları sorunlardan yola çıkılarak yürütülen bu proje kap-
samında, mesleki eğitimin sorunları irdelendi ve sonuçta bir 
proje raporu hazırlandı. 

Projenin sonuçları ise; Kocaeli Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tarafından bir basın top-
lantısı ile paylaşıldı. Basın toplantısına, Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, projeye 
katkı sağlan KSO 24. Meslek Komitesi Motorlu Kara Taşıt 
Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri ile 25. Meslek Komitesi Di-
ğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi Grubu komite 
üyeleri katıldılar. 

Hazırlanan proje raporunun editörlüğü Kocaeli Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilsen Bilgili tarafından 
yapıldı. Proje sürecinde bölgedeki meslek liselerinin yöne-
ticileri ve bu okulların öğrencileri ve velileri de çalışmaya 
önemli katkılar sağladılar. Ülkemiz ve dünya ülkeleri ile 
orta öğretimde mesleki eğitimde öğrenim gören öğrenci da-
ğılımlarını karşılaştırıldı.

Tablo I’de Türkiye ile OECD ülkeleri ortalamasının mes-
leki eğitim düzeyinin nicelik olarak yakın bir düzeyde olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte, Türkiye’de mesleki alanla-
ra; turizm, ticaret, sanat ve din eğitimi de dahil edilmekte-
dir. 

Kocaeli ayrıca, İtalya’nın Torino şehri ile mesleki eği-
timdeki öğrenci dağılımları ve sadece imalata yönelik olan 
mesleki eğitimdeki öğrenci dağılımları ile karşılaştırıldı. 
(Tablo II)

İtalya’nın ikinci büyük sanayi şehri olan ve Kocaeli’ye 
benzerliği nedeni ile örnek olarak Torino seçilmiştir. Torino 
şehri de birçok büyük sanayi kuruluşuna Kocaeli gibi evsa-
hipliği yapmaktadır.

Torino’da mesleki eğitimdeki öğrenci dağılımı yüzde 
74,44 ve sadece imalata yönelik mesleki eğitimdeki öğren-
ci dağılımı yüzde 44,8 iken; Kocaeli’nde mesleki eğitimde-

İşsizliğin en temel sorun olduğu ülkemizde, sanayi kuruluşları da ara eleman karşılamada sorunlar yaşa-
maktadır. Diğer taraftan Kocaeli’de artan istihdama rağmen ‘meslek yüksekokulları’ da sözkonusu talebi 
karşılayamamaktadırlar. Yine diğer taraftan mesleksiz gençleri meslek edindirmeye yönelik ulusal boyutta 

yürütülen ‘UMEM’ projesi de sözkonusu beklentiyi yeteri kadar karşılayamamıştır.
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ki öğrenci dağılımı yüzde 53,2 ve sadece imalata yönelik 
mesleki eğitimdeki öğrenci dağılımı ise yüzde 21,2 olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Kocaeli’nin sadece imalata yönelik alanlardaki mesleki 
eğitim düzeyinin Torino’nun çok gerisinde kaldığı görülmek-
tedir. 
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Teknik Ortaöğretim Öğrenci Dağılımı (%) 

Genel Ortaöğretim 

Doğrudan İmalata 
Yönelik Alanlar 

İmalatı Destekleyen 
Alanlar  

Diğer Mesleki ve Teknik 
Alanlar 

Kocaeli’nin alanlara göre mes-
leki ve teknik ortaöğretim öğrenci 
dağılımına bakıldığında;

*Genel orta öğretim yüzde 46 
düzeyindedir. (İller ortalaması ise 
yüzde 45)

*Doğrudan imalata yönelik alan-
lar yüzde 9’dur. (İller ortalaması 
yüzde 8)

*İmalatı destekleyen alanlar yüz-
de 13 (İller ortalaması yüzde 10)

*Diğer mesleki ve teknik alan-
lar  yüzde 32 (İller ortalaması yüzde 
37). Sağlıktan turizme, dini eğitim-
den çocuk gelişimine 81 farklı bran-
şı da kapsamaktadır. 

Türkiye imalat sanayinin yüzde 
13’ünü üreten İlimizin doğrudan 
imalata yönelik alandaki öğrenci 
sayısının, ülkemizdeki benzer illerin 
ortalamasından bir farklılık göster-
mediği ve ayrışmadığı görülmekte-
dir.

Benzer karşılaştırma Torino ile 
yapıldığında; Kocaeli’nin Torino 
kentinin yine çok gerisinde kaldığı 
görülmektedir.

*Bilimsel mesleki alanla; yüzde 
37

*Doğrudan imalata yönelik alan-
lar; yüzde 17

*İmalatı destekleyen alanlar; 
yüzde 27 

*Diğer mesleki ve teknik alanlar; 
yüzde 5

*Genel orta öğretim; yüzde 14 
olarak görülmektedir.
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Son 5 yıldaki trendler de çalışmada incelenmiştir. Buradan; Kocaeli’nde istihdam oranı her yıl artarken imalat alanla-
rında öğrenci sayısının giderek azaldığı görülmektedir. 
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Ayrıca öğrencilerin mezuniyet oranları incelendiğinde, 
mezun olma oranının düşük olduğu görülmüştür. 1/4 oranın-
da mezun öğrenci olması gerekirken, 1/5’ten daha az mezun 
verilmektedir. Oysa TUİK işgücü istatistikleri, liselerin is-

tihdam oranlarında en yüksek oranın imalat sektörüne yö-
nelik bölümlere ait olduğunu göstermektedir. Buna rağmen 
öğrenci sayılarında düşüş olması da geleceğe dönük önemli 
riskleri göstermektedir.

Diğer taraftan, meslek liselerinin öğretmenleri, öğrenci-
leri, veliler, sanayiciler, kursiyerlerle sahada yapılan alan 
araştırmasında ve anket çalışmalarında;

*Mesleki ve teknik eğitimin imajının olumsuz olduğu, 
*Öğrencilerin yetkinlik ve yeterlilik kapasitelerindeki ye-

tersizliği,

*Öğretmenlerin gelişen ve değişen teknolojiye uyum sağ-
layamadıkları,

*Meslek liselerinin fiziki alt yapılarının yetersizliği ve
*Mesleki eğitimin en önemli ayağı olan staj programla-

rının çoğunlukla amacına uygun gerçekleştirilemediği belir-
lendi.

Ayrıca; Proje kapsamında UMEM kursları da nitelik 
ve nicelik olarak incelendi. UMEM kursiyerleri ile ya-

pılan görüşmelerde; kursiyerlerin mesleki farkındalıklarının 
diğer eğitim alanlarına göre daha yüksek olduğu, ancak ka-
tılımcıların kurs sonrası kendilerinin yüksek nitelikli meslek 
elemanı algısına sahip oldukları görüldü. 

Özetle, UMEM projesi ile meslek edinen kişilerin bu algı-
dan dolayı sürdürülebilir bir şekilde istihdam edilemedikleri 

tespit edildi.
Araştırmalarda da görüldüğü gibi öğrenci sayısındaki 

yetersizlik ve istihdam ihtiyacındaki yükseklik göz önünde 
bulundurulduğunda; imalat sektörüne yönelik meslek lisesi 
öğrenci sayılarının artırılması gerekliliği açık ve net olarak 
görülmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de öncelikle mes-
lek liselerinin algısının güçlendirilmesi ve tekrar 
tercih edilir hale getirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda raporda geliştirilen öneriler şu şekildedir:
Mesleki eğitim için öğrencilerin seçiminde; TEOG sı-

navından sonra imalata dönük alanlar için el becerisi, 
yetenek, fiziki dayanıklılık gibi ölçümlerin de yapılabi-
leceği sınav sisteminin geliştirilmesi önerilmektedir.

Öğretmenlerin kendilerini gelişmelere uygun olarak 
güncellemeleri için; sektör işbirliği kapsamında verile-
cek hizmet içi eğitimler olumlu katkı sağlayacaktır.

İşletmeler ve okul yönetimlerinin işbirliği ve oda-
lar ile staj kapsamının daha verimli hale getirilmesi 
gerekmektedir.

Öğrenci kalitesinin ve yetkinliğinin artırılması için; 
okul atölyelerinde kullanılan makine, araç, gereç ve 
ekipmanların günümüz teknolojisine uygunlaştırılması 

ve sektördeki gelişmelere paralel olarak güncellenmesi 

önerilmektedir.
Meslek edindirme kurslarında (UMEM), iş 

hayatına yönelik kişisel gelişim, iş hukuku, 
meslek etiği, iş ahlakı, kariyer planlama gibi 
eğitimlere ağırlık verilmesi gerektiği sonucuna 

varıldı.  

Bu çalışmanın tüm detayları Kocaeli Sanayi Odası ta-
rafından basılan 
proje raporunda 
yer almaktadır. 
Kocaeli Sanayi 
Odası raporda yer 
alan bu bulguları 
ilgili merciler-
le paylaşmak ve 
önerileri iletmek 
üzere çalışmala-
rına devam et-
mektedir.
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Proje Basın Toplantısı; (soldan sağa: 24. Meslek Komitesi Başkanı Yusuf Ziya Kasım, Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 

Zeytinoğlu, 24. Meslek Komitesi üyesi Haydar Yenigün,  24. Meslek Komitesi üyesi Yunus Çiftçi, 
25. Meslek Komitesi üyesi Alper Kanca

Komite üyeleriyle projenin 
başlangıç toplantısı

[araştırma: nitelikli işgücü ►
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Proje süreci kapsamında 
TOSB’da yapılan çalıştay

Projeye katkı sağlayan KSO 
24. Meslek Komitesi Motorlu 
Kara Taşıt Araçları ve Yan 

Sanayi Ürünleri ile 25. Meslek 
Komitesi Diğer Ulaşım Araç-
ları Bakım ve Onarım Sanayi 
Grubu komite üyeleri ile ya-
pılan proje kapanış toplantısı 
(soldan sağa: Yeşim Keser Co-
hen, Okan Gedik, Alper Kanca, 

Yusuf Ziya Kasım, Yunus 
Çiftçi, Gökhan Vargın Gök

Proje raporunun editörlüğünü yapan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilsen Bilgili’nin meslek 
liselerinin öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticileri ile görüşmeleri
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - TOBB 
Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Yıllık Koordinasyon 
Toplantısı “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm” temasıyla 
yapıldı. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı Talat Aydın, TOBB İkiz Kuleler’deki 
toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Lojistik Koor-
dinasyon Kurulu’nun en kısa zamanda kurulacağını, söz 
konusu kurulla ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirtti. 
Talat Aydın, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ortaklığıyla kara 
sınır kapılarının modernizasyonun yapıldığını anlatarak, 
bunların çok önemli olduğunu söyledi. Aydın, AB şartı olan 
sayısal takograf konusunda yapılan ortaklığın çok güçlü bir 
performans gösterdiğine işaret etti.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete 
de Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın olağanüstü fır-
satlarla beraber zorluklar da getirdiğini dile getiren Mete, 
özellikle karayolu taşımacılığının gelişiminin Mısır’da, 
İran’da, Suriye’de, Avrupa’da önünün kesildiğini, şimdi 
de Rusya kriziyle bir kez daha engellerle karşılaşıldığını 
kaydetti. 

TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Başkanı Çetin Nu-
hoğlu da 2023 ihracat stratejisi ile Onuncu Kalkınma Planı 
kapsamında hazırlanan öncelikli dönüşüm programların-
dan Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Eylem Planı’ndaki 
lojistik hedeflerini gerçekleştirmek için beklemeden yola 
koyulmak gerektiğini söyledi.

-Yatırım ve lojistik üssü
Toplantının açılışında konuşan TOBB Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Halim Mete, Türkiye’nin doğru politi-
kalarla bölgesinde güvenlik ve istikrarın garantisi olacağı 
gibi, Avrupa, Asya ve Afrika’nın ortasında önemli bir 
üretim, yatırım ve lojistik üssü olma imkanına da sahip 
bulunduğunu söyledi. 

Mete, “Dünyanın dört bir yanındaki karar alıcılar 20. 

yüzyılın başından itibaren jeopolitikten yararlanmıştır. Ben 
40 yıldır Türkiye’nin jeopolitik önemini duyarım. Ama bu 
büyük fırsatı bir türlü zenginliğe dönüştürdüğümüzü göre-
memişimdir” dedi.

Son yıllarda Türkiye’nin konumunu fırsata çevirme 
noktasında önemli mesafeler kaydettiğini anlatan Mete, 
ihracatın yaklaşık yüzde 40’ının, dış ticaretin de yüzde 
30’unun karayolu ile gerçekleştirildiğini bildirdi. Halim 
Mete şöyle konuştu: “Son 13 yılda ülke olarak yakaladığı-
mız başarının temel sırrı, anahtarı ortak akıldır. “İstişare 
sünnettir” öğüdü her zaman pusulamız oldu. Her toplumsal 
kesim, her farklı düşünce, her farklı anlayış geçtiğimiz dö-

Lojistik Koordinasyon Kurulu  
kurulacak

[sektör: lojistik ►

Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Talat Aydın
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nemde yönetim kademelerinde kendisini temsil etme imkânı 
buldu. İstişareye verdikleri önemden dolayı hükümetimize 
ve kıymetli bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz.

 
Türkiye büyük bir hedef koydu. “2023 yılında 
500 milyar dolar ihracat yapacağız” diyoruz. 
Sizlerin de çok iyi bildiği gibi; lojistik, enerji, ileti-

şim ve yazılım, ülkelerin rekabet gücünü belirleyen temel 
unsurlardır. Bu seneki temamız, 10. Kalkınma Planı”nın 
öncelikli programı olan “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm 
Programı” olarak belirlendi.  Lojistik alanında bir kurulun 
oluşturulması sektörümüz için büyük önem arz etmekte. 
Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya ve zaman dilimi 
ülkemize olağanüstü olanak ve fırsatlar sunuyor. Türkiye, 
Dünya’nın en önemli pazarlarına 3-4 saatlik uçuş mesafe-
sinde. Sahip olduğumuz genç nüfus ve bunun sunduğu fırsat 
penceresi önümüzdeki 20 yıl boyunca açık olacak.”

 
-Sınır kapılarında yapılanlar
Uzun yıllar sınır kapılarının ihmal edildiğini duyu-

ran Mete, ihracat yapan müteşebbislerin kamyonlarının 
kilometrelerce kuyruk oluşturduğunu hatırlattı. Daha 
önce modernize ettikleri 7 gümrük kapısına ilave olarak, 
Gürcistan’a açılan Çıldır-Aktaş, Nahcıvan’a açılan Dilucu 
ve İran’a açılan Esendere gümrük kapılanın inşaatına baş-
ladıklarını açıklayan Halim Mete, “Öte yandan Türkiye’nin 
en büyük gümrükleme merkezi olan, hem İstanbul için hem 
de ihracatçılarımız için çileye dönüşen İstanbul Halkalı 
Gümrüğü’nün modernizasyonuna başladık. Kilometrelerce 
uzanan tır kuyruğu görüntülerine son vermek ve Tır şoför-
lerinin çilesini bitirmek için Kapıkule Tır Parkının temelini 
attık.

Türkiye’den Avrupa’ya ilk defa tarifeli yük treni seferle-
rini başlattığımız ve 4 günde Avrupa’ya ulaştığımız BALO 
projesi kapsamında, Türkiye-Avrupa arasında haftada 3 
karşılıklı yük treni sefer yapmaya başladık. Özel sektör ola-
rak taşın altına elimizi koyduk. Bu yatırımların geri dönüşü 
kısa zamanda gerçekleşecektir” diye konuştu.

 
-Hedef ilk 15
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, 

10. Kalkınma Planı’nda Lojistik Performans Endeksinde 
ilk 15 ülke arasına girilmesinin hedef olarak konulduğunu 

bildirirken, “Şu anda 160 ülke içinde 30. sıradayız. Per-
formansımızın yükselmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

Mete sözlerine şöyle devam etti: “Lojistik performansı 
ve ticaret arasındaki ilişkiyi hepimiz biliyoruz.  10. Kalkın-
ma Planı’nda lojistiğin ve lojistik performansının, ticaret ve 
dolayısıyla ülkemiz hedeflerine ulaşmasındaki önemi açık 
bir şekilde ortaya konulmuş durumda. Bu büyük hedefleri 
yakalamak için uyumlu çalışmak son derece önemli. Akıl, 
hedef ve eylem birlikteliğini oluşturmamız gerekiyor.

Eylem birlikteliği ancak lojistik alanında kamu kurum 
ve kuruluşları arasında etkin bir koordinasyon ve işbirliği 
mekanizması oluşturulması ile mümkündür. Bu mekanizma 
kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. 
Özellikle 64. Hükümet Programında yer alan  “Lojistik 
Koordinasyon Kurulu” bir an önce kurulmalıdır. 

Avrupa bizim en önemli ticari partnerimiz. Avrupa’ya 
yapılan ihracatımızın toplam ihracatımız içindeki payı %50 
civarında. Ancak Gümrük Birliği anlaşmasından doğan 
büyük sıkıntılarımız var. 

Bütün mallar serbest. Ancak malları taşıyanlar vize-
ye tabi. AB ile ticari ilişkilerimizin yeniden ele alınması 
gerekiyor.  Avrupa Birliği Ulaştırma ve Hareketlilik Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlatılan “AB ile Türkiye Cum-
huriyeti Arasında Bir Anlaşmanın Ekonomik Etkisi Üstüne 
Çalışma”ya dikkatinizi çekmek istiyorum. Söz konusu ça-
lışma Türk taşımacılarının AB üyesi ülkelerde karşılaştığı 
en önemli sorun olan geçiş belgesi kotaları, mod ve güzer-
gah zorlamaları ve bu engeller nedeniyle artan maliyetler 
ve haksız rekabet uygulamalarına karşı farkındalık oluştu-
rulması açısından son derece önemli.

Ortaya konulan çalışmanın artılarını ve eksileri ülkemiz 
için iyi değerlendirmeli.  Bu noktada bize düşen bir görev 
varsa Birliğimiz, üniversitemiz ve düşünce kuruluşumuz 
TEPAV ile sizlere yardımcı olmaya hazırız.”

 
- TOBB Rusya Masası
TOBB bünyesinde kurulan Rusya Masası’na da değinen 

Halim Mete “Türk iş adamlarının Rusya’da yaşadıkla-
rı sıkıntıların ilk elden öğrenilmesi ve yetkili makamlar 
nezdinde çözüm bulunabilmesi amacıyla “Rusya İletişim ve 
Koordinasyon Masası” kurduk. Birliğimiz web sayfasında 
ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Burayı daha sık kullanırsa 
ortaya çıkan sorunlara hızlı çözümler bulabiliriz.” dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Halim Mete

TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclisi 
Başkanı Çetin Nuhoğlu
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KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Türkiye-AB Zirvesini ülkemiz 
açısından önemli bir başlangıç olarak görüyorum.” dedi.

KSO’nun Meclis toplantısında söz alan KSO Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, işsizlik, bütçe, kapasiteler gibi ekono-
mik değerlendirmelerde bulunarak ihracatın geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 10.5 gerilediğini belirtti. Dış ticaret 
açısından risklerin arttığını vurgulayan Zeytinoğlu, 
“Rusya pazarına yönelik endişelerimiz var. Rusya 
krizinden sonra ihracatın daha da gerileyeceğinden 
endişe ediyoruz. İki ülke liderlerine ticarete odakla-
nılması yönünde çağrı yapıyoruz.” dedi. 

-ABD faiz oranları artacak
2016’nın ABD’nin faizleri artıracağı bir yıl 

olacağını söyleyen Zeytinoğlu, “İyi bir ekonomi 
politikasıyla faizin, Amerikan faizlerinin artmasıyla 
kontrol edilebilmesini arzu ediyoruz.” dedi. 

-AB ile zirvenin önemi
11 yıl aradan sonra gerçekleştirilen Türkiye 

– AB Zirvesinin ülkemiz için önemini belirten Zey-
tinoğlu, “Bu zirveyi Türkiye-AB ilişkileri açısın-
dan bir başlangıç olarak değerlendiriyorum. Zirve 
öncesinde gündem daha çok mülteci krizine odak-
lanmıştı. Ama yayımlanan Deklarasyonla; Gümrük 
Birliğinin revizyonu, ekonomi, terörle mücadele ve 
dış politikada taraflar arasında daha yakın işbirliği, 
vize serbestliği süreci, müzakerelere ivme kazandı-
rılması, Kıbrıs meselesi gibi konularında ele alınma-
sını olumlu buluyoruz.” şeklinde konuştu.

-Bir önceki ay faaliyetleri
Geçen ay yapılan faaliyetlere değinen Zeytinoğ-

lu, “11 Kasım’da Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 
gerçekleştirdiği zirveye  B20 Yolsuzlukla Mücadele 
Çalışma Grubu’nu temsilen, tek Oda başkanı olarak 
katıldım. Burada, Türkiye’nin AB çıpasının tekrar 
gündeme alması gerektiği, Avrupa Birliği’nin 2020 
yılında GSYH’daki sanayi payını yüzde 16’dan yüzde 
20’ye çıkarma hedefi olduğunu ve mesleki eğitimin 
önemine değinerek, sanayinin ihtiyaçlarını karşı-
layacak şekilde mesleki eğitim alanında da reform 
yapılması gerektiği konularını Başbakanımıza iletme 
fırsatım oldu.

-Yolsuzluğa karşı beşli önlem
15-16 Kasım tarihlerinde ise G-20 Antalya zirvesine 

katıldım. B20 yolsuzlukla mücadele çalışma grubu olarak 
5 konuda çalışmalarımızı gündem getirdik. Bunlardan biri, 
şirketlerdeki mülkiyetin ticaret sicillerine doğru yansı-
masının sağlanması. İkincisi, kara gümrük kapılarındaki 
yolsuzluğun azaltılması. Üçüncüsü, KOBİ’lerin yolsuzlukla 
mücadelede eğitmeye yönelik bir el kitabı hazırlandı ve 
bu el kitabının tüm ülkelerce kendi dillerine çevrilmesi. 
Dördüncüsü, dijital teknolojilerin kullanılarak devlet iha-
lelerinde şeffaflığın sağlanması. Sonuncusu ise yolsuzlukla 

mücadelede ülkelerin yürürlükteki kanunları uygulamasıy-
dı.” şeklinde konuştu.

26 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Sektörel Performans 
Değerlendirme Ödül törenine katılan ve ödül alan firmaları 
tekrar kutlayan Zeytinoğlu, “8’inci kez düzenlediğimiz Sek-
törel Performans Değerlendirme Organizasyonunda  büyük 

ödülü, Büyük ölçekli kuruluşlarda Nuh Çimento Sanayi 
A.Ş., KOBİ dalında BİMSER Çözüm Yazılım A.Ş. kazandı. 
Jüri Özel ödülünü Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. alırken sektör 
ödülleri değerlendirmesinde de 18 firmaya ödül verildi. Ödül 
alan tüm firmalarımızı tekrar kutluyoruz.” dedi.

Son olarak, Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısının 
78 katılımla Kartepe’de gerçekleştirildiğini söyleyen Zeyti-
noğlu, “8 komisyon başlığında çalıştay düzenledik. 64’üncü 
Hükümete ileteceğimiz konuları, çözüm önerileri ile beraber 
oluşturduk. Çok verimli geçtiğine inandığımız bir toplantı 
oldu. Sonuçlarını sizlerle paylaşacağız.” dedi.

Oda Meclisi toplantısında konuşan Başkan Zeytinoğlu 

AB Zirvesi tarihi bir başlangıç

[Oda meclisi ►
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Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu

Kocaeli Türkiye’nin rekabet gücü en 
yüksek ilidir

Kocaeli Sanayi Odası Meclis toplantısında konuşan Ko-
caeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu;“Sanayi odasına konuk 
olduğum bugün Türkiye’de sanayi üretiminin rekor kırdığı-
nın açıklandığı bir gündür. Bunun devam etmesini diliyorum. 
Türkiye’nin 11 sanayi odasından en güçlüsü ve rekabetçi gücü 
en yüksek Kocaeli Sanayi Odamızda, 34 meslek komitemizde 
üyesi bulunan bütün kuruluşlarımıza, Kocaelimizde üretim 
yapan, Kocaeli Sanayi Odasının çatısı altında ilimiz, ülkemiz  
ekonomisine ve geleceğimize katkı sunan bütün işveren ve 
üyelerimize de başarı dileklerimi iletiyorum.” dedi.

-Üretim artışının önemi
Sanayi ve imalat sanayinin önemine işaret eden Vali Gü-

zeloğlu: “Türkiye’nin geleceğe güvenle büyüyerek yürümesi-
nin şüphesiz sanayi ve imalat sanayine dayalı üretim artışıyla 
doğrudan bağlantılı ve bununla ilgili bir konu olduğunu tek-
rar belirtmek istiyorum.  Ekonominin büyümesini sağlayan 
temel sektörlerin ve buna bağlı bütün beklentilerin temelinde 
şüphesiz üretim ve imalat sanayi gelmektedir. Sanayicileri-
miz bu anlamda büyümeyi sağlıklı, sürekli ve sürdürülebilir 
kılan ve ülkenin genel anlamda sadece sektörel olarak değil, 
bir bütün olarak büyümesini gerçekleştiren çok önemli bir 

çabanın taşıyıcıları ve sağlayıcılarıdır. Kocaeli Sanayi Oda-
mız bu birikimi bünyesinde barındıran, 1989 yılından buyana 
kurumsal kimliğini bu boyutlarıyla ülke ve uluslararası üre-
tim boyutuyla ortaya koyan gerçekten ilimiz ve ülkemiz için 
gurur duyulacak bir odamızdır.” değerlendirmesini yaptı.

-KSO’nin iki önemli projesi
Kocaeli Sanayi Odası’nın iki önemli projesine dikkat çe-

ken Vali Güzeloğlu
“Bunlardan birincisi 3 Aralık’ta Dünya Engelliler Günü’nü 

kutladık. Gök kubbenin altında bizlerle birlikte olan ama bi-
zim gibi sağlıklı olmayan kardeşlerimizi hatırladığımız ve 
onlarla ilgili sorumluluklarımızı bir kez daha gözden geçir-
diğimiz Dünya Engelliler Günü kapsamında ziyaret ettiğimiz 
ve öncülüğünü Kocaeli Sanayi Odası’nın yaptığı Bizimköy 
projesidir. 2 nci büyük başarı ise Şehabettin Bilgisu Çevre 
Ödülleri’dir. Çok uzun yıllar sanayi ve çevre ikilisi bir kar-
şılıklılık ilişkisi temelinde olarak tanımlandı ve yorumlandı. 
Ancak Kocaeli Sanayi Odamız ve Kocaeli’deki sanayicileri-
miz ve yöneticilerimiz çevre konusundaki hassasiyetimizden 
ne ödün verdik nede en ufak bir tavizi kabul ettik. Bu takdir 
edilmesi gereken kurumsal bir çalışmadır.” dedi.
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-Kocaeli öncü ve model
Kocaeli’nin Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasındaki 

önemine de dikkat çeken Vali Güzeloğlu özetle şöyle konuş-
tu:

“Türkiye; tarihinden geçmişinden ve jeostratejik konu-
mundan aldığı derinliği ve zenginliği eğitilmiş ve nitelikli in-
san gücüyle buluşturarak, müteşebbis özel sektör öncülüğün-
de ihracata dayalı bir büyüme modeliyle büyük yürüyüşüne 
devam ediyor. 

2023’te dünyanın ilk 10 en güçlü ülkesi ve büyük ekono-
misi olmak hedefini taşıyoruz. Bu hedefe dönük kararlılığı-
mız ve güvencemiz; gayret ve çalışmalarınızla pekişiyor. Bu 
hedefleri elde etmek için şüphesiz her kentin her ölçeğinde 
yapması gerekenler, öncelikler ve ödevler var. 

Kocaeli olarak Türkiye’nin imalat sanayinin yüzde 15’ine 
yakınını, ihracatının neredeyse yüzde 20’ye yakınını tek ba-
şına gerçekleştiren, stratejik temel bütün sektörlerinde başat 
ve belirleyici bir etkisi, üretim gücü olan ve bu anlamda re-
kabetçiliği yüksek olan bir büyükşehiriz. 

13 Organize Sanayi Bölgemiz, 3 teknoparkımız, 2 ser-
best bölgemiz, 2 üniversitemiz var. Türkiye’nin vizyon projesi 
bilişim alanında ve anlamında Türkiye’nin yapması gereken 
sıçramanın hazırlayıcısı olan Bilişim Vadimiz var. 

Tüm bu alt yapılar mevcut zenginliğimizin, üretim gücü-
müzün ve iddialarımızın sağlayıcıları olduğu kadar bir bü-
yük hedefin de hazırlayıcıları var. O hedef nedir? Türkiye de, 
sanayide ve üretimde özelikle artık orta yüksek ve yüksek 
teknolojiye dayalı bir üretim segmentine geçmek. Düşük tek-
nolojiye dayalı üretimden en kısa zaman içerisinde ayrılmak, 
sıyrılmak, orta yüksek kademede sonra yüksek teknolojili 
üretime artık geçmektir. Bu ne ile olacak. Bilişim ve bilgi 
temelli bir sanayi dönüşüm stratejisi ve tercihi ve çabasıyla 
olacak

Bu yıl ilk defa Türkiye’nin ARGE harcamaları Gayri Safi 
Milli Hasılanın yüzde 1 ine geldi. Şüphesiz bu çok büyük 
dönüşüm ve büyük bir başarıdır.  Ancak bu yeterli değildir. 

Çünkü Avrupa Birliği ortalaması yüzde 1,98 dir. Bizim he-
defimiz 2023 de yüzde 3’tür. İvme ve olumlu yönde değişme 
devam ediyor.

-Rekabet gücü en yüksek il
Kocaeli; Türkiye’nin rekabet gücü en yüksek ilidir. Geç-

tiğimiz günlerde 64 ncü hükümet programımız Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinde okundu ve güven oyu aldı. Türkiye bir 
hedefi, Sanayi dönüşümünü ve sanayideki dönüşümünü yük-
sek teknolojili üretim gamıyla gerçekleştirme hedefini önüne 
aldı. Bunun için öncü ve model olan kent; Kocaeli’dir. 

Türkiye; katma değeri yüksek ürün üretimine ve bunun 
üretilerek ihraç edilmesine üniversite sanayi işbirliği ile ve 
üretimde ileri teknoloji kullanım perspektifine artık hızlı 
bir şekilde yol alıyor. Kocaeli’nin bütününde Kocaeli Sana-
yi Odamızın çalışmalarını şüphesiz çok önemsiyoruz. Bütün 
Organize Sanayi Bölgelerimizde 2016 yılının sonuna kadar 
Mesleki eğitim veren okullarımız tamamlanacaktır. Şu anda 
yarısından fazlasında mesleki eğitim veren okullarımız var.

Türkiye geriye baktığımız zaman hem rekabetçilikte bili-
yorsunuz artık total büyüklükler rekabetle ilişkilendirilmedi-
ği zaman tanımlayıcı ve tek başına bütünü kucaklayıcı değil. 
Rekabetçiliği muhakkak koymak. Nominal büyüklükte reka-
bet ilişkisiyle değerlendirmemiz lazım. 

Artık ülkelerin gelirleri bile kişisel anlamda ve gayrisafi 
milli hasıla sınıflama ve sıralamaları bile toplama değil o ül-
kelerin satın alma ve rekabetçilik gücüne göre yorumlanıyor. 
O açıdan baktığımız zaman Kocaeli Türkiye’nin rekabet gücü 
en yüksek ilidir. 

Ölçek ekonomisi açısından da, katma değer yaratma 
açısından da bilgiye dayalı ekonomiye dönük üretim yapma 
açısından da. Sayılarla çok boğmak istemiyorum. Ama ili-
mizdeki teknoloji transfer ofislerini, her bir kurumdaki Ar-
Ge merkezlerini, bununla ilgili doğrudan istihdam edilen per-
sonel ve buna bağlı değerlerin artış oranını da koyduğunuz 
zaman bu çok açık görülüyor. 

[Oda meclisi ►
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TAYSAD Başkan Vekili Alper Kanca

Bakım konusu önemsenmezse 
küresel rekabette yol alınamaz

Sanayi tesislerinde malzeme kalitesinden üretimde kullanı-
lan yağ cinsine ve aşırı yüklenmeye kadar birçok nedenle üretim 
durabiliyor. Bu gibi sorunların ülke ekonomisinde neden olduğu 
büyük maddi kayıpları azaltmak, firmaların üretim ya da kalite 
problemi yaşamalarını, bunun sonucu olarak da zamanında tes-
lim edilemeyen ürünler nedeniyle güven kaybına uğramalarını 
engellemek gerekiyor. Bu amaçla Taşıt Araçları Yan Sanayi-
cileri Derneği (TAYSAD) tarafından “Etkili Bakım Yönetimi 
için Gerekli Teknik ve Kültürel Altyapıyı Oluşturmak” temasıyla 
‘II. Bakım Konferansı’ gerçekleştirildi. Konferansta işletmele-
rin bakım kültürü ile ilgili tecrübelerini kurumsal hafızaya dö-
nüştürmeleri gerektiği, böylece aynı problemlerin tekrar tekrar 
yaşanarak aynı bedellere katlanmanın önüne geçileceği mesajı 
verildi.

-Bakımın önemi üst düzey yöneticilerce kavranmalı’
“Hızlı balıklar sıfır kaza, sıfır arıza, sıfır hata ile çalışır” 

sloganıyla yola çıkarak tesis bakımlarının arıza anında değil, 
düzenli yapılması ve sorunları önlemeye yönelik çalışılması ko-
nularında fayda sağlamayı hedefleyen TAYSAD’ın bu yıl ikinci 
kez gerçekleştirdiği konferansta açılış konuşmasını TAYSAD 
Başkanvekili Alper Kanca yaptı. Kanca, “Bakım konusunda 

Türkiye’de bir meslek örgütünün var olması ciddi bir ihti-
yaç. Bu işin önemi yıllar içinde daha iyi anlaşılacak. Ba-
kım işi ülkemizde uzun yıllardır ihmal edilen ve çok ciddi-
ye alınmamış bir mesele. İşletmelerimizde bu meselenin 
gerçekten önemsenmediğini şirketlerin konuya verdikleri 
değere baktığımızda görüyoruz. Artık başka bir dünya ile 
karşı karşıyayız ve bu durumun değişmesi gerek” dedi. 
TAYSAD Başkanvekili Kanca, bakım konusunun önemi-
nin özellikle üst kademedeki kişilerce kavranması gerek-
tiğine vurgu yaparak Endüstri 4.0 uygulamaları pratiğe 
döküldükçe bakım konusunun çok daha önemli hale gele-
ceğini ve bu departmanlara ayrılan insan kaynağının da 
artarak aynı yönde değer kazanacağını ifade etti. 

-Makine bakımı konusundaki çalışmalar 
yeterli değil
Konferansta ikinci olarak söz alan Grupas Gelişim 

A.Ş. kurucu ortağı Erol Özden, bakım konusundaki ça-
lışmaların azlığına dikkat çekerek, “Internet üzerinden 
bakım konusunda  arama yapıldığında, karşımıza has-

ta bakımı, çocuk bakımı gibi konular çıkıyor. Yani genellikle 
sağlık alanındaki bakım çalışmaları ön planda. Oysa sanayideki 
bakım faaliyetleri ile ilgili yapılan büyük ölçekli bir organizas-
yona rastlamak güç. TAYSAD bu anlamda önemli bir işe imza 
atarak, eksik kalan ya da ihmal edilen bir konuyu ikinci kez 
gündeme taşımış ve ciddi bir açığın kapanması yolunda adım 
atmıştır.” dedi.

-Örnek uygulamalar ilgi gördü
Konferansta konuşmacı olarak yer alan TAYSAD üyele-

ri Bosch Sanayi A.Ş. ve Çelikel A.Ş. yetkilileri sunumlarında, 
firmalarındaki örnek uygulamaları aktarırken; hizmet sağlayıcı 
Mekatek ve Bimser firmalarının yetkilileri ise pratik çözümle-
re ilişkin paylaşımlarda bulundu. Konferansın son bölümünde 
ise, Ford Otosan İnönü Fabrikası, Farplas A.Ş., İnci GS Yuasa 
A.Ş. ve Cavo Otomotiv A.Ş. yöneticilerinin katılımıyla, bakım 
departmanın diğer departmanlar ile etkileşiminin ve yaşanan 
sorunların tartışıldı bir panel gerçekleştirildi. TAYSAD’ın orga-
nize ettiği Bakım Konferansı’na, tedarik ve ana sanayi temsilci-
leri ile hizmet sağlayıcılar olmak üzere 80’i aşkın firmadan 165 
katılımcı ilgi gösterdi

[Etkinlik ►
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[2015 değerlendirmesi ►

2015 yılında;bir taraftan geçirdiğimiz iki seçimin etkile-
rini, terörün ve jeopolitik gerginliklerin oluşturduğu siyasi 
belirsizliği ve diğer taraftan her türlü olumsuzluğa rağmen 
ekonomide ılımlı bir büyümeyi bir arada yaşadık. 

Kocaeli Sanayi Odası olarak; tüm bu gelişmeleri, iş 
programımızda yer alan hedeflerimize adapte ederek, bu 
doğrultuda çalışmalarımızı yürüttük.

Odamızın 2013-2017 döneminin üçüncü yılı olan 2015 
yılında, Ana Stratejik hedeflerimiz olan; 

*Ulusal Etki Yaratmak, 
*Ar-Ge ve İnovasyonu Sürdürebilir Kılmak, 
*Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Algısını Güçlendir-

mek ile Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek ve
*Kurumsal Kaynakları Çeşitlendirmek başlıkları altın-

da çalıştık. 

-G20 Dönem Başkanlığı
2015 yılında Odamızı belirlediğimiz vizyona yaklaştıra-

cak oldukça önemli konularda faaliyetler yürüttük, görev-
ler üstlendik. Bunların başında ülkemizin yürüttüğü G20 
Dönem başkanlığı sürecinde rol aldık. 

Diğer taraftan; İKV başkanlığı görevi ile Odamızı ve 
üyelerimizi yeni bir açılımla bir araya getirerek sinerji 
oluşturmaya çalıştık.

Bu kapsamda;
*Cumhurbaşkanımız,

*Başbakanımız,
*KKTC Cumhurbaşkanı ve birçok bürokratla 

bir araya geldik.

-Kümelenme hedefi
Yıl içerisinde; “ulusal etki yaratmak ana stra-

tejimiz” altında bir taraftan bölgesel kalkınma 
projelerimizi devam ettirirken, diğer yandan kü-
melenme ve mesleki eğitim çalışmalarına odak-
landık.

Kümelenme başlığı altında ise; nükleer san-
tral kurulumu ve nanoteknoloji kümeleme giri-
şimlerine ortak olduk. Her iki küme girişimi için 
tedarikçi olabilecek üyelerimizi bu kümelere da-
hil ettik. 

Savunma ve havacılık sanayi kümesi oluştur-
mak için; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASEL-
SAN ve THY ile diyaloga geçtik. Amacımız; üye-
miz firmaların savunma ve havacılık sanayinin 
tedarikçisi konumuna gelebilmeleridir. 

Ayrıca; İlimizde faaliyet gösteren sanayi ku-
ruluşlarımız içinde önemli bir yeri olan metal 
sektörüne yön gösterecek trendleri belirlemek ve 
kümelenme girişimlerimize ışık tutamayı sağla-

yacak bir sektör araştırması yaptık. 

-Nitelikli mesleki eğitim
Mesleki eğitim başlığı altında, MARKA’nın finansman 

desteği ile başlattığımız “Nitelikli Mesleki İstihdam ve 
Sürdürülebilir Stratejiler Geliştirme Projesi”ni tamamla-
dık. Hazırladığımız raporu tüm kamuoyu ve ilgili merciler-
le paylaştık.

Diğer taraftan 2010 yılından bu yana yürüttüğümüz 
UMEM Projesi kapsamında 2015 yılında açılan 27 adet 
kursa toplam 590 kursiyer katıldı. Proje kapsamında Ko-
caeli bu yıl da 4.895 istihdam ile Türkiye genelinde birin-
ciliğini korudu.

Bölgemizdeki üniversitelerle işbirliği çalışmalarımızı 
güçlendirmek ve daha sistematik hale getirmek amacıyla 
kamu-üniversite-sanayi işbirliği çerçeve protokolünü ha-
zırladık. 

-Üniversite sanayi işbirliği
2014 yılında Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı yap-

mıştık. Buradan elde ettiğimiz sonuçlar kapsamında; her 
iki üniversitemizin teknoloji transfer ofisleri ile yakın bir 
diyalog kurarak, sanayi kuruluşlarımızı TTO’larla tanıştır-
dık. 

‘KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 

2015 yılı Oda faaliyetlerini değerlendirdi

Yoğun bir dönem yaşadık
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Ayrıca firmalarımızın üniversitelerimizin laboratuar 
imkanlarını görebilmeleri için ziyaret programları gerçek-
leştirdik. 

-SADEM kuruldu
2015 yılında “Sanayi Destek Merkezi - SADEM”i kur-

duk. SADEM ile üyelerimizin değişen piyasa koşullarından 
ve kanuni yükümlülüklerden doğan beklenti ve ihtiyaçları-
na tek bir noktadan çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Yıl içe-
risinde SADEM’in alt yapısını oluşturduk. 

Son iki ayda yaptığımız 60 adet üye ziyareti ile 
SADEM’in tanıtımına yönelik çalıştık. 2016 yılında üye-
lerimizin söz konusu Merkezden faydalanmalarını bekliyo-
ruz. 

-51 toplantı yapıldı
Yıl içerisinde sanayicilerimiz talep ettiği konularda 51 

adet toplantı düzenledik. Bu toplantıların bir kısmı da bü-
rokratlarımızın ve yerel idare temsilcilerinin katıldığı odak 
grup toplantıları oldu. 

Başlıca konu başlıklarımız; 
*çevre, 
*dış ticaret, 
*hibe ve destekler, 
*AB Çerçeve Programı, 
*iş sağlığı ve güvenliği, 
*enerji verimliliği, 
*ulaşım ve lojistik konuları oldu. 

-Yetkin konuklar getirildi
Ayrıca firma temsilcilerimizi konuk konuşmacılarımız 

ile bir araya getirdik;
*Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık, 
*TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. 

Dr. Mustafa ÖZTÜRK, 
*TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, 
*Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem 

Minnihanov, 
*Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Daire Başkanı 

Mehmet İBİŞ, 
*Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, 
*THY Teknik A.Ş Genel Müdür Danışmanı Halil TO-

KEL

-Bakan ve bürokratlar
2015 yılında Bakan ve bürokratlarımızı;
*Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık’ı,
*Çevre Bakanı İdris Güllüce’yi,
*Çevre Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk,
*EDOK Eğitim ve Garnizon Komutanını ziyarette ettik.
AB Bilgi Merkezi ve EuroDesk kapsamında 10 adet ye-

rel etkinlik düzenledik, 4 adet ulusal etkinliklere katıldık. 
2015 yılındaki önemli konularda Oda görüşleri oluştur-

duk 
*55 konudaki ortak görüşlerimizi ilgili mercilere ilettik. 
*Ayrıca, makro seviyede oluşturduğumuz görüşleri kap-

sayan 24 adet dosyayı ilgili bürokrat, kurum ve kuruluşlar-
la paylaşarak kamuoyu yaratmaya çalıştık. 

*Yılın son ayında Ortak Meslek Komitesi toplantımızda 
64’üncü Hükümete iletilecek konuları belirledik. 

Yıl içerisinde bölgemiz ekonomisindeki gelişmeleri dü-
zenli olarak izledik ve raporladık. 

Ayrıca Odamızın 25’inci yılı nedeniyle hazırladığımız 
KSO Almanağını, kuruluşundan bugüne Odamızda emeği 
geçen kişilerle ve ayrıca başta odalar olmak üzere birçok 
kurumla paylaştık.

Yıl içerisinde üyelerimizin yeni pazarlara ulaşımına 
aracılık yaptık.

-Heyet ziyaretleri
*2015 yılında Odamızı 6 adet yabancı heyet ziyaret 

etti. 
*Macaristan, Lüksemburg, Rusya ve Çek Cumhuriyeti 

olmak üzere 4 ülkeye yurt dışı ziyaretlerimiz gerçekleşti. 
Bu ziyaretlerde 47 adet firmamızı yurt dışına götürdük. 

*Match4Industry Eşleştirme etkinliğinde 100’ün üze-
rinde yerli firmanın ve 15 farklı ülkeden olmak üzere 52 
yabancı firmanın katılımıyla 1.158 iş görüşmesi gerçek-
leşti.

*Şahsen gerek Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın 
ve bürokratların beraberindeki heyetlerle 8 adet yurt dışı 
ziyareti gerçekleştirdim. 

-Gelenekselleşen ödüller
Yıl içerisinde iki ödül organizasyonumuz olan 
*Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerine 23 firmamız, 
*Çizgiüstü Sektörel Performans Ödül törenine ise 123 

firmamız katıldı. 
Yıl içerisinde yine Meslek Komitelerimiz aktif çalışma-

ya devam ettiler. 

-408 toplantı yapıldı
*34 Meslek Komitesinde toplam 408 toplantı yapıldı 

ve 23 konuda alınan kararlar Odamız Yönetim Kurulunda 
görüşüldü. 

*Ayrıca 7 Meslek Komitemiz grup toplantısı ve 
*5 adet Odalar arası Meslek Komitesi toplantısı düzen-

lendi.
*Müşterek Toplantıları Mayıs ve Aralık aylarında ger-

çekleştirildi. Toplantılarımıza sırasıyla 32 ve 78 üyemizin 
katılımı oldu. 

*Birinci toplantıda  “SADEM , UMEM, Match4Indus-
try  ve  Globalpiyasa” konuları görüşülürken, 

*İkinci Müşterek toplantıda  “Hükümete İletilecek Ko-
nular” belirlendi. 

2015 yılında Odamızın kurumsal performansını güçlen-
dirmeye yönelik çalışmalarımız devam etti. 

*Bütçemiz yüzde 107 oranla başarılı bir şekilde ger-
çekleşti.

*TOBB’a üye odalar tarafından kurulmuş olan Büyük 
Anadolu Lojistik A.Ş. (BALO)’ye ortak olduk.  

*Kapanca Sokak’ta mülkiyetini edindiğimiz 2 adet tari-
hi eve üçüncüsünün ilave edilmesi için 2015 yılında İzmit 
Belediyesi ile ortak proje sözleşmesini yaptık.

*Mevcut hizmetlerimizin etkinliğini artırdık.
*Çalışanlarımızın mesleki yeterliliklerini geliştirdik.
Faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde katkısı olan; 
*tüm çalışanlarımıza, 
*Üyelerimize, 
*Meslek Komitelerimize, 
*İl Yöneticilerimize, 
*Bakanlarımıza,  
*Milletvekillerimize ve 
*7. dönem Meclisimizin değerli üyelerine teşekkür ede-

riz.
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[Teşvik-destek ►

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) faaliyetleri 
kapsamında 2016 yılı ‘Doğrudan Destek Programı’ ile ‘Tek-
nik Destek Programı’ koşullarını açıkladı.

MARKA tarafından yapılan duyuruya göre her iki prog-
ram için toplam 1 milyon 500 bin liralık kaynak ayrıldı. 
Programlara  katılmak isteyenlerin uymak zorunda olacağı 
koşullar da belirlendi. 

-Doğrudan destek programı
2016 yılı Doğrudan Faaliyet Programı ile kamu kurumla-

rı ve sivil toplum kuruluşlarının 2014-2023 Doğu Marmara 
Bölge Planı’nda belirlenen hedef ve stratejiler ile uyumlu, 
bölgesel kalkınma çabalarına önemli katkılar sağlayacak 
faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlandı.

Buna göre; Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, TR42 
Düzey 2 Bölgesinde ulusal 
plan ve programlar çerçeve-
sinde bölge planının uygulama 
kapasitesini geliştirmeye, yerel 
ve bölgesel kalkınmaya katkı 
sağlamaya yönelik stratejik 
araştırma, planlama ve fizibi-
lite çalışmalarına mali destek 
sağlanacak.

Bu kapsamda Doğrudan 
Faaliyet Desteğinin öncelikleri 
şöyle olacak:

- Bölgenin kalkınması ve 
rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması ve 
bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde 
acil tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar,

- Bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planla-
ma çalışmaları,

- Bölgenin rekabetçilik, AR-GE, yenilikçilik ve girişimci-
lik kapasitesini geliştirmeye yönelik teknoparkların, teknoloji 
geliştirme, iş geliştirme ve fuar merkezlerinin kurulması ve 
faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesini sağlamak amacıyla 
yapılacak fizibilite, plan ve proje çalışmaları,

- Büyük hacimli yatırım kararlarının alınmasına kısa 
vadede etki edecek faaliyetlere yönelik çalışmalar,

- Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik fizi-
bilite, araştırma, istatistikî veri ve analiz çalışmaları, ajansa 
sunulan faaliyetlerin yukarıda yer alan programın amaç ve 
öncelikleriyle uyumlu olması gerekmektedir. Önceliklerle 
uyumlu olmayan faaliyet teklifleri Ajans tarafından reddedi-
lecektir.

-Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için 

tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.200.000 TL olacak. 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı 

kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını 
saklı tutacak.

-Desteklerin Tutarı
Bu program çerçevesinde verilecek destekler asgari 25 

bin TL ile azami 90 bin TL arasında olacak:
Destek Programı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma 

Ajansından talep edilen hiçbir destek, proje teklifinin toplam 
uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 100’ünden faz-
la olamayacak. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini 
içeren projeler değerlendirmeye alınmayacak.

Bütçede eş finansman öngörüldüğü durumlarda Ajans-
tan talep edilen destek miktarını aşan tutar, sözleşmeyi 
imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından 
eş-finansman olarak karşılanacak.

Başvuru sahibinin, proje eş 
finansmanını, proje ortakla-
rından, iştirakçilerden ve/veya 
üçüncü taraflardan sağlayacağı 
nakdi katkılar ile karşılaya-
bilmesi mümkün olacak. Her 
halükarda, sözleşmeyi imza-
layan taraf olması sebebiyle, 
eş finansman yükümlülüğü 
yararlanıcının kendi taahhüdü 
hükmünde olup, yerine getiril-
memesi durumunda yararlanıcı 
bizzat sorumlu olacak. Ayni 

katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecek.

-Teklif çağrısına ilişkin kurallar
Bu bölümde; Doğrudan Faaliyet Desteği çerçevesinde 

finanse edilen projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması 
ile ilgili kurallar, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet 
Destekleme Yönetmeliği”, 16 Kasım 2011 tarih ve 28114 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kalkınma Ajansları Proje 
ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Yönetmelik” ve Destek Yönetimi Kılavuzu hüküm-
lerine uygun olarakaçıklanmaktadır. Başvuru sahipleri başvu-
ruda bulundukları andan itibaren bu Yönetmelik hükümlerini 
ve başvuru rehberinde yer alan bütün hususları kabul etmiş 
sayılacaklar.

Destek için başvurusu yapılan projeler sonucunda elde 
edilecek olan tüm çıktılar (araştırma raporları, fizibiliteler 
vb.) proje sonuç raporu ile birlikte tüm detayları ile Ajansa 
sunulmak zorunda olacak.

Ajans bu dokümanları kendi ihtiyaçları doğrultusunda 
sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanma hakkını 
saklı tutacak. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek 
ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki 

2016 yılı ‘doğrudan’ 
ve ‘teknik’ destek 
programını açıkladı
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bilgiler ifşa edilmeyecek.

-Kimler Başvurabilir?
Doğrudan faaliyet desteğinden sadece TR42 Düzey 2 

(Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) Bölgesi’nde yer 
alan:

- Kamu Kurum ve Kuruluşları
- Üniversiteler
- Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
--- Odalar
--- Borsalar
- Sivil Toplum Kuruluşları (başvuru tarihinden en az 3 ay 

önce kurulmuş olmak kaydıyla)
--- Vakıflar
--- Dernekler
--- Birlikler
--- Federasyonlar
--- Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler… vs.
- Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri,
- Küçük Sanayi Siteleri
- Teknoparklar
- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
- Endüstri Bölgeleri
- İş Geliştirme Merkezleri
- Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya 

ortağı olduğu işletmeler

-Teknik destek programları
Teknik Destek Programları, kamu kurum ve kuruluşları 

ile sivil toplum kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel 
kalkınma çabalarına daha aktif bir şekilde katılım 
sağlayabilmeleri için gerekli olan müdahalelerin hızlı bir 
şekilde hayata geçirilebilmesi amacı ile tasarlanmış bir 
destek mekanizması olarak tanımlandı.

Buna göre yerel ve bölgesel düzeyde faaliyet gösteren 
kurum ve kuruluşların danışmanlık ve eğitim ihtiyaçlarının 
karşılanması; stratejik öneme sahip plan, proje ve kestirim-
lerin hızlı bir şekilde hazırlatılması ve uygun başvuru sahip-
lerinin uluslararası alanda işbirliklerinin kuvvetlendirmeye 
yönelik faaliyetler, ilgili program kapsamında desteklenebi-
lecek.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 2014-2023 Doğu Mar-
mara Bölge Planı Taslağı, Çalışma Programı öncelikleri ve 
Destek Yönetimi Kılavuzu ve 2016 Yılı Çalışma Programı ve 
Bütçe Usul ve Esasları’nda belirtilen kıstas ve standartlara 
uygun olarak teknik destek verecek.

 TR42 Düzey Doğu Marmara Bölgesi olarak kurum 
ve kuruluşlardan beklenti, söz konusu taslakta kendi 
görev ve sorumluluk alanlarına giren hedef ve stratejilerin 
gerçekleştirilebilmesi için kapasite gelişimine ihtiyaç duyulan 
alanlarda destek talep etmeleri olacak.

Mali açıdan güçlü olmayan belde ve ilçelerdeki kamu 
kurum ve kuruluşlarına yönelik çalışmalar 2016 Yılı Teknik 
Destek Programında desteklenecek.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Te-
knik Destek Programı’nın sözleşme makamı olarak  
programın  uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi ve 
değerlendirilmesinden sorumlu olacak.

-Programın Amaçları ve Öncelikleri
“Teknik Destek Programı”nın genel amacı; TR42 Düzey 

2 Bölgesinde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel 
kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite 

eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı 
ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamakolacak.

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin öncelikleri 
de belirlendi. Buna göre öncelikler;

- Planlama, modelleme ve projeksiyon çalışmaları,
- Ulusal ve bölgesel plan/programları uygulama, destek-

leme ve geliştirmeye yönelik çalışmalar,
- Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek 

diğer çalışmalar olacak.

-Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için 

tahsis edilen kaynak tutarı 300.000 TL olacak.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, bu program için 

ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama 
hakkını saklı tutacak. Teknik Destek Programı kapsamında 
yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek 
verilmeyecek. Teknik destek, ajans uzmanlarınca veya hizmet 
alımı yoluyla gerçekleştirilecek. Teknik desteğin hizmet alımı 
yoluyla gerçekleştirilmesi halinde ajansa toplam maliyeti 
başvuru başına KDV dâhil 15.000 TL’yi aşamayacak.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, bu program için 
ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama 
hakkını saklı tutacak.

-Teknik destek çağrısına ilişkin kurallar
Bu bölümde yer alan; Teknik Destek Programı 

kapsamında sunulan başvuruların alınması, desteklenecek 
faaliyetlerin seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kural-
lar, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme 
Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu 
hükümlerine uygun olarak açıklanacak.

Başvuru sahipleri, başvuruda bulundukları andan itibaren 
bu yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün 
hususları kabul etmiş sayılacaklar. Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı, destek programını sürecin herhangi bir aşamasında 
iptal etme hakkını saklı tutacak. Bu durumda başvuru sahip-
leri ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklar.

Yararlanıcı kurumun, ajans tarafından sağlanan teknik 
destek kapsamında doğrudan gelir elde etmesi mümkün 
olmayacak. Yararlanıcının bu hükme rağmen böyle bir 
gelir elde ettiğinin tespiti durumunda, ilgili gelir ajansa 
aktarılacak.

Teknik Destek Programı kapsamında sunulan başvurulara 
ait tüm belgeler ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı 
olarak ve sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın 
kullanılabilecek. Böyle bir durumda bu belgelerde yer alan 
gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır 
niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecek.

Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru 
sahipleri şunlar olacak:

- Yerel Yönetimler,
- Kamu Kurum ve Kuruluşları,
- Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
- Sivil Toplum Kuruluşları,
- Organize Sanayi Bölgeleri,
- Küçük Sanayi Siteleri,
- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
- Endüstri Bölgeleri,
- İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM),
- Birlik ve Kooperatifler ile
- Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya 

ortağı olduğu işletmeler.
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TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi sektörün genel 
durumunu değerlendirmek üzere biraraya geldi. Toplan-

tıda kimya sanayinin tüm alt sektörlerindeki genel durum 
sektör yetkilerince masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirme-
ler neticesinde tonaj bazında ihracatın artmasına rağmen, 
değer bazında düşüş yaşandığı ve hammadde alanında fi-
yatların stabil olmadığına işaret edildi, alım politikaları 
değerlendirildi. Sektör yetkililerince, karlılıkta gerilemeye 
ve özellikle 2015 yılında süre gelen durağanlığın şirketler 
açısından uzun vadeli planlamayı imkansızlaştırdığına dik-
kat çekildi.   

Toplantıda Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC) üyesi 
de olan Meclis Başkanı Timur Erk, dünyada ve Avrupa’da 
kimya sanayinin durumu hakkında bilgi verdi. Erk 2017 
yılından sonra petrol fiyatlarının artması beklentisiyle sek-

tördeki durağanlığın devam edeceğini belirtti ve AB ül-
kelerindeki aşırı regülasyon nedeniyle de artan maliyetler 
yüzünden kimyasallar üretimindeki AB payının son 10 sene 
içerisinde yüzde 32 oranından yüzde 17’lere kadar indiğini 
kaydetti. 

Aşırı regülasyon uygulamalarının Türkiye içinde bir teh-
dit olduğuna değinen Erk, mevzuat düzenlemelerinde bu 
denli ağırlık olmasının sektör için yıpratıcı etki yarattığını 
ifade etti. Erk ayrıca, katma değeri yüksek kimyasallara 
dönüşüme dikkat çekerek, temel kimyasallar üretiminin her 
geçen gün daha azalacağını dile getirdi. Nükleer enerji ya-
tırımlarının tüm siyasi konjonktüre rağmen Fransa, Belçika 
ve İngiltere’de devam ettiğini de sözlerine ekleyen Erk, özel-
likle dünyada kaynakların verimli kullanımı ve geri kazanı-
mına yönelik artan trende de vurgu yaptı. 

[kimya ►

Kimya sektörü 2015’i 
durağanlık içinde geçirdi

Kasım ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya 
göre yüzde 6,29 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde  
9,23 artış olurken, kooperatif sayısında yüzde 7,35 azalış 
oldu. 

Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,73 ve 
gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,33 artarken, koope-
ratif sayısı yüzde 23,42 azaldı. 

 
-Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 23,82 azalış oldu
 2015 yılı Kasım ayında, 2014 yılı Kasım ayına göre 

kurulan şirket sayısında yüzde 11,35 artış olurken,  kurulan 
kooperatif sayısında yüzde 14,86 ve kurulan gerçek kişi ti-

cari işletme sayısında  yüzde 6,60 azalış oldu.
2015 yılı Kasım ayında kapanan şirket sayısı, 2014 yı-

lının aynı ayına göre yüzde 23,82, kapanan kooperatif sayı-
sı yüzde 34,62 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  
yüzde 51,49 azaldı.

-2015 yılı ilk onbir ayında kurulan şirket sayısı, 2014 
yılının aynı dönemine göre yzde 15,63 arttı

2015 yılının ilk onbir ayında, geçen yılın aynı dönemine 
göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,63 artarken, kooperatif 
sayısı yüzde 11,78 ve gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüz-
de  32,61 oranında azaldı.Aynı dönem içinde kapanan şirket 
sayısı yüzde 12,00, kooperatif sayısı yüzde 12,46 ve gerçek 
kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,69 azaldı.

Kasım’da kurulan şirket sayısı 
yüzde 6.2 arttı
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İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, yılsonu 
değerlendirme toplantısında çalışanlarla bir araya geldi. 
2015 yılının değerlendirmesini ve 2016 yılında yapılması 
planlanan çalışmaları anlatan Genel Müdür Saraç, tüm 
çalışanların yeni yılını kutlarken, başarılı ve huzur dolu bir 
yıl temennisinde bulundu.

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, yıllık 
değerlendirme toplantısında,”Bu tür sonlar ve yeni 
başlangıçlar, kendimizi değerlendirmemiz için bir 
fırsattır.” diyerek İZAYDAŞ’ın 2015 yılında genel olarak 
başarılı bir performans sergilediğini söyledi.

“Ancak hep söylediğim gibi geçmiş başarılarımız bizi 
sadece bugüne taşır. Başarıların sürdürülebilir olması için 
artan ve sürekli bir gayret göstermek ve gelişmek gere-
kir” şeklinde konuşan Muhammet Saraç: “Bir yıl boyunca 
yakma tesisimizde 30 bin 200 ton tehlikeli atığı bertaraf 
ettik. Buna karşılık enerji üretimi 15.8 milyon kilovat-
saat olarak gerçekleşti. Bunun 5.6 milyon kilovatsaatlik 
kısmının satışını gerçekleştirdik. Kuruluşumuzdan bu yana 
toplamda 364 bin  tondan fazla tehlikeli atığı yakarak, 
bundan daha fazla atığı da depolayarak 
bertaraf ettik, böylece 900 bin tona yakın 
tehlikeli atık sadece İZAYDAŞ tarafından 
kontrol altına alınmış oldu. 

Yine toplamda 207 milyon kilovat-
saatlik enerji üretip şebekeye 82 milyon 
kilovatsaat sattık. Bu yıl ayrıca çöp 
gazından enerji üretim tesisimiz 36.5 
milyon kilovatsaat enerji üretti. HES ile birlikte yaklaşık 
70 milyon kilovatsaat enerji üretmiş olacağız. Bu üretim 
karşılığında 30 bin haneye yani yaklaşık 100 bin nüfuslu bir 
yerleşim yerine elektrik üretmiş olacağız. Öte yandan İzmit 
Körfezi’ne giren 3 bin 366 gemiye fiilen hizmet verdik.” 
ifadelerini kullandı.

“İZAYDAŞ 20. YILINA GİRİYOR”
Genel Müdür Muhammet Saraç, 2016 yılı bizim için 

özel bir yıl. Tesisin fiili çalışmaya başladığının yani şirketin 
kuruluşunun 20. yılı. Bu yıl geleceğe güvenle bakmak 

anlamında bir dönüşüm ve sağlamlaşma yılı 
olacaktır. Yeni gelir kaynakları yaratmanın yanı 
sıra yaptığımız ve yapacağımız iyileştirmeler ile 
müşteriyi de memnun ederek işimizi sürdürülebi-
lir bir şekilde büyüteceğiz” diye konuştu. Saraç, 
2016 yılının bereketli, huzurlu ve istikrarlı bir yıl 
olması temennisiyle tüm çalışanların yeni yılını 
kutladı. 

Saraç: 2015’i genel olarak başarılı geçirdik

[çevre ►

Atık yönetiminde Türkiye’nin lider kuruluşu İZAYDAŞ, 
5. Uluslararası Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film 
Yarışması’nın ödül törenine ev sahipliği yaptı. Üniversiteli 
genç yetenekler ödüllerine kavuşurken, dereceye giren dört 
film dünyanın geleceğine ışık tutan çevre konusundaki 
mesajları ile büyük beğeni topladı.

Aralarında İZAYDAŞ’ın da bulunduğu, çevre alanında 
faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluş, vakıf, dernek, 
özel firma ve üniversitelerin desteklediği Türkiye’deki ilk 
çevre konulu uluslararası kısa film yarışması olan 5. Yeşil 
Kamera Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni İZAYDAŞ’ta 
gerçekleştirildi. 

Törene İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, 
Genel Müdür Yardımcıları Bayram Karakuş ve İsmail 
Uludağ ile birim müdürleri ev sahipliği yaparken, Yeşil 
Kamera Kısa Film Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı 
Türkay Özgür, Jüri Başkanı ve TÜMAKÜDER Yönetim 

Kurulu Başkanı Mustafa Akalp, Yalova Üniversitesi Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan ile yarışmada 
dereceye giren filmlerin kahramanları Yalova, Ankara, Ege 
ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve yakınları katıldı.

Yeşil Kamera ödülleri sahiplerini buldu
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Yurt Dışındaki Türk Bilim insanları 
3. Kurultayı yapıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, “Bilim diaspora-
mıza, ‘muhakkak Türkiye’ye dönün’ demenin doğru olmadığını 
biliyoruz. Siz bulunduğunuz ülkelerde yaptıklarınızla da bizim 
için değerlisiniz.”

 Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 3. Kurultayı,  
İstanbul’da geniş katılımla yapıldı. Kurultay’ın açılış konuşma-
sını TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu ger-
çekleştirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Yurt Dışındaki 
Türk Bilim İnsanları 3. Kurultayı’nın kapanışında yaptığı ko-
nuşmada, etkinliği düzenlemekteki ilk amaçlarının, yurt dışın-
daki bilim adamları ile Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikala-
rındaki son gelişmeleri paylaşmak olduğunu söyledi.

Diğer amaçlarını, yurt dışında yaşayan bilim insanlarının ki-
şisel tecrübelerini, bulundukları ülkelerin araştırma altyapısıyla 
ilgili gözlemlerini dinlemek, öğrenmek, geleceğe yönelik bazı 
çıkarımlar yapmak şeklinde açıklayan Işık, bu bilim adamları 
ile Türkiye’deki bilim adamlarını buluşturmanın önemine değin-
di.

Işık, bu tür etkileşimlerin bilimsel birikimin gelişmesinde 
ve aktarılmasında çok önemli olduğunu ifade ederek, “İnşallah 
birbirimizle bağımızı koparmadan, irtibatımızı koruyarak, bu 
kurultayda kurduğumuz dostlukları, ilişkileri geliştirelim isti-
yoruz. Böylece hem ülkemizdeki bilimsel çalışmalara hem de 
dünyadaki bilimsel birikime katkımızı artırabileceğimize inanı-
yoruz” diye konuştu.

“Bilim insanlarına yönelik önemli adımlar atılacak”
Türkiye’nin bilim alanında 2002’den sonraki atılımlarını 

konuk bilim insanları ile paylaşan Işık, şu an üzerinde çalıştık-
ları Ar-Ge paketinde de akademisyenlere yönelik önemli adım-
lar olacağını anlattı.

Işık, “Mesela öğretim elemanlarımızın üniversite-sanayi iş 

birliği kapsamında yürüttükleri faaliyetlerden elde edecekleri 
gelirin yüzde 85’ini kendilerine iade edeceğiz. Yani döner ser-
maye kesintisinin en fazla yüzde 15 olmasını sağlayacağız ve 
gelir vergisi almayacağız. Yine öğretim elemanlarının teknoloji 
geliştirme bölgelerinde olduğu gibi Ar-Ge merkezlerindeki teş-
vik ve muafiyetlerden de yararlanmasını sağlayacağız” bilgile-
rini verdi. Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hem bilgi üretme becerimizi artırmalı hem de ürettiğimiz 
bilgiyi ticarileştirebilecek mekanizmaları kurmalıyız. Savunma 
sanayii projeleriyle, uydu çalışmalarıyla, yerli otomobil gibi 
projelerle teknoloji transferini hızlandırmalıyız. Araştırmacıla-
rımızın özellikle HORİZON 2020 gibi programların sağladığı 
fonlardan daha fazla yararlanmasını sağlamalıyız. Bilhassa ge-
leceğe yön verecek olan yapay zeka, sensör, robotik teknolojiler 
ile biyoteknoloji ve nanoteknoloji gibi alanlarda şimdiden ge-
rekli hamleleri yapmak durumundayız. Bütün bu alanlarda ya-
kaladığımız ivmeyi, bundan sonra da artırarak sürdüreceğiz.”

“Sizlerin katkısını çok önemsiyoruz”
Işık, Türkiye’deki mevcut araştırma altyapısını daha da ge-

liştirmek hususunda yurt dışındaki bilim insanlarının katkısını 
çok önemsediklerini belirtti. Dünya çapındaki önemli projelerde 
dünyanın her yerinden bilim insanlarının ortak çalışma yürüttü-
ğünü anlatan Işık, şöyle konuştu:

“Böyle bir dünyada bilim diasporamıza, ‘muhakkak 
Türkiye’ye dönün’ demenin doğru olmadığını biliyoruz. Siz 
bulunduğunuz ülkelerde yaptıklarınızla da bizim için değerlisi-
niz. Ancak şu hususun altını çizmek istiyorum; eğer Türkiye’ye 
dönmeyi düşünürseniz, burada artık çok farklı bir araştırma 
ortamını ve imkanlarını bulacaksınız. Sizlere nerede olursanız 
olun destek olmayı sürdüreceğiz. Yurt dışında da olsanız, ‘He-
def Türkiye’ çalıştaylarıyla size ulaşacağız, sizin bilgilerinizden 
istifade edeceğiz. Bu noktada son yıllarda, kamu tarafından 
sağlanan desteklerle 668 araştırmacımızın ülkemize dönmüş 

[Etkinlik ►
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olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Bunun da ülkemiz için çok 
kıymetli bir gelişme olduğuna inanıyorum.”

Işık, Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Nobel Kimya Ödülü almasının 
kendilerine büyük bir gurur yaşattığını vurgulayarak, Sancar’ın 
bu başarısının birçok gençte “ben de yapabilirim” duygusunun 
yeşermesini sağladığına emin olduğunu söyledi.

Sancar’ın başarısıyla kapıyı araladığını, onun araladığı ka-
pıdan daha birçok insanın geçeceğine inandığını kaydeden Işık, 
“Araştırmalarına Türkiye’de devam eden bilim insanlarımızın 
da benzer başarılara imza attığı günleri görmenin arzusunu ta-
şıyorum. Bu rüyayı gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz, bundan 
sonra da çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Işık, Türkiye’deki bilim ve teknoloji ekosistemini, araştırma 
altyapısını her gün biraz daha geliştireceklerini ve güçlendire-
ceklerini, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak her zaman bilim 
insanlarının yanında olacaklarını da sözlerine ekledi.

Başkan Prof. Dr. Arif Ergin, Kurultay’ı Değerlendirdi
Kurultay çalışmalarını değerlendiren TÜBİTAK Başkanı 

Prof. Dr. A. Arif Ergin, “Davetimize icabet eden, Kurultayımı-
za katılan yurt dışındaki Türk Bilim İnsanlarını teşekkürü bir 
borç bilirim” dedi.

Türkiye’nin son 10 yıl içerisinde bilim, teknoloji ve yenilik 
konusundaki attığı adımları değerlendiren Prof. Dr. A. Arif Er-
gin, “2005 yılı öncesinde Bakanlar Kurulu’nda, bilim ve tekno-
lojiden sorumlu bir bakanlığımız yoktu. Bugün Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımız bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. 
Bunun yanında TÜBİTAK’ın yıllık gelirleri ancak ödül meka-
nizmaları geliştirmek, plaket dağıtmak, Bilim Teknik Dergisi-
ni basmak, yayımlamak ve çok kısıtlı sayıdaki NATO kaynaklı 
projelerde ev sahipliği yapmak gibi bir fonksiyonları icra edecek 
düzeydeydi. 10 yıl önce TÜBİTAK Ar-Ge’yi yönetmek, fonla-
mak gibi bir görevi icra etmiyordu” şeklinde konuştu.

Gelinen sürecin çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. 
Ergin, “TÜBİTAK, 2005-2010 yılları arasında Ar-Ge konu-
sunu yönetmek ve fonlamak konularında yönetmelik çıkararak 
esasları belirleyerek yoluna devam etti. Ciddi bir öğrenme sü-
recinden geçti. 2011-2015 dönenimde fon miktarını yönetmeyi 
öğrendi” ifadelerini kullandı.

“Ar-Ge’ye ayrılan kaynağın Gayri safi milli hasılamızdaki 
payı 0,52, bugün iki katına çaktı” diyen Prof. Dr. Arif Ergin 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özel sektörün Ar-Gge’ye ayırdığı bütçe 9,3 milyar liraya 
ulaşarak, 10 sene öncesine göre 7 katına çıktı. 2023 yılında 
gayri safi milli hasılanın yüzde 3’nün Ar-Ge’ye ayrılması, bunun 
da yüzde 2’sinin özel sektör tarafından yerine getirilmesi hedefi 
var. Özel sektörün bu konuda hızlı bir yükseliş gösteriyor. Bu 
üçte ikilik payın neresine geldik? Bu sene Ar-Ge harcamalarının 
yüzde 49,8 artık özel sektör tarafından yönetilmekte.  Grafik-
lerde özel sektör hızla yükseliyor. Kamu ve üniversiteler normal 
bir seyir gösteriyor.”

Türkiye’nin bilim insanı yetiştirmeyle ilgili hedeflerinin ol-
duğunun altını çizen Ergin, “Buna da baktığımız vakit, tam 
zamanlı araştırmacı sayısının 300 bin olması hedefi var. 2014 
sonu itibariyle bu rakam 90 bine ulaştı.  Tam zamanlı şartı 
düşünmeden rakamlara bakarsak 115 bin araştırmacı sayısına 
çıktığımızı görüyürouz. Bu da 10 sene de 3 kattan fazla bir 
artış demek oluyor” dedi.

İlk iki kurultayın öğrenme süreci olduğunu anlatan TÜBİ-
TAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, geçen süre içerisinde ül-
kemizde bilim teknoloji ve yenilik politikalarında bir kararlılık 
oluştuğunu kaydetti. Ergin, “Bilim teknoloji konusunda konu-
şulan şeylerin bir eko sistem içerisinde dağılması lazım. Şu sa-

londa gerçekleştirdiğimiz ruhu yakalamamız lazım. Türkiye’de 
belirli bir hedefle, belirli bir güç birliği ile çalışmalarımızı yapı-
yor. Ama Türkler sadece Türkiye’de değil, Türklerin etki alanı 
sadece Türkiye değil. Bizim bir Türk coğrafyamız var, bizim 
bir İslam coğrafyamız var, hedefimiz olan bir dünya coğrafyası 
var. Bunun hepsi ile işbirliği içerisinde olmak, açılımları ne-
reden, nasıl yapacağımızı öğrenmek bizim yapmamız gereken 
şey. Bu açıdan uluslararası işbirliği çok önemli bir husustur” 
diye konuştu.

“BTY Alanında Cazibe Merkezi Bir Türkiye”
Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 3. Kurultayı’nın açılış 

konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Orkun Ha-
sekioğlu, “Temel amacımız küresel anlamda bilimsel işbirliği 
kuvvetlenmiş, bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında cazibe mer-
kezi olmuş bir Türkiye’dir” dedi.

Hasekioğlu, “Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 3. 
Kurultayı”nın açılışında bilim diasporasının Türkiye’nin yurt 
dışında açılan yüzü olduğunu söyledi. Dünyada üretilen bilgi ve 
teknolojiye erişimin sağlanmasında ve Türkiye’ye transferinde 
yurt dışında yaşayan bilim insanlarının birikim ve deneyimleriy-
le akademik ve profesyonel bağlantılarının, Türkiye’nin Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik (BTY) ekosistemine dahil olmasında önem-
li olduğunu kaydeden Hasekioğlu, şöyle konuştu:

“Temel amacımız küresel anlamda bilimsel işbirliği kuvvet-
lenmiş, bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında cazibe merkezi 
olmuş bir Türkiye’dir. Bu nedenle çalışmalarını kendi ülkele-
rinde sürdürmek isteyen bilim insanlarımız için TÜBİTAK yeni 
işbirliği programları başlatarak, kapsamlı çalışmalar gerçek-
leştirmektedir. Bu programları, düzenlediğimiz ‘Hedef Türkiye 
Çalıştayları’ ile bilim diasporamızla düzenli olarak paylaşmak-
tayız. Kurultaylarımızda bilim diasporamız ile Türkiye’deki 
araştırmacılarımız arasında organik bir bağın kurulması hedef-
lenmektedir. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Yurt Dışındaki 
Türk Bilim İnsanları Kurultayı, Bilim Diasporası ile ülkemizde 
çalışmalar gerçekleştiren araştırmacılarımız arasında köprü iş-
levi gören ve benzeri olmayan bir etkinliktir.”

“ABD’de 300 bin Türk var”
ABD’de 3 milyon Hint asıllı Amerikan vatandaşı olduğunu, 

bunların bulundukları yerden, ülkelerinden dönmüş olmaktan 
daha fazla ülkelerine katkıda bulunduklarını anlatan Haseki-
oğlu, “Ülkelerinde yatırım yapıyorlar, ABD’ye gelen Hintlilere 
iş sahası açıp, destek veriyorlar. Şu anda ABD’de Türk nüfusu 
Hintlilerin 10’da 1’i civarında. 300 bin Türk var fakat bu yine 
de küçümsenecek bir rakam değil” dedi.

Bilim diasporasıyla Türkiye arasındaki bağın güncel ve di-
namik tutulması amacıyla TÜBİTAK’ın, Yurt Dışı Araştırmacı 
Bilgi Sistemini (ARBİS-Y) uygulamaya koyduğunu belirten Ha-
sekioğlu, ARBİS-Y’nin, bilim insanlarına yönelik sürdürülebilir 
bir envanter oluşturulmayı, Türkiye destek ve programlardan 
bilim diasporasını periyodik olarak haberdar etmeyi, işbirlikleri 
oluşturmayı, ulusal projelerin değerlendirilme süreçlerinde pa-
nelist olarak görev alabilmelerini hedeflediklerini anlattı.

Hasekioğlu, “Türkiye’nin cazibe merkezi haline gelebilmesi 
için önerilerin alınması, yurt içi ve yurt dışındaki Türk bilim in-
sanları arasında kalıcı ve çok yönlü işbirlikleri için atılacak so-
mut adımların belirlenmesidir. Daha önceki kurultaylarımızdan 
farklı olarak bu yıl 80 milyar avroluk bütçesiyle dünyanın en 
büyük sivil araştırma ve yenilik programı olan ‘Avrupa Birliği 
(AB) Ufuk 2020 (Horizon 2020)’ye yönelik çıktılar elde etme 
amacı ile Ufuk 2020 Programı’na özel oturumlar eklenmiştir” 
şekilde konuştu.
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Araştırma sektöründe faaliyet gösteren 
BAREM’in, global ortağı WIN/ Gallup Inter-
national ile birlikte Dünya genelinde 68 ülke-
de 66 bin kişi ile görüşerek gerçekleştirdiği 

Global Mutluluk, Umut ve Refah araştırmasının sonuçları 
yayınlandı. 

- En mutlu Kolombiya, en mutsuz Irak ve 
Yunanistan
Dünya genelinde insanların yüzde 66’sı mutlu iken mut-

suzların oranı yüzde 10. Dört kişiden biri ne mutlu, ne de 
mutlu değil. Dünyanın en mutlu ülkesi Kolombiya (yüzde 
87), en mutsuz ülkeleri ise geçen yıl olduğu gibi Irak (yüzde 
26) ile Yunanistan (yüzde  29). 

Türkiye halkası BAREM tarafından gerçekleştirilen 
araştırmada Türkiye, yüzde 55 mutlu oranı ile, Dünya mut-
luluk sıralamasında 68 ülke arasında 46. sırada yer alıyor. 
Mutsuzlar yüzde 15. Türkiye’de mutluluğun her sosyoekono-
mik statü grubuna benzer şekilde dağılmış olması “Parayla 
saadet olmaz” sözünü hatırlatıyor. Ancak mutsuz oranı en 
yüksek kesimlerin işsizler (yüzde 35) ve çalışmayan emekli-
ler (yüzde 18) olması minimum ihtiyaçların karşılanamama-
sı riskinin mutluluğu etkilediğini gösteriyor.

- 2016 yılı 2015’e göre daha iyi olacak
Araştırmaya göre dünya nüfusunun yüzde 54’ü kendileri 

açısından 2016 yılının 2015’e göre daha iyi olmasını bekli-
yor, yüzde 16’sı tersini, dörtte biri ise iki yılın aynı olacağını 
düşünüyor. 2016 yılından en umutlu ülkeler bir Güney Asya 
ülkesi olan Bangladeş (yüzde  81), bir Afrika ülkesi olan 
Nijerya (yüzde 78) ve Çin (yüzde 76). En az umutlu olanlar 
ise Avrupa’dan; İtalya (yüzde 15), Bosna Hersek (yüzde 19) 
ve Bulgaristan (yüzde 19).

Türkiye yüzde 44 umutlu oranı ile 68 ülke içinde 23. sı-
rada yer alıyor. 2016 yılının kendileri için 2015’den daha 
kötü geçeceğini düşünenler yüzde 28, benzer bir yıl bekle-
yenler ise yüzde 22. Türkiye’de erkekler (yüzde 51), kadınla-
ra göre (yüzde 36) 2016 yılından daha umutlu. En umutsuz 
yaş grubu 45-64, bu grubun yüzde 35’i bu yıldan daha kötü 
bir 2016 bekliyor. Benzer şekilde Metropollerde yaşayanlar 
arasında umutsuzların oranı yüzde 35 ile diğer şehirlerden 
daha yüksek. Üniversite mezunları içinde umutsuzların ora-
nı yüzde 39’a yükseliyor.    

- Refah beklentisi daha düşük
2106 yılının ülkelerinin ekonomisi açısından 2015’den 

daha iyi olacağını düşünenlerin oranı dünya genelinde yüzde 
45. Daha kötü bir yıl bekleyenler yüzde 22 iken, benzer ola-
cağını düşünenler yüzde 28. 2016 yılından en umutlu ülke-
ler aynı zamanda refah beklentisi en yüksek olanlar; Nijerya 
(yüzde 74), Bangladeş (yüzde 72) ve Çin (yüzde 65). En dü-
şük ülke ise halkının yüzde 71’inin ülke ekonomisinin 2015 
yılından daha kötü olmasını bekleyen Yunanistan. 

Türkiye refah beklentisi açısından, daha iyi bir 2016 
bekleyen yüzde 32 ile 68 ülke arasında 23. sırada. Olumsuz 
düşünenler yüzde 35, benzer bir 2016 yılı bekleyenler ise 
yüzde 28. Demografik kırılımların umut ve refah beklentile-
ri paralellik gösteriyor. Refah beklentisi Erkeklerde (yüzde 
39) kadınlara (yüzde 25) göre yüksek. 2016 ekonomisinin 
2015’ten kötü olacağını düşünenler Türkiye genelinde yüz-
de 35 iken; 45-64 yaş grubunda yüzde 45’e, İstanbullular 
arasında yüzde 40’a, İzmir’de  yaşayanlar arasında yüzde 
50’ye, Üniversite mezunları içinde ise yüzde 50’ye çıkıyor.    

- Gelişmekte olan ülkeler daha umutlu
Dünya ülkelerini Zenginler (G7), Gelişmekte olan ül-

keler (G7 dışındaki G20) ve Diğer ülkeler olarak 3 gruba 
ayırdığımızda, aralarında gelir açısından uçurum olan 3 
grupta da mutluyum diyenler yüksek oranlarda; Zenginler 
(yüzde 55) Gelişmekte olanlar (yüzde 69) ve Diğer ülkeler 
(yüzde 63). Ancak umut açısından ciddi farklar var. 2016 
yılının 2015’den daha iyi geçeceğini düşünenlerin oranı, 
Türkiye’ninde içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde, 
çok daha yüksek:  Zenginler (yüzde 29) Gelişmekte olanlar 
(yüzde 63) ve Diğer ülkeler (yüzde 48).

Benzer şekilde refah beklentisi de gruplara göre çok 
farklı ve Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek oranda; Zen-
ginler (yüzde 18) Gelişmekte olanlar (yüzde 54) ve Diğer 
ülkeler (yüzde 40).

Kargaşa dolu bir yılın sonunda 
dünya genel olarak ‘umutlu’ 

ancak refah beklemiyor
Dünya genelinde insanların yüzde 66’sı kendini mutlu hissediyor ve yüzde 54’ü 2016 yılının kendisi için 

daha iyi geçeceğini umuyorken yalnızca yüzde 45’i ülkelerinin ekonomik durumunun geçen yıla göre daha iyi 
olacağını düşünüyor. 

[araştırma ►

‘Global Mutluluk, Umut ve Refah’ araştırması 
WIN/ Gallup International üyesi firmaların dünya 
genelinde 68 ülkede 66 bini aşkın kişi ile görüşerek 
gerçekleştirdiği bir araştırmadır. 

Saha çalışması bu yılın Ekim ve Kasım aylarında 
yapıldı. 

BAREM araştırma kapsamında Türkiye’de CATI 
(Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi ile 
bin 28 görüşme yaptı.
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Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Türk Pirelli Las-
tikleri A.Ş. Genel Müdürü Murat Akyıldız ve beraberindeki 
Mali ve İdari İşler Direktörü Recep Özkale, İnsan Kay-
nakları Direktörü Barış Arpacı ve Fabrika Müdürü Hakan 
Yalnız’ı makamında kabul etti.

Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. Genel Müdürlüğüne yeni ata-

nan Murat Akyıldız, Sayın Valimize çalışmaları hakkında 
bilgi sunumunda bulunarak, kabullerinden dolayı teşekkür 
etti.

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu ise Genel Müdür 
Murat Akyıldız’a yeni görevinin hayırlı olması dileklerini 
ileterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, TÜPRAŞ Genel Müdürü 
Yavuz Erkut’u makamında kabul etti.

2006 yılından beri  TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü görevini 
yürüten Yavuz Erkut, 31 Aralık 2015 tarihinden itibaren 
bu görevden ayrılması nedeniyle ValiGüzeloğlu’na veda 
ziyaretinde bulundu. 

Yavuz Erkut Kocaeli’ ye hizmet etmekten ve Kocaeli’ de 
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek,  kabullerin-
den dolayı teşekkür etti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise TÜPRAŞ Genel Müdü-
rü Yavuz Erkut’a Kocaeli’ye   yaptığı hizmetlerden dolayı 
teşekkür etti ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu 
sanayicileri kabul etti

[Ziyaret ►
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Merck ve Turgut İlaç’tan 
kapsamlı işbirliği

Merck ve Turgut İlaç dünya standardında bir biyotek-
noloji altyapısının kurulması ve yüksek kaliteli biyobenzer 
ürünler geliştirilmesi için geniş kapsamlı stratejik bir ortak-
lık başlattılar 

Bu geniş kapsamlı stratejik ortaklık temel olarak 
Türkiye’de dünya standardında bir biyoteknoloji altyapısının 
kurulması ve Turgut İlaç’ın seçtiği yüksek kaliteli biyoben-
zerlerin geliştirilmesi ve üretilmesi amaçlarını taşımakta-
dır.

Merck’in geniş yelpazedeki ürünleri ve hizmetleri mole-
küllerin klinik ve ticari aşamaya geçişini hızlandırmakta-
dır.

Türkiye ilaç sanayisinin önemli girişimci kuruluşlarından 
Turgut İlaç uluslararası standartlarda yüksek kaliteli ürün 
vizyonuyla bir biyobenzer üretim tesisi kuruyor.

Merck,Türkiye’de lider bir biyobenzer şirketi olan Turgut 
İlaç ile uzun vadeli ve geniş kapsamlı bir stratejik ortaklığa 
girdiğini ve biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi 
için gerekli hizmetleri sunacaklarını duyurdu. 

Merck, biyoteknoloji şirketlerinin geliştirmek istedikleri 
moleküllerinin hızla klinik aşamaya ulaşarak pazara çıkma 
süresini kısaltan kapsamlı ürünler ve hizmetler sunmakta-
dır. Bu hizmetler proses geliştirme, cGMP üretim, üretim 
tesisi tasarımı, üretim tesis ekipman temini, çeşitli eğitim-
ler, teknoloji transferi ve ticari üretim alt yapılarının oluştu-
rulmasını kapsamaktadır.

Bu geniş kapsamlı ve uzun soluklu ortaklık çerçevesinde 
Turgut İlaç’ın seçtiği yüksek kaliteli biyoteknoloji ürünle-
rinin proseslerinin geliştirilmesi ve cGMP koşullarında ilk 
üretimler Merck Yaşam Bilimleri Bölümü’nün Martillac 
tesislerinde yapılacaktır. Bu çalışmalarla eşzamanlı olarak 
Turgut İlaç, Türkiye’de bir GMP biyoteknoloji üretim tesi-

si ve bir Ar-Ge Merkezi kuracaktır. Kurulacak bu tesislerin 
tasarımı, ekipman kurulumu ve Turgut İlaç’ın teknik ekibi-
nin eğitiminde de taraflar işbirliği yapacaklardır. Tesislerin  
yerel ve uluslararası GMP onaylarının alınmasını takiben 
geliştirilen ürünlerin tüm teknolojileri Turgut İlaç’ın üretim 
tesislerine transfer edilecektir. 

-Hastalara önemli faydalar sağlanacak
Merck Yaşam Bilimleri Bölümü Başkanı ve CEO’su Udit 

Batra açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Dünya çapında, 
yüksek kaliteli ilaçlara erişimi arttırmaya devam etmek ar-
zusundayız. Bu işbirliği kapsamında yapacağımız çalışma-
lar ile proses geliştirme ve üretim tesisi kurulumu alanında 
dünya çapında verdiğimiz hizmetleri Turgut İlaç ile paylaşa-
cağımız için heyecan duyuyoruz. Turgut İlaç köklü birikimi-
ni biyoteknolojik ilaçlar alanına taşırken birlikte çalışarak 
Türkiye ve dünyadaki hastalara önemli faydalar sağlamaya 
katkı yapmayı hedefliyoruz.”   

-Biyoteknoloji altyapısı
Türkiye ilaç sektörünün duayenlerinden ve Turgut İlaç 

Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Turgut, “50 yılı aşkın süre-
dir Türkiye’de ve dünyada insan sağlığının geliştirilmesi için   
uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde kaliteli ve erişile-
bilir ilaçlar üretmeyi temel ilke edinmiş olan kuruluşumuz, 
şimdi de aynı amaçlarla Türkiye’de dünya standartlarında 
sürdürülebilir ve rekabetçi bir biyoteknoloji alt yapısının ku-
rulması için yerli ve uluslararası teknik işbirlikleri ile yoğun 
bir çalışma başlatmıştır. Biyoteknoloji alanında güçlü bir 
bilimsel bilgi birikimi ve endüstriyel uzmanlığa sahip olan 
Merck’in de bu amaçlarımızı gerçekleştirme yönünde doğru 
bir ortak olduğuna inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

[Yatırım ►
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Turgut Grubu, 50 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye ilaç 
sanayisinin önemli girişimci kuruluşlarından biridir. Son 
dönemde ilaç ile ilgili faaliyetlerini Turgut İlaç bünyesinde 
toplayan grup, Türkiye ve dünya pazarlarının biyoteknolo-
ji ilaçları alanında giderek büyüyen ihtiyacını karşılamak 
ve bu ilaçlara erişimi kolaylaştırmak amacıyla biyobenzer 
ilaçlar üretecek bir tesis ve bir Ar-Ge Merkezi kurulması 
için biyoteknoloji yatırımına başlamıştır. Şirket uluslararası 
standartlarda ürün geliştirme vizyonuyla İstanbul’un hemen 
dışındaki tesisinde biyobenzer ticari üretimi yapmayı amaç-
lamaktadır.

Turgut İlaç’ın Merck ile yaptığı stratejik ortaklık, 
Merck’in sahip olduğu yüksek nitelikli, kalifiye işgücünün 
hedeflenen başarı için kullanılmasını da içermektedir. Bu 
sayede pazar beklentilerine uygun 
şekilde yüksek kaliteye haiz, biyo-
benzer moleküllerin yerli üretim 
olarak Türkiye ve diğer pazarlar-
da olması sağlanacaktır.

Turgut İlaç Hakkında
TURGUT Grubu, 50 yılı aş-

kın deneyimi ve güçlü finansal 
yapısı ile sanayimizin önemli 
girişimci kuruluşlarından bi-
ridir. İlaç sanayimizin son 50 
yılında lider kuruluşlar olan 
FAKO İlaçları A.Ş., E.R. Squ-
ibb İlaçları A.O. ve ABFAR 
İlaçları A.Ş.’yi bünyesinde 
barındıran grubumuz, Türkiye’nin ilkleri arasında yer 
alan önemli ilaç hammaddesi ve bitmiş ürün üretim 
tesislerinin tasarımını, yapımını ve işletmesini gerçek-
leştirmiş, ayrıca kendi ürünlerine ek olarak Abbott, 
Wyeth, Merck Sharp & Dohme, SmithKline Beecham, 
Daiichi ve Recordati gibi dünya şirketlerinin lisansı 
ile ilaç üretim ve pazarlama faaliyetleri yürütmüştür. 
2008 yılından bu yana ilaç ile ilgili faaliyetlerini TUR-

GUT İlaçları A.Ş. bünyesinde toplayan ve alanında ilk 
olma özelliğine sahip Ar-Ge laboratuvarında, Sağlık 
Bakanlığı’nın onayı ile küçük moleküllü ilaç geliştirme 
çalışmalarını yürütmektedir. Turgut İlaç, bünyesinde 
2014 yılında kurulan Biyoteknoloji Grubu ile yüksek 
kaliteli medikal biyoteknoloji ürünlerinin geliştirilme-
si, üretilmesi ve pazarlanması alanında uluslararası 
rekabet gücüne sahip küresel bir oyuncu olmak temel 
amacıyla  güçlü bir girişim başlatmıştır.

Merck Hakkında
Merck, sağlık hizmetleri, yaşam bilimleri ve perfor-

mans materyalleri alanında öncü bir bilim ve teknoloji 
firmasıdır. Yaklaşık 40.000 
çalışanımız, kanser veya mul-
tipl sklerozu tedavi etmeye 
yönelik biyofarmasötik teda-
vilerden, bilimsel araştırma ve 
üretim için en son sistemlere, 
akıllı telefon ve LCD televiz-
yonlar için likit kristallere 
kadar yaşamı iyileştiren yeni 
teknolojiler geliştirmek için 
çalışmaktadır. Merck, 2014 
yılında 66 ülkedeki satışların-
dan 11,3 milyar Euro tutarın-
da gelir elde etmiştir. 

1668 yılında kurulan 
Merck, dünyanın en eski ilaç ve kimyasal şirketidir. 
Kurucu aile, halka açık şirketler grubunun büyük his-
sedarı olmayı sürdürmektedir. Merkezi Almanya’nın 
Darmstadt şehrinde bulunan Merck, Merck isim ve 
markasının küresel haklarına sahiptir. Bunun tek is-
tisnası, şirketin EMD Serono, MilliporeSigma ve EMD 
Performance Materials adı ile faaliyet gösterdiği Bir-
leşik Devletler ve Kanada’dır.
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Türkiye’nin ilk “akıllı teknopark” olma vizyonu doğ-
rultusunda projelendirilen TÜBİTAK Marmara Teknokent 
İdare ve Kuluçka Binasının temel atma töreninde konuşan 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, “10 yıl önce birkaç 
yüz proje teklifi alırken bu sene 33 bin proje teklifi alıyoruz. 
Bunların elemelerini gerçekleştiriyor, kıymetlerini tartıyo-
ruz” dedi.

Teknoparkların bilginin teknolojiye ve ekonomik faydaya 
dönüşmesinde önemli halkalardan biri olduğunu söyleyen 
ve üniversitelerdeki fikirlerin gelişmesi ve bunların uygula-
ma planına dönüşmesi sürecine değinen Ergin, “Bizde bir 
deyim var, ‘denizi geçip derede boğulmak’ diye. Bu kadar 
fikrin bir araya gelmesinden sonra teknolojinin ekonomik 
hayata geçme noktasında Türkiye bunun sıkıntısını yaşıyor” 
diye konuştu.

Ergin, TÜBİTAK olarak Ar-Ge desteklerini hem şekil-
lendirip hem de yakından takip ettiklerini anlatarak, “10 
yıl önce birkaç yüz proje teklifi alırken bu sene 33 bin proje 
teklifi alıyoruz. Bunların elemelerini gerçekleştiriyoruz, 
kıymetlerini tartıyoruz. Desteklenmeye değer bulduğumuz 
proje sayısında da yine 10 yılda yaklaşık 9 kat artış görüyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Bu kadar Ar-Ge desteği verildikten sonra ürünlerin 
ticari hayata dönüştürülmesinde belirli zorlanmalar hisset-
tiklerini dile getiren Ergin, şöyle konuştu:

 “Bu dönüşümün en vazgeçilmez parçası olarak bu tek-
noparkta olduğu gibi girişimci ruha sahip olan KOBİ’lerin 
yaptıkları faaliyetler yer alıyor. Ar-Ge merkezleri kanunu 

geçmeden önce Ford gibi büyük kuruluşların da burada yer 
alması zorunluydu. Ama kanundan sonra artık KOBİ odaklı 
çalışma merkezi haline geldik. Yine 2 yıl önce yapılan 
değişiklikle kuluçkaların ve teknoloji transfer ofislerinin ku-
rulma zorunluluğuyla teknopark hayatı bir kat daha güncel 
hale geldi. Bugün temellerini atacağımız bina bu bakımdan 
öneme sahip.”

Ergin, MARTEK’in teknopark bölgesi içerisindeki 
faaliyetlerini kendisine yakışmayan şartlarda gerçekleştir-
diğini belirterek, “Bu bina ile hem hak ettiği güzel mekana 
kavuşacak hem de teknolojinin ticari hayatla buluşmaya 
başladığı hem kuluçkası hem de teknoloji transfer ofisiyle 
de faaliyetine devam edecektir. Bu bakımdan teknokentleri 
genel olarak ama MARTEK’in ve temeli atılacak binanın 
hayata geçmesini onurla, gururla destekliyorum” şeklinde 
konuştu.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Gü-
zeloğlu da açılış töreninde yaptığı 
konuşmada “Şüphesiz ki bütün bu 
buluşmalar, gerek temel atma, ge-
rekse hizmete açmalar Türkiye’nin 
bir büyük geleceğe doğru güvenli, 
kararlı ve emin adımlarla yürüyü-
şünün hem en açık göstergesi, hem 
de bu güvenin pekiştiricisi buluş-
malar oluyor.

 Türkiye 2023’de yani Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluşunun 100 
ncü yılında, dünyanın en gelişmiş 
ilk 10 ekonomisi ve ülkesi olma 
hedefine doğru kararlı ve emin 
adımlarla yürümektedir.

 Bu yürüyüşümüzü taçlandıran, 
güven aşılayan en önemli unsur; 
bilgi temelli bir ekonomiye, bilgiyi 
kullanan, ARGE yi hayatın içine 
katan ve belki bu anlamda ticari-
leştirerek gelişmesini, kalkınmasını 
hedefleyen bir perspektif ve vizyon 
içerisinde istemesidir.Bu noktada 
baktığımız zaman Türkiye Cumhu-

riyetinin kuruluşundan buyana Gayri Safi Milli Hasılamız 
içinde ilk defa ARGE harcamalarımız %1 e ulaşmıştır. 
Şüphesiz ki ARGE dahil, marka, patent, tasarım ve teknolo-
ji kullanımındaki bu büyük  dönüşüm ve sıçrama hedefimiz 
açısından yeterli değildir. Ama güven, güç ve heyecan  veren 
bir çalışmadır” dedi.

Törene; Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanısıra, Gebze 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Gebze 
Kaymakamı Mehmet Arslan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
A. Arif Ergin, Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Or-
han Çömlek, Marka Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, Gebze 
Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Darıca Belediye Başkanı 
Şükrü Karabacak  ve çok sayıda kişi katıldı.

Akıllı Teknopark’a yeni 
kuluçka ve idare binası

[Yatırım ►
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[insan kaynakları ►

Dünyaca ünlü insan kaynakları otoritesi Prof. 
Dave Ulrich’in kurucusu olduğu RBL Group ve 
Michigan Üniversitesi’nin beş yılda bir yaptığı 
İK Yetkinlikleri Araştırması sonuçlandı. RBL 

Group’un Türkiye Ortağı Solid Consulting Partners tarafın-
dan açıklanan araştırma, Türkiye’nin de aralarında bulun-
duğu 60 ülkede 30 binden fazla İK profesyonelinin, yönetici-
nin ve çalışanın katılımı ile gerçekleştirildi. 

Araştırma sonuçlarına göre, dünya çapında yaşanan ye-
tenek kıtlığı ve “insan”ın her zamankinden fazla önem ka-
zanması İK’cıların geliştirilmesi gereken yetkinliklerinde de 
yeni bir dönemi başlattı. Gelecek beş yılda şirketlerde İK’nın 
etkinliği artarken, İK liderleri (CHRO – İnsan Kaynakla-
rından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı), “Stratejik Ko-
numlayıcı” olarak şirketin geleceğine yön verecek. “Parayı 
ve insanı” doğru yöneten şirketler rekabette büyük avantaj 
sağlayacak. 

Araştırma, şirketlerin gelecek 5 yıl boyunca, İK profes-
yonellerini geliştirmek için 9 yetkinliği temel alacaklarını 
ortaya koydu. 

 1. Stratejik Konumlayıcı: Şirketin yönünü tayin ede-
cek.

2. Güvenilir Aktivist: Çalışanları, stratejiyi gerçekleş-
tirmek için harekete geçirecek.

3. Paradoks Yöneticisi: Kısa-uzun dönem odak, mer-
kezi-dağınık operasyon, değişim-istikrar, global-lokal, bilgi 
toplama-karar verme, şirketin menfaati-çalışanın menfaati 
gibi birçok paradoksu yönetmek için seçenekler arasından 
seçim yapacak.

4. Kültür ve Değişim Yöneticisi: Şirketin en iyi müş-
terileri nezdindeki kimliğiyle örtüşen bir kültür yaratacak, 
kültürü değiştirmek gerektikçe bu değişimi yönetecek. 

5. İnsan Sermayesi Geliştirici: Yeteneği ve liderleri 
geliştirecek, performansı yönetecek, teknik yeteneği gelişti-
recek. 

6. Toplam Ödül Yöneticisi: Finansal ve finansal olma-
yan ödüllerle çalışanların yaşamlarını iyileştirecek. 

7. Teknoloji ve Medya Entegratörü: Yüksek perfor-
manslı bir organizasyon yaratmak ve onu sürdürülebilir kıl-
mak için teknoloji ve sosyal medyayı kullanacak.

8. Veri Analizci ve Yorumlayıcı: Doğru kararlar alına-
bilmesi için veri analitiğini kullanacak.

9. Uyum Yöneticisi: Mevzuata ve etik kurallara uya-
rak uyum süreçlerini yönetecek. 

Solid Consulting Partners Genel Müdürü Pelin Urgan-
cılar, bir İK profesyonelinin algılanan performansı üzerin-

de yetkinliklerin yüzde 60 etkisi olduğunu ve en etkili iki 
yetkinliğin “Güvenilir Aktivist” ve “Stratejik Konumlayıcı” 
olduğunu söylüyor: 

“Şirket içindeki kadar, dışarıdaki gündem ile de ilgile-
nen, dünyadaki ve Türkiye’deki sosyal, teknolojik, ekonomik, 
politik, çevresel ve demografik trendleri takip eden, iç pay-
daşlar kadar tüketici, müşteri, toplum, tedarikçi, düzenle-
yici kurumlar gibi dış paydaşların da ihtiyaçlarını anlayan 
İK profesyonelleri ve departmanları paydaşlarına ve şirket-
lerine değer katabilecek. Araştırma, İK’cıların Stratejik 
Konumlayıcı rolünün, paydaşlara katılan değer ve karlılık, 
verimlilik gibi çeşitli iş sonuçları üzerinde çarpıcı etkisi ol-
duğunu ortaya koyuyor.” 

İK yöneticilerinin, şirketin karar alma sürecini etkile-
yecek bilgiyi, dışardaki dev bilgi havuzundan bulup, analiz 
edip, çıkan öngörüleri çalışanlarla paylaşmaları gerektiğini 
vurgulayan Urgancılar, “Gelecek beş yılda bunu yapacak İK 
yöneticilerinin sayısı artacak. İK önlenemez bir yükselişte 
ve karar alma mekanizmasındaki ağırlığı artıyor. Bu yük-
selişten Türkiye de etkileniyor. Araştırma verilerinin yüzde 
10’unu Türkiye’den topladık. Bu bile başlı başına Türkiye’de 
şirketlerin İK’ya verdikleri önemi gösteriyor” dedi. 

Geleceğin şirketinde CEO’nun 
sağ kolu İK olacak

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 60 ülkede 30 binden fazla İnsan Kaynakları (İK) profesyoneli, yöne-
tici ve çalışanın katıldığı “İK Yetkinlikleri Araştırması” sonuçlandı. Araştırmaya göre, gelecek beş yılda şir-
ketlerde İK’nin etkinliği artacak. Parayı ve insanı yöneten diğer her şeyi yönetir anlayışıyla şirket stratejile-
rini belirlemede İK liderleri üst yönetim ekipleri içinde öne çıkacak. Araştırmaya göre İK profesyonellerinin 
sahip olmaları gereken en kritik yetkinlik; “Stratejik Konumlayıcı”. Artık İK’cılar, şirketin nereye gitmesi 

gerektiğini belirleyen ekipte ağırlıklarını arttıracaklar. 

İK Yetkinlikleri Modeli 2015
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Belçika İstanbul Başkonsolosluğu, Kocaeli Sanayi Oda-
sı ve Doğu Marmara ABİGEM organizasyonunda, Belçika 
Flaman bölgesinden bir heyet, 8-9 Aralık 2015 tarihlerin-
de, Kocaeli Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Oda’nın organizas-
yonunda çeşitli firma ve kurum ziyaretleri gerçekleştirilerek 
Türk firmalarla iş görüşmeleri yapıldı.

8 Aralık 2015 tarihinde, KSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu tarafından karşılanan heyete Kocaeli sa-

nayisi hakkında bilgi aktarıldı. Heyetin Kocaeli programının 
ikinci gününde ise, Ford Otosan, KOSBAŞ, Yachtley, Yılport 
firmaları ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na ziyaret ger-
çekleştirildi. Aynı gün, heyetin, Kocaeli Sanayi Odası Sosyal 
Tesisi Club Bithynia’daki öğle yemeğine, Belçika İstanbul 
Başkonsolosu Henri Vantieghem de katıldı.

Programının son bölümü olan iş görüşmeleri kısmında 
ise, Belçika Flaman bölgesi firmaları, Türk firmalar ile bu-
luştu. Söz konusu görüşmelerde, 12 Belçikalı firma, 30 Türk 
firma ile toplam 53 görüşme gerçekleştirdi.

[etkinlik / ülke ►

Belçika - Türk Firmaları 
iş görüşmeleri yapıldı

Belçika İstanbul Başkonsolosu Henri Vantieghem  ve KSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu iki taraf heyetleri  birlikte 

toplantı yaptı.

Belçika İstanbul Başkonsolosu Henri Vantieghem’e katılımla-
rından dolayı KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 

plaket verdi.

Belçika ve Türk iş adamları ikili görüşmeler öncesi karşılıklı 
olarak firmalarla eşleştiler.

Belçika ve Türk İş adamları ikili görüşmeler yaparak, ticari 
anlaşmalar sağladılar.
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KSO, Belçika İstanbul 
Başkonsolosluğu’nun 
resepsiyonuna katıldı

Belçika İstanbul Başkonso-
losluğu, 7 Aralık 2015 tarihinde, 
İstanbul The Marmara Otel’de, 
Belçika İstanbul Başkonsolosu 
Henri Vantieghem ve  Belçika İs-
tanbul Başkonsolosluğu Yatırım 
ve Ticaret Ataşesi Raphael Pa-
uwels evsahipliğinde bir resepsi-
yon düzenledi. Sözkonusu resep-
siyona; Kocaeli Sanayi Odası’nı 
temsilen; Kocaeli Sanayi Odası 
Uluslararası İlişkiler Uzmanı 
Esra Kanpara ve Doğu Marma-
ra ABİGEM’den, Uluslararası 
Projeler Uzmanı Burak Çakır 
katıldı. 

Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara 
ABİGEM organizasyonunda, 21 Mart - 24 
Mart 2016 tarihleri arasında Kadın Girişim-
cilere yönelik Kosova’ya bir heyet ziyareti dü-
zenlenecek. 

Kosova’daki İş Geliştirme Ajansı Prishti-
na REA işbirliğinde gerçekleştirilmesi planla-
nan heyet ziyareti, el sanatları, tekstil, giyim 
ürünleri, aksesuarlar, dekoratif ürünler, gıda, 
makine, metal gibi alanlarda faaliyet gösteren 
Kadın Girişimcileri kapsıyor.

Heyet ziyareti kapsamında, belediye, yerel 
oda, kadın girişimci dernekleri, sosyal kuluç-
ka merkezi gibi resmi kurumlara ve kadın 
girişimcilerin sahibi olduğu firmalara ziya-
retlerde bulunulacak ve firmalar arası ikili iş 
görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Kadın girişimcilerin 
‘Kosova ziyareti’ hazırlığı
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TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü 
(BTE) tarafından 
düzenlenen “2. Bulut 
Bilişim ve Büyük Veri 
Çalıştayı”, The Green 
Park Hotel Pendik, 
İstanbul’da “Kamuda 
Büyük Veri ve Analitik 
Kazanımlar” temasıyla 
gerçekleşti. 

Çalıştaya, 
konularında uzman 
konuşmacılar ile 
ülkemizdeki büyük veri 
çalışmalarının yön-
lenmesinde rol almak 
isteyen kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör çalışanları yoğun 
ilgi ve yüksek katılım gösterdi.

Çalıştayın  açılış programına Pendik Belediye Başkanı 
Dr. Kenan Şahin, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. 
Hacı Ali Mantar, BİLGEM BTE Müdürü Dr. Mehmet 
Sezgin, BİLGEM Enstitü Müdürleri, kamu ve özel sektör 
kurumlarından çok sayıda davetli katıldı. 

Etkinlikte, tahminleme, öngörü ve karar destek odaklı 
kamu ihtiyaçlarının büyük veri analitiği ile karşılanmasına 
yönelik öncelikli kullanım senaryoları belirlendi. Yapılan 

çalışma sonunda, ilgili paydaşların bilgi ve tecrübe-
leri doğrultusunda bir 
iletişim ağı oluşturuldu, 
analitiği kamu yararına 
fayda sağlayacak veriler 
ve verilerin analitiğine 
yönelik senaryolar tespit 
edilip proje vizyonu 
doğrultusunda ortak 
çalışma imkânları 
değerlendirildi.

TÜBİTAK BİLGEM 
Bilişim Teknolojileri 
Enstitüsü (BTE),  bu-
lut bilişim ve büyük 
veri konusundaki 
çalışmalarını, dünyadaki 

gelişmeler ışığında ve ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda, 
T.C. Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı destekli “Bulut 
Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı” projesi ile 
yürütüyor. Ulusal boyutta pek çok paydaşı ilgilendirecek bu 
laboratuvar ile bulut bilişim ve büyük veri alanlarında ileri 
düzeyde araştırmaların yapılması ve ihtiyaç duyulan ürün-
lerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi he-
defleniyor. Bu alanlarda çalışacak paydaşlar için araştırma 
yapma ve danışmanlık alma olanaklarının sunulması ise 
projenin diğer hedefleri arasında yer alıyor.

Bulut Bilişim ve Büyük Veri Çalıştayı 
2015 tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaos-
manoğlu, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ersan Çınar ve yö-
netim kurulu üyelerini konuk etti. Gebze çalışma ofisinde 
gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Ta-
rıma desteğimiz her geçen gün aratarak devam edecektir. 
Özellikle damlama sulamada çiftçimizin önün açarak kıy-
metli bir meta olan suyu verimli kullanmak istiyoruz” dedi.

Gebze Ziraat Odası Başkanı Ersan Çınar’da görüş-
mede, “Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız İbrahim 
Karaosmanoğlu’ndan daha 
önceleri bazı isteklerimiz 
olmuştu. Gerekeni yapa-
rak bizlere destek olmuştu. 
Kendilerine bu nedeniyle bir 
kez daha teşekkür etmek is-
terim” açıklamasını yaptı. 
Başkan Karaosmanoğlu’da, 
Gebze Ziraat Odası Başkanı-
na ve yönetim kurulu üyeleri-
ne ziyaretten dolayı teşekkür 
etti. Doğal ürünlerin ülke-

mizde tüketici tarafından talep edildiğini belirten Başkan 
Karaosmanoğlu, “Veteriner ve Ziraat Mühendisi destekleri-
mizin çok önemli olduğunu görüyorum. Bizler bu destekleri 
yaparken, hükümetimizin verdiği teşviklerden çiftçimizin 
faydalanmasını da istiyoruz. Bu noktada sizlere büyük görev 
düşüyor. Tarım alanlarımızın bütünleştirilmesi için sizlerde 
çalışma yapmalısınız” şeklinde konuştu.

Tarımsal faaliyetlerinin en önemli ayrılmaz parçasının 
su olduğunu ve bu neden-
le projeler ürettiklerini de 
belirten Başkan Karaosma-
noğlu, “Çiftçimiz için gölet-
lerimizden kanallar vasıta-
sıyla damlama tekniği için 
su taşıyacağız. Kendi cazi-
besiyle gerçekleşen bu proje 
hem verimli olacak, hem de 
çiftçimizin giderlerinin azal-
masına neden olacak. Bu 
hizmetle daha kaliteli ürün-
ler insanımızın ihtiyaçlarını 
karşılayacak” dedi.

Karaosmanoğlu: 
Tarıma desteğimiz sürecek

[Etkinlik ►
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Serbest Bölgeler’deki sorunlar 
Ankara’da ele alındı

TOBB Türkiye 
Serbest Bölgeler 
Meclisi, Meclis 
Başkan Yardım-
cıları ve Üyeler-
den oluşan bir 
heyet ile birlikte 
Ekonomi Bakanı 
Mustafa Elitaş’ı 
makamında ziya-
ret etti. 

Bakan Elitaş’a 
yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerini ileten Heyet 
ziyaret esnasında   “Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Ka-
nun Hükmünde Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını İçeren 
Kanun Tasarısı”  hakkında temennilerini iletti.

 Kuruluşundan beri serbest bölgeler camiasının içerisin-

de yer aldığını 
belirten  Bakan 
Mustafa Elitaş 
da, serbest böl-
gelerin gelişme-
sine verdikleri 
önemi vurgulaya-
rak,  bölgelerin 
gelişmesi husu-
sunda bürokra-
tik engelleri kal-

dırarak destek 
vermeyi amaçladıklarını ifade etti. Bakanlık olarak Kanun 
Tasarısı’na ilişkin tüm çalışmalara destek verdiklerini ve 
bölgelerle birlikte yapılacak ortak çalışmalarla, önümüzde-
ki dönemde olumlu sonuçlar elde edileceğine inandıklarını 
belirtti.

ECO ülkeleri ile işbirliği masaya yatırıldı
Uzman Komite Toplantıları Açılış Oturumu TOBB Yö-

netim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, FPCCI Başkanı Mian 
Muhammed Adrees, ECO Genel Sekreteri Halil İbrahim 
Akça ve üye ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla TOBB İkiz 
Kuleler’de gerçekleştirildi. 

ECO Uzman Komite Top-
lantıları Açılış Oturumu’nda 
konuşan TOBB Yönetim Ku-
rulu Üyesi Cengiz Günay, dün-
yada ve özellikle Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu bölgede 
her gün yeni gelişmeler ya-
şandığına işaret ederek, “Bu 
değişimler yaşanırken bir ve 
beraber olmalıyız” dedi. 

TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Cengiz Günay konuş-
masında, ortak projeler ya-
pabilmenin önemi üzerinde 
dururken beraberliğin daha fazla işbirliği yapılarak güçlen-
dirilebileceğini vurguladı.Günay şöyle konuştu:

 “Bizler özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkele-
ri olarak ve daha önemlisi komşu ülkeler olarak bu değişim-
ler yaşanırken bir ve beraber olmalıyız. Bu sancılı süreçte 
kaybetmek istemiyorsak dünya genelindeki ticaret payımızı 
artırmalıyız. Bunu ancak birbirimizle daha çok işbirliği ger-
çekleştirerek yapabiliriz. 

Kendi aramızdaki ekonomik ve ticari işbirliklerimizi 
artırmalı, refah seviyelerimizi yükseğe çıkarmak için daha 
çok bir araya gelmeli, ortak projelere imzalar atmalıyız. Bu 
kapsamda, Uzman Komiteler Toplantılarını ve ardından ya-
pılacak Yürütme Kurulu Toplantısı’nda alınacak kararları 

çok önemsiyoruz.”
 -Diğer konuşmacılar
FPCCI Başkanı Mian Muhammed Adrees ise konuşma-

sında tarihi bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, “Yeni 
bir çağ başladı. Geleneksel 
olmayan tehditler ve tehli-
kelerle karşı karşıyayız. Te-
rörün, enerji ve ekonomik 
savaşlarının yaşandığı bir 
dönem bu. Daha fazla işbi-
rilği ve daha fazla birarada 
olmaya ihtiyacımız var” 
diye konuştu.

Zorlukları fırsata çe-
virmek gerektiğini vurgu-
layan Adrees, Pakistan’ın 
kaynaklar açısından zengin 
ve kıt ülkeler arasında bir 
bağlantı köprüsü olduğunu 

bildirdi. Küresel ekonomide batıdan doğuya doğru bir kay-
ma yaşandığını söyleyen FPCCI Başkanı Mian Muhammed 
Adrees, işbirliğinin büyüme rakamlarını artıracağından söz 
etti.

ECO Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça da ECO’nun 
özel sektör işbirliğine büyük önem verdiğini ifade ederken, 
Bölge’nin ticaret rakamlarına ilişkin bazı verileri paylaştı. 
Akça, 2014 yılında ECO Bölgesi’nin 118 milyar dolar tica-
ret hacmine ulaştığını, ihracatın payının ise yüzde 46 oldu-
ğunu belirtti. Dünya ticaret hacminde ECO’nun yüzde 2,2 
paya sahip olduğunu kaydeden ECO Genel Sekreteri Halil 
İbrahim Akça35 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım he-
deflendiğini sözlerine ekledi.
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Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle TAYSAD ta-
rafından yürütülen “İş Mükemmelliği URGE 
Projesi”nde firmalar, maliyetlerinde iyileşme 
sağlayarak ve israflarını azaltarak rekabet 

avantajı elde ediyor. Bir buçuk yıl önce başlatılan projede 
yer alan 13 firma, iyileşme sağladığı alanlar ile 3 milyon 
TL’yi aşan kazanç sağladı. Sürecin, Nisan 2016’da sonuç-
lanması öngörülüyor.

Proje kapsamında yapılan uygulamaların ve gelişim 
seviyesinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen 
toplantıda konuşan TAYSAD Başkan Vekili Alper Kanca, 
“Sürecin sonunda projeyi başarıyla tamamlayan firmalar; 
küresel piyasa koşullarında daha güçlü, esnek ve dayanıklı 
yapıda rekabet edebilecek ve tedarik zincirinde elde edilen 
kazançlarla, gerek mevcut yatırımların, gerekse gelecek ya-
tırımların geri dönüşümünü artırabilecek. Firmalar, proje 
sayesinde, kalitesizlik maliyetinde azalma, stok devir ora-
nında artış, proje yönetiminde ve iş güvenliğinde iyileşme 
sağlayacak” diye konuştu.

- Projeye katılan firmalarda, üst düzeyde 
tatmin oluştu
Alper Kanca, “Karlılıktan taviz vermeden ve maliyetleri 

artırmadan büyümenin yaratılacağı bir düzen öngören pro-
je, katılımcı firmalarda şu ana kadar üst düzeyde tatmin 
oluşturdu” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“İsrafların tanımlanması ve kayıpların azaltılması ko-
nusunda iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Yapılan iyileş-
tirme çalışmalarında, şirketlere maliyet açısından hızlı bir 
şekilde sonuçlarını görebilecekleri faydalar sağlayacak, üre-
tim verimliliği projelerine öncelik verildi. Aynı çalışan sayısı 
ile daha fazla sayıda 
üretim adetlerine 
ulaşılması, hatlarda 
proses sürelerinin 
azaltılması, kalite 
seviyesinin bir seviye 
yukarı çıkarılması 
gibi kazanımlar sağ-
ladı. Ayrıca bu iyileş-
tirmeler, bir sonraki 
öncelikleri belirleme 
ve yeni gelişim he-
defleri oluşturmaya 
da katkı sağladı.”

- Türkiye’nin, verimlilik odaklı projelere 
ihtiyacı var
Alper Kanca, otomotiv tedarik sanayinde faaliyet gös-

teren firmaların, mevcut şartlarda önlem alması ve ve-
rimliliğe odaklanması gerektiğinin altını çizdi. İnsan aklı 
ve duygusunu da işin içine katmanın doğru olacağını vur-
gulayan Kanca, “OECD tarafından 2014 yılında yayınla-
nan satın alma gücü paritesine göre ülkelerin durumuna 

bakıldığında, Türkiye’nin verimlilik ve rekabet üzerine 
kurgulanmış bir projeye ihtiyaç duyduğu çok açık. ‘İş Mü-
kemmelliği URGE Projesi’, bugünün şartlarında otomo-
tiv tedarik sanayinin ayakta kalabilmesi ve verimliliğini 
artırması noktasında, uygulanması gereken çok özel bir 
proje” dedi.

Otomotiv tedarik sanayi 
verimliliğe odaklandı

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD), Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle yürüttüğü “İş 
Mükemmelliği URGE Projesi”nde son aşamaya gelindi. 2014 Temmuz ayında başlatılan projeye katılan TAY-

SAD üyesi 13 firma, bugüne kadar 3 milyon TL’yi aşan kazanç elde etti. 
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Otomobil pazarı yüzde 
23,5 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26,1 artarak 
968 bin 17 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Türkiye’de 
2015 yılı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 
verilerini açıkladı. Buna göre; otomobil satış-
ları, 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 

23,54 artarak 725 bin 596 adete yükseldi. 2014 yılında 
587 bin 331 adet satışa ulaşılmıştı. Hafif ticari araç pazarı 
ise 2015 yılında geçen yıla göre yüzde 34,42 oranında ar-
tarak 242 bin 421 adete ulaştı. Geçen yıl 180 bin 350 adet 
satış yapılmıştı.

Yapılan açıklamaya göre; 2015 yılı Aralık ayı otomobil 
ve hafif ticari araç pazarı 156 bin 173 adete ulaştı. 146 
bin 989 adet olan 2014 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 6,25 ora-
nında büyüdü. 2015 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,89 arttı ve 114 bin 340 
adet oldu. Geçen sene 110 bin 054 adet satış gerçekleşmişti. 
2015 yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 2014 yılı-
nın Aralık ayına göre yüzde 13,26 arttı ve 41 bin 833 adet 
olarak gerçekleşti. Geçen sene 36 bin 935 adet satışa ulaşıl-
mıştı. 2015 yılında, 1600cc altındaki otomobil satışlarında 
yüzde 24,52, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında yüzde2,54 ve 2000cc üstü otomobil-
lerde yüzde 9,37 artış görüldü. 2015 yılında, 85kW altı 38 
adet, 121kW üstü ise 82 adet olmak üzere 120 adet elek-
trikli otomobil satışı gerçekleşti.

2015 yılında, otomobil pazarında ortalama emisyon de-
ğerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,02 oranıyla 100-
120 gr/km arasındaki otomobiller 304 bin 901 adet ile sa-
hip oldu. 2015 yılında, dizel otomobil satışlarının payı yüzde 
61,78’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı 
yüzde 49,90’a yükseldi.

- En çok ‘Sedan’ tipi araçlar tercih edildi
2015 yılında otomobil pazarı segmentinin yüzde 82,90’ını 

yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer 
alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğin-
de, en yüksek satış adetine yüzde 52,11 pay alan C (378 
bin 141 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlen-
dirildiğinde ise, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (yüzde 48,46 pay, 351 bin 598 adet) oldu.

2015 yılında hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 71,28 
pay ile Van (172.788 adet), ardından yüzde 11,8 pay ile 
Kamyonet (28 bin 599 adet), yüzde 10,69 pay ile Minibüs 
(25 bin 923 adet) ve yüzde 6,23 pay ile Pick-up (15 bin 111 
adet) yer aldı.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2015 yılında 
968 bin 17 adete ulaşarak, 2014 yılı aynı döneme göre baz 
etkisiyle yüzde 26,1 artış göstermiştir. 2016 yılı otomotiv 

sektörü toplam pazarının 900-950 bin adet aralığında olma-
sı tahmin edilmektedir.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 
2016 yılı beklentiler şöyle: 

“ABD Merkez Bankası’nın (FED) ekonomideki iyileşme-
ye paralel olarak politika faiz artırma beklentisi,

Çin ekonomisindeki gelişmeler ve gelişmekte olan ülke-
lere etkisi,

AB ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez Bankası’nın 
(ECB) ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla para-
sal genişlemeye devam etme kararı,

Jeopolitik gelişmeler,
TCMB’nin enflasyonla mücadele kararlığı,
Cari işlemler açığındaki gelişim,
Yapısal reformlara ait atılacak adımlar,
Ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı”

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün 
iki genel seçim arasındaki siyasi belirsizlik döne-
minde döviz kurlarının hızlı değişim gösterdiğini 
belirterek, “Bu nedenle de pazarın düşüş göster-
mesi bekleniyordu. Ancak otomotiv pazarı, yıl ba-
şındaki olumlu beklentiler çerçevesinde büyümeye 
devam etti. 2015 yıl sonu için toplam pazarın 954 
bin adede ulaşacağını öngörüyoruz” dedi.

Yenigün, Ford Otosan olarak 2015 yılının ilk 
on bir ayında toplamda 105 bin 914 adet satışa 
ulaştıklarını kaydederek, “Kasım ayı sonu itiba-
rıyla binek otomobil satışlarımız 40 bin 481 adet 
seviyelerinde, bir önceki yıla göre yüzde 32 artış 
yakalarken, hafif ve orta ticari pazarında da satış 
rakamlarımızı 58 bin 687 seviyesine çıkartarak 
geçen seneye göre yüzde 56’lık bir artış elde ettik” 
bilgisini verdi. 

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker ise 
bu yıl otomotiv pazarının tahminlerden fazla büyü-
me gösterdiğini ifade etti.

Önder Göker, perakende satışlarının geçen yıla 
göre yüzde 35 arttığının altını çizerek, “Yıl sonun-
da en az 195 bin aracımızı da öncelikle Avrupa 
pazarları olmak üzere 40’tan fazla ülkeye ihraç 
etmiş olacağız. Hyundai Assan, oluşturduğu istih-
damı, yüksek katma değere sahip üretimi ve ihra-
cat geliriyle Türkiye ekonomisine büyük bir katkı 
sağlıyor” diye konuştu.
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OSB yöneticileri Kocaeli Sanayi 
Odası’nda biraraya geldi

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu başkanlığında Kocaeli’de 
bulunan Organize Sanayi Bölgeleri’nin Yö-
netim Kurulu Başkanları ve Bölge Müdürleri 

biraraya geldi. 
Geniş katılımla yapılan toplantıda su fiyatları görüşüldü. 

OSB’lerin kullandıkları su miktarları, fiyatları ve diğer iller 
ile kıyaslanması 
konularına deği-
nildi. Su tasar-
rufu için alın-
ması gereken 
önlemler konu-
sunda görüşü-
lerek, alternatif 
su kaynakları 
kapsamındaki 
fikirler alındı. 
OSB’lerin atık 
su arıtma tesisi 
çıkış sularının 
tekrar proses 
amaçlı kulla-
nılması ile ilgili 
projeleri ko-
nularında bilgi 
pay laş ımında 
bulunuldu.

Toplantıya; 
Kocaeli Gebze 

V. Kimya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur, Ma-
kine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğ-
lu ile Kocaeli Gebze V. Kimya OSB, Gebze Güzeller OSB, 
Gebze Kömürcüler OSB, Arslanbey OSB, TOSB Otomotiv 
Yan Sanayi OSB, Kandıra Gıda İhtisas OSB, Gebze Plastik-
çiler OSB, Dilovası OSB, Alikahya OSB, Makine İhtisas OSB 
ve Gebze OSB’nin Bölge Müdürleri iştirak etti.
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KSO sergi salonundaki 
“Cihanşumul Çocuklar” 

fotoğraf sergisi, büyük ilgi gördü

1970 yılından beri dün-
yayı gezerek gördüğü 
değişik kültürleri gö-
rüntüleyerek sanatse-

verlerle buluşturan Kemal Kaya 
bugüne kadar 100’e yakın değişik 
ülkeye seyehat ederek insan-mekan 
ilişkilerini ön plana çıkaran tarzda 
fotoğraflar çekti. Ulusal ve ulusla-
rarası birçok fotoğraf yarışmasında 
ödülleri ve sergileri bulunan Kemal 
Kaya’nın “Cihanşumul Çocuklar” 
adıyla Kocaeli Sanayi Odası’nda aç-
tığı fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. 
Kemal Kaya  fotoğrafların satışın-
dan elde edilen geliri Kocaeli Sanayi 
Odası’nın sosyal sorumluluk projesi 

olan Bizimköy Engelliler Üretim 
Vakfı’na bağışladı.  

Fotoğraf Sanatçısı Kemal Kaya’nın “Cihanşumul Çocuklar” fotoğraf sergisi 7-18 Ara-
lık tarihleri arasında Kocaeli Sanayi Odası Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Kemal Kaya kimdir?

İstanbul 1951 doğumlu. 
İlköğrenimini İstanbul’da, Ortaöğ-

renimini Sakarya-Adapazarı Arifiye 
İlköğretmen Okulu’nda tamamlayarak 

Öğretmen oldu. Daha sonra Manisa 
Spor Akademisi’nde açılan kursları 

bitirerek, ilkokullarda Beden Eğitimi 
Öğretmeni olarak çalıştı ve emekli 

oldu.

KASK (Kocaeli Fotoğraf Sanatı 
Derneği) üyesi, 2011 Ocak ayında 

Fédération Internationale de I’Art Photographique AFIAP,2011 
de Efiap,2012 yılında ise Efiap/b ünvanlarını kazandı.

1970 yılından beri, eşi ile birlikte, dünyayı gezmekte ve gördüğü 
değişik kültürleri görüntüleyerek, onları, çeşitli sergi ve sunum-

larla insanlarla paylaşmakta. Bu güne kadar 100 den fazla farklı 
ülkeye seyahat eden fotoğrafçı, son 3-4 seneden beri, dünyadaki 
kabileler ve etnik gruplar üzerinde çalışmalar yapmakta, insan 

-mekan ilişkilerini ön plana çıkaran tarzda gezi fotoğrafları 
çekmekte.

Başta İstanbul olmak üzere,20 en fazla kişisel fotoğraf sergisi 
açtı. Sergilerle ilgili 2 adet de kitabı, ulusal ve uluslararası birçok 

fotoğraf yarışmasında ödülleri ve sergilemeleri bulunmakta.
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Odamız 3’üncü Meslek Ko-
mitesi Hazır Yemek ve Şeker-
leme Sanayi Grubu 8 Aralık 
2015 tarihinde Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nı ziyaret ederek 
eş meslek komiteleri ile ortak 
toplantı yaptılar.

Söz konusu ziyarete 3’üncü 
Meslek Komitesi’nden Başkan 
Mihriban Bilen, Meclis Üyesi 
Murat Can ve Meslek Komite-
leri Uzmanı Seçkin Ökte katıl-
dı. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
9’uncu ve 10’uncu (Gıda Mad-
deleri ve Hazır Yemek Sanayi 
Grubu) Meslek Komite Üyeleri 
ile gerçekleştirilen toplantıda 
sektör sorunları görüşüldü.

3.Meslek Komitesi’nin Ege Bölgesi 
Sanayi Odası ziyareti

Aygaz Anonim Şirketi Yarımca 
Terminal Müdürlüğü ziyareti

27’nci Meslek Komitesi (Makine Ku-
rulum, Hurda Atık Bertarafı ve Enerji Sa-
nayi Grubu) olarak 29.12.2015 tarihinde 
Aygaz Anonim Şirketi Yarımca Terminal 
Müdürlüğü firmasına üye ziyareti yapıldı. 
Üye ziyaretine Komite Başkanı Nurten 
Canayakın, Komite Başkan Yardımcısı 
Osman Zeki Erdoğan ve Komite Üyesi/
Meclis Üyesi Muhammet Saraç ve KSO 
Meslek Komiteleri Uzmanı Seçkin Ökte 
iştirak etti. 

Aygaz Aş. Yarımca Terminal Müdü-
rü Rauf Akbaba tarafından karşılanan 
ekibimiz Odamız ve Oda faaliyetlerimiz 
hakkında bilgilendirme yaptı. Komite 
Üyelerimiz firmanın faaliyetleri hakkında 
bilgi alarak, enerji sektörü konusundaki 
problemlerle ilgili bilgi paylaşımında bu-
lunuldu.

1961 yılında faaliyete geçen Aygaz 
Anonim Şirketi LPG’nin üretimi, temini, 
stoklanması, dolumu ve LPG’li cihaz üre-
timi ile satışını kapsayan LPG şirketidir. 
Türkiye’de 81 ilde 3 bin 800 tüpgaz ve 
otogaz bayi ile hizmet veriyor.
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Obasan Gıda Tekstil İnşaat 
Sanayi ve Ticaret Aş. ziyareti

1930 yılında Selanik’ten 
Bursa’ya göç eden pilavcı Hasan 
Dede ile üretime başlayan firma 
1980 yılında Bursa’da fabrikas-
yon üretime geçerek faaliyetleri-
ni sürdürmeye devam etti. 2000 
yılında Dilovası bölgesine gelen 
firma 2012 yılında Sofra-Com-
passGroup ile birleşti.

Bursa, Gemlik ve Gebze ol-
mak üzere üç farklı yerde taşıma 
yemek hizmeti yapan firmanın 
Gebze üretim tesisinden 330 kişi 
çalışıyor. Yaklaşık olarak 130 
firmaya hizmet veriyır ve günlük 
17 bin civarında yemek üretimi 
yapıyor. Sektörün en büyük sı-
kıntısı olarak hammadde fiyatla-
rının dalgalanması ve üretim izni 
olmayan merdiven altı firmalarla 
haksız rekabet yaşandığı dile ge-
tirildi. Devletin kurallara uymayanlara izin vermemesi gerektiği belirtildi. Hazır yemek üretimi yapan firmaların bir araya 
gelerek ortak bir toplantı yapılması yönünde fikir birliğine varıldı.

Şirket 1995 yılında Pendik’te Mehmet Akça-
oğlu tarafından kuruldu ve helva, tahin, pekmez, 
reçel, susam, Türk lokumu ve kakaolu fındık 
kreması gruplarında üretim yapıyor. Yüzde 75 
ihracat ve yüzde 25 iç piyasaya üretim yapılıyor. 
Aylık 600 bin dolar olmak üzere 25 ülkeye ihra-
cat yapılıyor. Söz konusu ziyarette;

•Sektörün en büyük sıkıntısının finansman 
sıkıntısı olduğu belirtildi.

•Fason malların sektörü olumsuz etkilediği 
belirtildi.

•Ekonomi Bakanlığı İthalat ve İhracat Ge-
nel Müdürlüklerinin Gebze Bölgesinde Bölge 
Müdürlüğünün olması gerektiği belirtildi. Sana-
yi Odası’nın bu konuda çalışma başlatması yö-
nünde öneri getirildi.

•Sanayi Odası üyesi olan gıda firmalarının 
yaptıracağı analizler için laboratuvarlarla anla-
şılıp üyelere indirimli hizmet sunulmasının sağ-
lanması için çalışma başlatılması yönünde öneri 
getirildi.

•Sanayi Odası’nın; hukuki destekler, hijyen 
eğitimleri, vergisel anlamda bilgilendirmeler 
yapması gerektiği yönünde öneri getirildi.

•Oda üyelerinin işyeri filoları için yakıt alı-
mında indirim yapılması için bir ortak satınalma 
çalışması yapılması yönünde öneri getirildi.

•21-25 Şubat 2016 tarihlerinde Dubai’de 
yapılacak olan dünyanın en büyük gıda fuarı 
Gulfood2016 için Odamız gıda üyelerine yönelik 
bir çalışma yapılması önerisi getirildi.

Akçaoğlu Gıda 
Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti. 
ziyareti
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Odamız 23’üncü ve 30’uncu 
Meslek Komiteleri HKTM’yi 

ziyaret etti
Odamız 23’üncü (Genel Amaçlı Makine 

İmalatı Sanayi Grubu) ve 30’uncu (Özel Amaçlı 
Makine İmalatı Sanayi Grubu) bir araya gele-
rek, hktm Hidropar Hareket Kontrol Teknolo-
jileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi, üre-
tim yerini yakından görmek ve sektörün içinde 
bulunduğu durum hakkında bilgi paylaşımında 
bulunmak üzere, Gebze Plastikçiler OSB’deki 
yeni fabrikasında ziyaret etti.

Komite üyelerimizden Mehmet Başol, Ba-
hattin Ertuğ, Aykut Özgür, Nihat Balta ile 
Odamızdan Atilla Yeldan ve Seçkin Ökte’nin 
yer aldığı ziyarette firma sahibi Tunç Atıl, 
Hidrolik Proje ve Satış, Elektromekanik ve 
Robotik, Mekanik ve Otomasyon Satış bölüm-
lerinden oluşan organizasyonlarıyla hareket 
ve kontrol konusunda faaliyet gösteren, başta 
hidroliğin en yoğun kullanıldığı ve kalitenin 
en kısa sürede test edildiği Demir Çelik olmak 
üzere ağır sanayi ve lastik sektörü, fabrika 
otomasyonu, beyaz eşya, cam ve gıda sanayi  
gibi sektörel olarak çok geniş bir yelpazeye hi-
tap eden bir mühendislik ve satış firması olduk-
larını ifade etti.

Yeni taşındıkları fabrikalarının projesinin, 2014 yılında Doğu Marmara Kalkınma Ajansının “Temiz Üretim” dalında 
birincilik kazandığını sözlerine ekleyen Atıl, LEED (Amerikan Yeşil Binalar Derneğinin Enerji Verimliliği ve Çevre konu-

larında verdiği sertifika) sertifikalandırma 
sürecindeki binalarının beş temel özelliğine 
dikkat çekerek; çatıda FV panellerle elek-
trik enerjisi üretimi, toprak kaynaklı ısı 
pompası, hava kaynaklı ısı pompası, gri su 
arıtma sistemi, güneş duvarı ve elektrikli 
araç sistemi gibi değerleri ön plana çıkart-
tıklarını belirtti. Atıl, HKTM’nin fonksiyo-
nel ve çevreci yapıların uygun bütçelerle de 
inşa edilebileceği konusunda ilham vermeyi 
hedeflediklerini özellikle vurguladı.

Tunç ATIL
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Kocaeli dış ticaret rakamlarını değerlendiren 
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu “Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız ra-
kamlara göre geçen yılın Aralık ayı ihracatı 

yüzde 21,8 azalarak, 1,4 milyar dolar ve ithalatı ise yüzde 
16 azalarak, 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ta-
mamını değerlendirdiğimizde ise ihracatımızın yüzde 11,6 
ve ithalatımızın ise yüzde 13,3 azaldığını görüyoruz. İhra-
cattaki gerilemede paritenin ve komşumuz ülkelerle olan ti-
caretimizdeki azalmanın etkisi var. Ayrıca ithalatımızdaki 
azalma da kurlardan kaynaklandı.” dedi. 

Kocaeli ihracatının yaklaşık yüzde 42’sinin otomotiv 
sektörü tarafından gerçekleştiğini belirten KSO Başkanı 
“İlimizde yıllık ihracat rakamlarına baktığımızda otomotiv 
sektörü haricinde tüm sektörlerin ihracatlarında azalışlar 
gördük. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı 
kutluyoruz.” dedi.

Ayrıca TUİK tarafından açıklanan sanayi üretimi en-
deksini de değerlendiren KSO Başkanı Zeytinoğlu, “İçinde 
bulunduğumuz koşulları da göz önüne aldığımızda Kasım 
ayında sanayideki yüzde 3,4’lük büyümeyi sevindirici bulu-
yoruz.” dedi.

- En fazla ihracat otomotivde gerçekleşti
Kocaeli, 2015 yılında sergilediği ihracat performansıy-

la İstanbul ve Bursa’nın ardından en fazla dış satım yapan 
üçüncü il oldu.

Söz konusu dönemde 
kent ihracatının, yüzde 
76’sına denk gelen 8 mil-
yar 441 milyon 101 bin 
dolarlık kısmını otomotiv 
ve kimya sektöründe fa-
aliyet gösteren firmalar 
yaptı. Kentte en fazla ih-
racatı otomotiv endüstrisi 
gerçekleştirdi. 2015’te 
bu sektörde yapılan ihra-
cat bir önceki yıla göre 
yüzde 6 artarak 4 milyar 
618 milyon 201 bin dolar 
oldu.

İkinci sırada yer alan 
kimya sektörünün ihraca-
tı ise yüzde 20 azalarak 
3 milyar 822 milyon 900 
bin dolar olarak gerçek-
leşti.

Elektrik, elektronik ve 

hizmet sektörü 642 milyon 686 bin dolarla üçüncü sırada 
yer alırken, bunu 614 milyon 754 bin dolarla demir ve de-
mir dışı metaller, 364 milyon 296 bin dolarla çelik sektörü 
takip etti. 

- İngiltere’ye ihracat yüzde 12,4 arttı
Ülkeler bazında bakıldığında ise Kocaeli’den en fazla ih-

racat İngiltere’ye yapıldı. Bu dönemde kentten adaya yapı-
lan dış satım yüzde 12,5 artarak 1 milyar 376 milyon 335 
bin dolara çıktı. Almanya, 829 milyon 137 bin dolarla ikinci 
sırayı alırken, bu ülkeyi 709 milyon dolarla Mısır, 622 mil-
yon 134 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 547 
milyon 478 bin dolarla Slovenya izledi.  

Geçen yıl Kocaeli’nin en fazla ihracat yaptığı 10 ülke ise 
şöyle oldu: 

Ülke  2014 (Bin $)   2015 (Bin $) 
İngiltere  1.223.878   1.376.335 
Almanya  876.524   829.137 
Mısır  927.691   709.000 
BAE  504.349   622.134 
Slovenya  466.164   547.478 
Fransa  582.667   533.294 
İspanya  473.498   517.928 
S.Arabistan  323.606   510.003 
İtalya  526.704   486.174 
Belçika  568.969   461.690 

2015 yılı Kocaeli dış ticareti geçen 
yıla göre yüzde 12,8 geriledi

Kocaeli gümrüklerinden alınan verilere göre; 2015 yılı Kocaeli dış ticareti geçen yıla 
göre yüzde 12,8 geriledi

[dış ticaret ►
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MARKA’dan Bolu OSB’ye 
5 milyon liralık büyük destek

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 
desteklenen Bolu OSB’de ihracat ve ticareti artırmak üzere 
projelendirilen toplam 5 milyon TL maliyetli ‘Geçici Depolama 
Tesisi’ kurulması projesinde imzalar atıldı.

 Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen Geçici De-
polama Tesisi Güdümlü Projesinin imza törenine Bolu Valisi 
Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, İl Genel Mec-
lis Başkanı Yaşar Yüceer, MARKA Genel Sekreteri Mustafa 
Ayhan, Bolu Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mustafa Gülen, 
Bolu OSB Müteşebbis Heyeti ile Gerede TSO yetkilileri katıl-
dı.

İmza töreni öncesinde konuşan Bolu Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Türker Ateş, projenin başlangıç hikayesini ve 
gerçekleştirilen adımları aktardı. Bolu Geçici Depolama Te-
sisinde artık sona geldikleri aktaran Ateş, projenin uygulama 
süresinin 23 ay olduğunu ve toplam bedeli de 5 milyon 159 bin 
TL olduğunu söyledi. 

Bu güdümlü projenin belki de Türkiye’de yapılan ilk gü-
dümlü proje olduğunu da sözlerine ekleyen Ateş, Bolu Organize 
Sanayi Bölgesi’nin ülkedeki en küçük Organize Sanayi Bölge-
lerinden biri olduğunu ama pazara çok yakın bir alan olduğunu 
ifade ederek bu amaçla bu projeyi yapmak istediklerini aktar-
dı. Gümrük Müdürlüğü’nün de bu alan içine entegre edileceğini 
de aktaran Ateş, proje ile Bolu’da reel dış ticaretin nitelik ve 
nicelik olarak geliştirilmesine ve arttırılmasına katkıda bulun-
mak, Bolu’nun il olarak rekabet gücünün artırılmasına ve yatı-
rım yeri kimliğinin pekiştirilmesine katkıda bulunmak, Bolu’da 
dış ticaret faaliyetleri başta olmak üzere, reel sektörün rekabet 
edebilirliğini artırmaya katkıda bulunmasının projenin genel 
amaçları olduğuna dikkat çekti.

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, ajans olarak mali 
desteklerle illerin kalkınmasına yardımcı olmaya çalıştıklarını 
ifade ederek, “Bu kapsamda bu proje ile Ticaret ve Sanayi 
Odası ile çalışarak bu noktaya geldik. Bu proje ile Doğu Mar-
mara illeri arasında en büyük desteği de bu güdümlü proje ile 
Bolu aldı. Bu yatırım Bolu’ya hayırlı olsun” dedi.

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz kısa bir konuşma ya-
parak “Bu müşterek bir hareketin ürünüdür. Allah hayırlı ve 
uğurlu etsin” şeklinde konuştu.

“Ticaretimiz daha aktif hale gelecek”
Bolu Valisi Aydın Baruş ise, Bolu Organize Sanayi 

Bölgesi’nin alan olarak küçük olduğunu ama ticaret rakam-
larına bakıldığında Bolu’nun iyi bir rakama sahip olduğunun 
altını çizdi. Bu projenin MARKA içinde yer alan iller arasında 
en büyük maddi desteği alan proje olduğuna da vurgu yapan 
Vali Baruş, 

“2015 yılı Mayıs Ayı’nda daha önceden kapanan Gümrük 
Müdürlüğümüzü faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşadık. 
Bundan sonra önemli olan Gümrük Müdürlüğümüzün iş hac-
minin artırılması ve sanayicimizin ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde faaliyette bulunması önemli. 

Bunun için de biraz önce belirtilen geçici depolama tesisi-
nin inşa edilmesi ithalat ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırıl-
ması açısından stratejik bir öneme sahip. Bu önemden dolayı 
Bolu Ticaret ve Sanayi Odamız ile Gerede Ticaret ve Sanayi 
Odası işbirliği halinde şirket kurdular. Bu şirket de bir proje 
hazırlayarak MARKA’ya projelerini sundular. 

Bizler de MARKA’nın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da 
gerek diğer illerimizin Valileri, Belediye Başkanları, Ticaret 
ve Sanayi Odaları Başkanları, İl Genel Meclis Başkanlarımız 
olarak illerin üretim kapasitesinin artırılmasını birinci öncelik 
olarak görüyoruz. 

Dolayısıyla üretim altyapının iyileştirilmesi anlamında atı-
lacak adımlara çok ciddi destek veriyoruz. Bu anlamda da ge-
çici depolama tesisi için verilen destek şimdiye kadar MARKA 
illeri içinde verilen destekler bakımından en büyük destektir. 

Ortada yaklaşık 3.5 milyon TL’lik bir destek var. Bunun 
yanında Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ve Gerede Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın da katkıları ile birlikte 5 milyon TL’nin üze-
rinde bir yatırım yapılacak ve yatırım sonucunda da yaklaşık 
2 yıl gibi bir sürenin sonunda bu tesis ilimize kazandırıldıktan 
sonra depolama imkanları artan Gümrük Müdürlüğümüz, ih-
tisas gümrüklerinin de kazandırılmasıyla çok daha aktif hale 
gelecek. 

Biz gözükmeyen reel ticaretimizi de Bolu Gümrük 
Müdürlüğü’nün bünyesine almış olacağız ve böylece ticareti-
miz daha aktif ithalat ihracat işlemlerimiz de daha sağlıklı iş-
ler hale gelecek. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

[Teşvik ►
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TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü’nde, uçak moto-
runda 1350 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıkta görevini 
sorunsuz yerine getiren tek kristal türbin kanadı prototipi 
üretildi.

Uçak motorlarının en önemli parçalarından biri olan tür-
bin kanatlarının Türkiye’deki ilk prototip üretimi TÜBİTAK 
MAM Malzeme Enstitüsünde yapıldı. 

Başta yüksek sıcaklık olmak üzere çok yönlü kuvvetler, 
yüksek hız ve zor çevre şartlarına uzun süre dayanabilme 
özelliğine sahip olduğu için, yeni nesil jet motorlarında kulla-
nılan süper alaşım tek kristal türbin kanatlarının Türkiye’de 
yapılması için çalışma başlatan TÜBİTAK, Malzeme 
Enstitüsü’nde kurduğu laboratuvarda söz konusu parçanın 
prototip üretimini gerçekleştirdi. Bin santigrat derecenin 
üzerinde işlevini yerine getirme özelliğine sahip türbin kana-
dının yerli ürüne dönüştürülmesiyle milli uçak üretiminde en 
kritik safhalardan biri de aşılmış olacak.

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Metin Usta, özellikle havacılık alanında ilerlemek için nikel-
tek kristal teknolojilerine sahip olunması gerektiğini söyle-
di. 

Sürünme ve yorulma gibi mekanik özelliklerin açığa çık-
tığı durumlarda herhangi bir malzeme kullanma ihtimali ol-
madığı için bu teknolojiye sahip olunması gerektiğini vurgu-
layan Usta, “Mutlaka nikel esasla süper alaşım kullanmak 
zorundasınız ve bunun da tek kristal teknolojisi kullanılarak 
üretilmesi gerekiyor. Aksi takdirde herhangi bir malzemenin 
yüksek sıcaklıklarda ve mekanik özellikler gerektiren yerler-
de kullanma ihtimali yoktur” diye konuştu.

Bunların kritik teknolojiler olduğunu ve sahip olunmadı-
ğı takdirde ambargo gibi durumlarda satın alınamayacağını 
anlatan Usta, “Bundan yola çıkarak Kalkınma Bakanlığının 
desteği ve TÜBİTAK MAM’ın kendi imkanlarıyla bir altyapı 
oluşturuldu. Proje desteğiyle vakum indüksiyon ocağı aldık 
ve bu ocakta uçaklara yönelik tek kristal nikel esaslı türbin 
kanadı geliştirildi ve bu Türkiye’de ilk defa yapılmış bir pro-
sestir. Esas amacımız yerli uçakların türbin kanatlarını ken-
dimizin üretmesi çünkü kritik bir teknoloji. Bu teknolojiye 
sahip olmamız Türkiye’yi havacılıkta daha ileriye götürecek-
tir. Özellikle yerli uçağa büyük bir katkısı olacaktır” dedi.

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Kritik Malzemeler 
Grup Sorumlusu Doç. Dr. Havva Kazdal Zeytin, Kalkınma 
Bakanlığının desteklediği “Yüksek Sıcaklık Malzemeleri 
Araştırma, Geliştirme ve Onarım Mükemmeliyet Merkezi”ni 
kurmak üzere iki yıldır yoğun bir şekilde çalıştıklarını kay-
detti. Bu kapsamda ilk olarak TÜBİTAK MAM Malzeme 
Enstitüsünde kendi imkanlarıyla vakum indüksiyon ocağını 

(VIM) ve “Yüksek Sıcaklık Test ve Analiz Laboratuvarı”nı 
kurduklarını dile getiren Zeytin,

“Bu yatırımla ilk deneme dökümlerimiz başarılı sonuç-
landı ve tek kristal türbin kanadı prototipini ürettik. Bu daha 
başlangıç, bundan sonra önümüzde uzun bir yol var ama 
altyapı olmadan uçak türbin motoru parçalarını üretmeniz, 
türbin kanadını üretmeniz mümkün değil. Yüksek sıcaklığa 
uzun süre dayanabilmesi için tek kristal ve süper alaşımdan 
üretmek zorundasınız. 

Bu daha ilk aşaması. Bundan sonra kaplama proseslerini 
de gerçekleştirmemiz gerekiyor ki, ürettiğiniz uçak motoru 
yüksek sıcaklıklarda uzun süre dayanabilsin. Bununla ilgili 
altyapıyı önümüzdeki 1-2 senede tamamlamayı hedefliyoruz. 
O zaman teknolojinin tamamına sahip olacağız. Bu kapsam-
da TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü’nde üretilen tüm 
teknolojik bilgi birikimi kamu yararına ülkemiz sanayisine 
aktarılacaktır” diye konuştu.

“Bu Projeyle Yüksek Miktardaki Döviz Kaybının Önüne 
Geçeceğiz”

Bu teknolojinin dünyada ilk olmadığını fakat Türkiye için 
ilk ve çok önemli olduğunu vurgulayan Zeytin, “Çok büyük 
oranlarda döviz kaybımız var bu konuda. Ülkemiz uçakla bir-
likte malzemesini de yurtdışından alıyor ve bunlar çok pahalı 
malzemeler. Bu teknoloji ile yüksek miktardaki döviz kaybı-
nın önüne geçeceğiz. Diğer en önemli boyutu kendi havacılık 
teknolojimize sahip olacağız. Uçak yapabilirsiniz ama bunu 
oluşturan parçaları kendiniz üretmezseniz bu yaptığınız uçak 
yerli olmaz. Dolayısıyla malzeme teknolojilerine de sahip ol-
manız gerekiyor” diye konuştu.

Savunma Sanayi Müsteşarlığının desteklediği ve TEİ 
ile özel bir döküm firmasıyla imza aşamasına geldikleri bir 
projeleri olduğuna, bunun uçak motoru üretimine yönelik ilk 
proje olduğuna değinen Zeytin, “Altyapımız tamamlanacak 
ve bu altyapı tamamlandığında bir uçağa takılacak motorun 
türbin kanadını üretmiş ve onaylarını almış olacağız” dedi. 
Malzeme teknolojilerinde bilgi aktarımının çok kısıtlı oldu-
ğunu vurgulayan Zeytin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bilgiyi kendi imkanlarımızla ve yardım da alarak 
oluşturmaya çalışıyoruz. Türbin kanatlarının bir adedi 30-40 
bin avro civarında. Yerli ürettiğimiz zaman bunu kıyas edil-
meyecek rakamlarla üreteceğiz. Bizim için en önemli getirisi 
bunun bir kritik teknoloji olması ve bu teknolojiye sahip olan 
ülkelerin bize vermediği durumlarda bizim bunu üretebilir 
olmamız. Kritik teknoloji olması fiyatından çok daha önem-
li. Kendimiz üretebilir durumda olduğumuz zaman bizim her 
alanda önümüz açık olacak. Üretebilir olmak bağımlılıktan 
kurtulmanın en önemli adımlarından birisi.”

Yerli uçağın motoru için 
prototip türbin kanadı üretildi

[Ar-ge ►



�� Kocaeli Odavizyon

[ekonomi ►

Belirsizlikler ve risk algısı 
TL’yi zayıflatıyor

Tüm gelişmekte olan ülke paralarında zayıflığın 
hakim olduğu günde geçmiş 3 ayda görece iyi 
performans gösteren Türk lirasının bir miktar 
baskı altında olduğu gözlemlenmektedir. Ne-

gatif tabloyu destekleyecek birçok etmen bulunmaktadır. 
Yurtdışında risk algısı, Suudi Arabistan ve İran ilişkilerin-
den, Çin’in yuanın daha da zayıflamasına izin vermesinden 
ve Kuzey Kore’nin nükleer testinden dolayı yüksektir. Bu 
da küresel piyasalarda riskli varlıklar içinde en başta geliş-
mekte olan ülke para birimlerini etkilemektedir. Türkiye’nin 
gerek Orta Doğu coğrafyasına yakın olması nedeniyle jeo-
politik risklere açık olması, gerekse de 2015 dış finansman 
yükü sebebiyle lira en çok etkilenen para birimlerinden birisi 
olmaktadır. Küresel piyasalarda volatilitenin ilerleyen gün-
lerde normalleşmesiyle birlikte Türk lirası üzerinde oluşan 
baskının hafifleyeceğini öngörmekteyiz. 

Küresel anlamda negatifliğin artmış olduğu bu dönemde, 
TCMB’nin Ocak ayı PPK toplantısında atacağı adımlara ve 
sadeleştirme politikasına ilişkin belirsizliklerin mevcut ol-
ması da TL’nin dışa karşı kırılganlığını artıran etmenlerdir. 
Hatırlanacağı gibi; VIX ve Move endekslerindeki düşüş ile 
küresel piyasalardaki volatilitenin azalması Merkez Ban-
kası tarafından sadeleştirmenin uygulanabilirliği açısından 
ölçüt olarak gösterilmişti. Küresel piyasalardaki oynaklık 
TCMB’nin normalleşme adımını öteleme ihtimalini güç-
lendirmektedir. Bu durumun hareket alanını kısıtlaması ve 
kurda volatilitenin artmasının faiz politikası açısından be-
lirsizlik oluşturması Türk varlıkları üzerindeki baskıyı ar-
tırmaktadır.

Dolar/TL 3 – 3,03 bandı içine yerleşme çabasındadır. 
Kurda volatilitenin azalması ise aşağıda 2,95 desteğinin kı-
rılması ile beraber olacaktır. Kurda teknik anlamda 3,05 
yolunun da kısa vadede oluşabilecek volatilite ve risk algısı-
na göre açık olduğunu söyleyebiliriz. 

- Dış ticaret rakamlarında iyileşme devam ediyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 

açıklamaya göre, ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 42,5 
azalarak 6 milyar 293 milyon dolardan 3 milyar 621 mil-

yon dolara düştü. TÜİK Verilerini değerlendiren ALB Forex 
Araştırma Uzmanı Enver Erkan dış ticaret rakamlarının 
düzelmeye devam ettiğini söyledi.

TÜİK’in açıkladığı Ekim ayı dış ticaret verilerine göre 
ihracat 2015 yılı Ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 3,1 artarak 13,290 milyar dolar; ithalat ise 
yüzde 11,9 azalarak 16,911 milyar dolar oldu. Böylece dış 
ticaret açığı Ekim 2015’te 3,62 milyar dolar olarak gerçek-
leşirken, Ocak – Ekim dönemi dış ticaret açığı da yüzde 22 
azalmayla beraber geçen yılki 67,73 milyar dolardan 52,73 
milyar dolara geriledi. Ekim ayı karşılaştırmalı verilerinde 
de 6,29 milyar dolardan 3,62 milyar dolara doğru gerçek-
leşen yüzde 43’lük düşüş dış ticaret açığındaki iyileşmeyi 
ortaya koymaktadır.

Tabii ithalat rakamlarındaki gerilemenin en önemli 
nedenlerinden birisi petrol, emtia ve enerji fiyatlarındaki 
gerileme olmuştur. Ekonomik faaliyetlere göre dış ticaret 
kalemleri incelendiğinde; madencilik ve taş ocakçılığı sek-
töründe Ekim ayında ithalat yüzde 32 azalarak 2,03 milyar 
dolara gerilemiş; ithalatımızın yüzde 83’ünü oluşturan ima-
lat sektörü ithalatında ise 14,77 milyar dolardan 13,94 mil-
yar dolara doğru bir gerileme söz konusudur. İhracat kalem-
lerinde de kıymetli maden ihracatının Ekim 2014 – 2015 
döneminde 487 bin dolardan 1,03 milyar dolara yükselmiş 
olması da dikkat çekmektedir, Ocak – Ekim 2014/15 karşı-
laştırmalı döneminde de söz konusu değişim 6,60 milyar do-
lardan 10,55 milyar dolara işaret etmektedir. Ekim ayında 
mineral yakıtlar ithalatında yaşanan yüzde 35’lik gerileme 
ile demir ve çelik ithalatında görülen yüzde 26’lık gerileme 
de enerji ve emtia fiyatlarındaki düşüşün Türkiye’nin ithalat 
faturasını düşürmesiyle açıklanabilir.

Ülke grupları bazında ise Avrupa Birliği ülkelerine olan 
ihracatın Ekim karşılaştırmalı döneminde yüzde 11 artması 
olumlu bir konjonktürel gelişme olarak karşımıza çıkıyor. 
Aralık ayından sonra varlık alım programı Avrupa ekonomi-
lerine büyüme getirebilirse, 2016 yılı içerisinde olumlu etki-
nin artarak devam etmesi beklenebilir. Ocak – Ekim verileri 
itibarıyla Güney komşularına olan ihracat da azalış gösterse 
de Irak halen en büyük 3. ihracat pazarımız olmaya devam 
ediyor. 

En önemli konulardan birisi ise Rusya’dır. 2014 Ocak 
– Ekim döneminde Rusya’ya 5,94 milyar dolar ihracat yap-
mıştık, 2015’in aynı döneminde ise ihracat 3,07 milyar do-
lara gerilemiştir. Tabii bunda en önemli etken 2014 – 2015 
döneminde dolara karşı eriyen ruble olsa da, son uçak kri-
ziyle beraber Rusya’nın Türkiye ile olan birçok ekonomik 
faaliyeti kısıtlayacağı; başta Türkiye’nin ithal ettiği enerji 
ve Rusya’nın ithal ettiği yaş sebze ve meyve ürünlerinden 
dolayı rakamlarda oynama olacağı unutulmamalıdır. Aynı 
zamanda Türk firmalarına Rusya gümrüklerinde uygulan-
ması muhtemel engeller de iki ülke arasındaki dış ticaret 
rakamlarında dramatik değişimler görülmesine neden ola-
bilir. Eğer gerginlik devam ederse, Rusya birçok ekonomik 
kısıtlamayı 1 Ocak’tan itibaren hayata geçirecek; yani 2016 
dış ticaret rakamlarında Rusya etkisi de görülebilir.

ALB Forex 
Araştırma Uzmanı 
Enver Erkan
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Tehlikeli atık üreticilerinin beyan formlarını Bakanlığa 
bildirmeleri için geri sayım başladı.

Çevre Mevzuatı gereği tehlikeli 
atık üreticileri atık beyan formunu 
her yıl takip eden yılın en geç Mart 
ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait 
bilgileri içerecek şekilde Bakanlık-
ça hazırlanan web tabanlı programı 
kullanarak doldurmak, onaylamak ve 
çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir 
nüshasını saklamakla yükümlü.

 Bahsedilen beyan formlarının 
doldurulması için hazırlanan web 
tabanlı program (http://online.cevre.
gov.tr adresinde yer alan Atık Yönetim Uygulaması (TABS 
bileşeni)) 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında tehlikeli atık 
üreticilerinin beyan girişine açıldıktan sonra 31 Mart 24:00 
itibarıyla beyan girişine kapatılıyor.

17.06.2011 tarihli 27967 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği’nin 

8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği tehlike-
siz atık üreticileri de 2015 yılına ait beyan formlarını aynı 

web tabanlı programı kullanarak 
doldurmakla yükümlüdür. 

Tehlikeli ve tehlikesiz atık üre-
ticilerinin, yukarıda bahsedilen yü-
kümlülüklerini yerine getirmeleri 
için öncelikle Çevre Bakanlığı’nın 
Çevre Bilgi Sistemi’ne kayıt olma-
ları gerekiyor. Üreticiler, kayıt iş-
lemi sonrası verilen kullanıcı adı ve 
şifre ile http://online.cevre.gov.tr 
adresinden Çevre Bilgi Sistemi’ne 
giriş yaparak Atık Yönetim Uygu-

laması altında yer alan beyan formlarını (TABS) doldurup 
onaylayarak çıktı alabiliyor. 

Bu kapsamda Çevre Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olmayan atık 
üreticilerinin tamamının en kısa zamanda kayıt olmaları ve 
beyan dönemi bitmeden önce beyanlarını tamamlamaları ge-
rekiyor.

Çevre için önemli duyuru

[Çevre ►

Atık analizleri ve numune alma 
hizmetleri konusundaki tecrübesini 
uluslararası standartlarla birleşti-
rerek hizmet veren İZAYDAŞ Çevre 
Laboratuvarı, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığının düzenlediği Çevre Ölçüm 
ve Analiz Laboratuvarları’na yönelik 
eğitimine ev sahipliği yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı La-
boratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi 
Başkanlığı, geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl da Türkiye’deki Çevre Ölçüm ve 
Analiz Laboratuvarları’na yönelik 
Atık Yağ ve İzolasyon Sıvılarından 
Numune Alma Eğitimi programını yine İZAYDAŞ Çevre 
Laboratuvarı’nda gerçekleştirdi. İZAYDAŞ Genel Müdürü 
Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ ve 
İZAYDAŞ Çevre Laboratuvarı Şefi Erkan Baysal’ın ev sahip-
liği yaptığı eğitim programına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanı Soner Olgun, 
Şube Müdürleri, TÜÇEV yetkilileri ve Türkiye’de çeşitli illerde 
faaliyet gösteren Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarından 
yetkililer ile birlikte 65 kişilik bir grup katıldı. Tüm katılım-
cılar tek tek kendilerini tanıttıktan sonra İZAYDAŞ tanıtım 
filmi izlendi. İZAYDAŞ Çevre Laboratuvarı Şefi Erkan Baysal 
ise yaptıkları çalışmalarla ilgili teknik bir sunum gerçekleştir-
di.  Konuşmaların ardından Atık Yağ ve İzolasyon Sıvıların-
dan Numune Alma Eğitimi programı için sahada uygulamaya 
geçildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvar Ölçüm ve İzle-
me Dairesi Başkanı Soner Olgun, Bakanlık olarak amaçlarının 

halkın daha kaliteli daha yaşanabilir 
bir çevrede yaşamasını temin etmek 
ve bunun için mücadele etmek oldu-
ğunu belirtti. Olgun, “Laboratuvar 
sektöründe çevre kirliliğine yöne-
lik veri üreten, çözüm ortağı olarak 
gördüğümüz kuruluşlar ve bakanlık 
olarak bizler, laboratuvarların daha 
kaliteli hizmet verebilmesi adına tek-
nik destek vermeye çalışıyoruz. Atık 
sularda, atıklarda, yakıtta, izolasyon 
sıvılarında numune alma şeklinde ih-
tiyaca göre belli dönemlerde eğitim 
programları açıyoruz. Bu manada 

İZAYDAŞ’a da özellikle ülkemize yapmış olduğu önemli kat-
kılardan dolayı sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ise, imkânlar 
dâhilinde katkı ve hizmet vermeye her zaman hazır olduklarını 
kaydederek; “Ülkemiz gelişiyor, büyüyor. Birtakım fiziki ya-
tırımlarda geç kalsanız belki çok önemli değil ancak özellikle 
çevre ve atık konularında yapacağımız ihmaller, eksiklikler 
bize birkaç yıl sonra tamir edilemeyecek şekilde geri döner. 
Bakanlığımızın yeterince hassasiyeti var. Gün geçtikçe daha 
yoğun bir şekilde sahaya hâkim oluyorlar. Bize destekleri de 
önemli bir şekilde yürüyor. Bizde bu eğitimlere memnuniyet-
le ev sahipliği yapıyoruz. Bu noktada laboratuvarlarımıza da 
önemli bir sorumluluk düşüyor. Eğer gerçekten doğru numu-
neyle doğru analizi yapıp, doğru kararlar verirseniz atık doğru 
yönetilir. Ama herhangi bir şekilde hataya düşersek bunu hep 
beraber, ülke olarak öderiz.” 

Çevre Bakanlığı eğitim için 
İzaydaş Çevre Laboratuvarı’nı seçti 
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Gü n ü m ü z d e 
yerli - ya-
bancı tüm 
şirketlerde 

işe alım süreçleri eskisine 
oranla daha önem kazan-
dı.  Pozisyona doğru kişiyi 
yerleştirmenin, verimlilik 
ve ciroda artış sağladı-
ğını fark eden kurumlar,  
personel seçim süreçlerini 
yeniden gözden geçirmeye 
ve yapılandırmaya başladılar. Kurumların bu süreçte kul-
lanmayı tercih ettikleri değerlendirme araçlarının başında, 
adayların zihinsel becerileri itibarıyla pozisyona uygunlukla-
rının belirlenmesi amacıyla yetenek testleri geliyor. 

Türkiye’nin en önemli ölçme ve değerlendirme firma-
larından biri olan Assessment Systems, her yıl on binlerce 
çalışana uyguladığı “Yetenek Testleri”nde son beş yılda ya-
şanan değişiklileri analiz etti. Assessment Systems tarafın-
dan geliştirilen ve bugüne kadar 500 binden fazla kişinin 
değerlendirildiği FVAT Yetenek Testi ölçümlemelerine göre, 
dört yıllık üniversite mezunu ve beyaz yaka pozisyonlar için 
başvuru yapan gençlerde son 5 yılda yetenek testi başarısın-

da özellikle “Analitik Düşünme” boyutunda yüzde 25’lik bir 
düşüş söz konusu.

- 21-28 yaş arası gençler beş yıl öncesine kıyasla 
daha az analitik!

Assessment Systems’ın istatistiklerine göre 2011 yılı ile 
2015 yılı verileri karşılaştırıldığında özellikle 21-28 yaş 
aralığında “Analitik Düşünme” boyutunda anlamlı bir fark 
var. 2011 yılında 24 yaşında olan bir genç ile 2015 yılında 
21 yaşında olan bir gencin analitik düşünme boyutundaki 
doğru cevap sayısında yüzde 25 oranında düşüş gözlemle-
niyor. Düşüş sadece analitik düşünme boyutu ile de sınırlı 
değil. Dikkat ve sayısal boyutlarda da analitik düşünme bo-

yutundaki kadar vurucu olmasa da düşüş görülüyor. 
Veriler, kurumların “Nitelikli çalışan bulmakta 

zorluk yaşıyoruz.” ifadelerini destekler nitelikte.
Verilerin, dört yıllık üniversite mezunu ve beyaz 

yaka pozisyonlar için başvuru yapan, 21-28 yaş arası 
gençlere ait olduğunu vurgulayan Assessment Systems 
Kurucusu ve CEO’su Levent Sevinç sonuçları şöyle de-
ğerlendiriyor: “Analitik düşünme boyutu genel tanımı 
ile bireyin olay ve olgular arasında neden sonuç ilişkisi 
kurabilme yeteneğidir. İş yaşamında, bir sorunu belir-
li bir sistematik ve mantık sırasında çözümleyebilme, 
işiyle ilgili verdiği bir kararın sonuçlarını öngörebilme 
gibi temel davranışlara karşılık gelir. İş yaşamında 
beklenen birçok yetkinliğin temelini oluşturan önemli 
bir zihinsel beceridir. Veriler, dört yıllık üniversite me-
zunu beyaz yaka pozisyonlar için başvuran gençlere ait. 
Bu durumda bu analiz, kurumların “Nitelikli çalışan 
bulmakta zorluk yaşıyoruz.” ifadelerini destekliyor.” 

Gençlerin “analitik düşünme” 
becerileri son 5 yılda 

yüzde 25 azaldı
İnsan kaynakları alanında ölçme ve değerlendirme hizmeti veren Assessment Systems, dört yıllık üniver-

site mezunu ve beyaz yaka pozisyonlar için başvuru yapan gençlere yönelik uygulanan “Yetenek Testleri”nde 
son 5 yılda yaşanan değişiklikleri analiz etti. Assessment Systems tarafından yeni mezun adaylara yönelik 
işe alım sürecinde kullanılmak üzere geliştirilen ve bugüne kadar 500 binden fazla kişinin değerlendirildiği 
FVAT Yetenek Testi ölçümlemelerine göre, son beş yılda 21-28 yaş arası gençlerin yetenek testi başarısında 

özellikle “Analitik Düşünme” boyutunda yüzde 25’lik bir düşüş görüldü.

[araştırma ►
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İdea Teknoloji Çözümleri Yönetici Ortağı Bahadır 
Onay, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in e-Fatu-
ra, e-Defter, e-Arşiv ve e-Bilet gibi elektronik fi-
nansal uygulamaların başlattığı değişimin, ticari 

hayatı kökünden değiştirecek devrimsel bir dalgayı tetikle-
diğini söyledi.Bahdır Onay, “Henüz farkındalık çok büyük 
ölçüde oluşmadı ama şimdi o sürece girmiş bulunuyoruz. 
Artık, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura uygulamalarının 
üzerine gelecek katma değerli servisler ile şirketler açısın-
dan verimliliği ve iş yapış biçimlerini değiştirecek önemli 
fırsatlar doğacak” dedi. Bunu bir örnekle açıklayan Bahadır 
Onay, İdea Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen, kurumla-
rın e-Defterlerini dakikalar içerisinde denetlemelerine ola-
nak sağlayan VisionPlus SAFe/ e-Denetim uygulamasından 
bahsetti. Onay, e-Defterlerin vergisel, muhasebesel ve teknik 
uyumluluk açısından denetlenmesine imkan sunan uygulama 
sayesinde kurumların GİB’e onaylatmadan ya da herhangi 
bir vergi incelemesi öncesinde e-defterlerindeki hata ve ek-
siklikleri tespit edebileceklerini belirtti.

- e-Dönüşüm ile iş süreçleri çok kısalıyor
Bahadır Onay GİB’in devreye aldığı uygulamaların, 

kısa sürede, sorunsuz bir şekilde büyük bir kitleye ulaşma-
sının dünyada da büyük bir başarı öyküsü kabul edildiğini 
vurgularken, şirketler açısından faydalarını şöyle özetledi: 
“Sadece kağıttan kazanılan yüzde 60 maliyet avantajını bir 
kenara bıraksak bile bugün bir kurumun, başka bir kuruma 
kağıt fatura kestiğindeki süreci düşünelim; fatura bilgileri 
giriliyor, faturanın kağıt ortamında çıktısı alınıyor ve kargo-
ya veriliyor. Sonrasında faturanın izlenebilirliği kayboluyor. 
Faturanın karşı tarafa ulaşmaması ya da kaybolması gibi 
sorunlar yaşanabiliyor. E-fatura bu süreçleri ortadan kal-
dırıyor. Faturanın ulaşıp ulaşmama sorunu kalmadığı gibi, 
herhangi bir itiraz veya yorum da elektronik ortam üzerinde 
görülebiliyor. E-fatura altına eklediğimiz bir link ile fatura-
lar anında ödenebiliyor. Banka izin veriyorsa bunun taksit 
seçenekleri de var. Böylece iş süreçleri çok kısalıyor İnovas-
yon ve Ar-Ge ile kurumlara değer katmak deyince ben bu tür 
uygulamalardan bahsediyorum”. 

- 100 bin mükellef hedefi 
e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının hâlihazırda 20 bin 

işletme tarafından kullanıldığını belirten İdea Teknoloji Çö-
zümleri Yönetici Ortağı Bahadır Onay, Maliye Bakanlığı’nın 
hedefinin 100 Bin mükellef olduğunu belirterek şu bilgi-
leri verdi: “GİB’in Ocak 2015’te yayımlanan Performans 

P r o g r a m ı ’ n a 
göre 20 bin mü-
kellef sayısının 
2015 yılının so-
nunda 40 bin 
olması öngörü-
lüyordu. Diğer 
taraftan GİB, 
Haziran 2015’te 
e-Fatura ve e-
Deftere geçme 
zorunluluğu ile 
ilgili bir teb-
liğ yayımladı. 
Bu tebliğe göre 
2014 yılı cirosu 
10 milyon TL’yi 
geçen bütün iş-
letmeler, 1 Ocak 
2016 tarihinden 
itibaren e-Fa-
tura kullanmak 
zorunda. Bakan-
lık yetkilileri bu tebliğ sonrası bu sayının 50 bine çıkaca-
ğını belirtiyor. Dolayısıyla her yıl en az 10 bin mükellefin 
e-Faturaya otomatik olarak geçeceğini söylemek mümkün. 
Nitekim Maliye Bakanımız bu sayının bir kaç yıl içinde 100 
bine çıkartılması yönünde bir hedeflerinin olduğunu ifade 
etmişti”.

- Online fiş dönemi başlıyor
E-Fatura yanında, uygulamaya alınan bir diğer önemli 

uygulama ise e-Arşiv Fatura. Bahadır Onay şöyle anlatıyor 
“Burada e-Fatura kullanma zorunda olanların, e-Fatura 
düzenlemek zorunda olmayan kurum ya da şahıslara da e-
Fatura kesebilme olanağı sağlıyor. Kurum kendi tarafında 
hiçbir fatura saklamıyor. Bu uygulama 2014 yılı cirosu 5 
miyon TL’nin üzerindeki e-Ticaret firmaları için zorunlu… 
Fakat avantajları nedeniyle zorunluluk getirilmeyen pek çok 
müşterimiz de artık e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiyor. 
Böylece kurumlar, fatura hatta fiş vermeyi ortadan kaldı-
rarak, bireysel tüketiciye faturayı elektronik ortamda gön-
derebiliyor. Kurumlar, fatura kağıt masrafı ve operasyonel 
maliyetlerden kurtuluyor. Bugün pek çok telekom şirketi ve 
banka bunu yapıyor. Şimdi özellikle perakende sektöründe 
zincir marketler ve mağazalar bundan yararlanabilecek”. 

E-fatura, e-defter ile ticaret 
hayatı tamamen değişiyor

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) hayata geçirdiği e-Fatura, e-Defter, e-Bilet gibi uygulamaların kapsamı 
genişliyor. 20 bin şirketle başlayan değişim kısa sürede 100 bine çıkacak. Neredeyse tüm ekonomiyi kap-

sayacak büyük dönüşüm, ticaret hayatını kökünden değiştirecek. İdea Teknoloji Çözümleri Yönetici Ortağı  
Bahadır Onay, “Yeni uygulamalar, ticaret hayatında devrimsel bir dalgayı tetikledi” diyor. Yeni dönem, 

şirketlere maliyet, veremlilik ve hız konularında önemli fırsatlar da yaratıyor.

[e-ticaret ►
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YHT sinyalizasyonunu 

TÜBİTAK BİLGEM geliştiriyor

2016 yılı içinde tamamlanması planlanan yeni Ankara 
Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nın sinyalizasyon sistemleri 
TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştiriliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve 
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler 
Araştırma Merkezi (BİLGEM) arasında 19 Kasım 2015 
tarihinde imzalanan proje sözleşmesine göre, Ankara Yük-
sek Hızlı Tren Garı Anklaşman Sistemleri ve Trafik Kontrol 
Merkezi, TÜBİTAK 
BİLGEM tarafın-
dan özgün biçim-
de geliştirilerek 
devreye alınacak 
ve projenin saha 
uygulamaları 
TCDD kaynakları 
ile yürütülecek.

Ankara YHT 
Garı; hızlı trenler, 
konvansiyonel yolcu 
trenleri, yük tren-
leri ve banliyö hat-
larını içerecek olup 
günlük 250’inin 
üzerinde tren seferi 
ve günlük yüz bin 
yolcu sayısı ile 
Türkiye’nin en 
yoğun tren trafiğine sahip garı haline gelecek.

TÜBİTAK BİLGEM’den yapılan açıklamada; TCDD ve 
TÜBİTAK BİLGEM’in işbirliği ile yürütülmekte olan YER-
LİSİNYAL projeleri ile uzun yıllardır yurtdışı firmalar tara-
fından sağlanan demiryolu sinyalizasyon sistemlerinin yerli 
kaynaklar ile de karşılanabileceğinin gösterildiği belirtildi.  
Ayrıca, bu projeler sayesinde Türk Mühendislerince geliş-
tirilen sistemlerin sahada yaygın kullanım şansı bulduğu, 
emniyet ve işlevsellik anlamında da yabancı benzerlerinden 
eksikleri olmayan bu sistemlerin ülkeye önemli düzeyde 

katma değer sağlamakta olduğu ifade edildi.
Türkiye’nin en yoğun tren garının sinyalizasyonu için 

TÜBİTAK BİLGEM sistemlerinin seçilmiş olması TCDD’nin 
YERLİSİNYAL sistemlerine duyduğu güvenin önemli bir 
göstergesi olarak görülüyor.

TCDD’nin 2023 yılı hedefleri arasında yer alan “tüm 
demiryolu hatlarının sinyalizasyonunun tamamlanması” 
hedefinin önemli oranda yerli katkı ile gerçekleştirilmesi 

için TÜBİTAK 
BİLGEM 
devam eden ve 
yeni başlaya-
cak sinyalizas-
yon projelerin-
de TCDD’nin 
yanında yer 
almaya devam 
edecek.

TÜBİTAK 
BİLGEM An-
kara YHT Garı 
çalışmaları ha-
ricinde TCDD 
için yürütülen 
iki ayrı proje 
kapsamında, 
Afyon-Deniz-
li-Isparta ve 

Ortaklar-Denizli bölgelerinde toplam 500 km uzunluğun-
daki demiryolu hattının sinyalizasyon sistemlerini de yerli 
imkânlarla geliştirmekte.   Raylı sistemlerin en önemli 
halkalarından biri olan sinyalizasyon sistemlerinin hem yurt 
içindeki ihtiyacının karşılanması, hem de yurt dışına açıl-
ması amacıyla TÜBİTAK BİLGEM’deki, AR-GE çalışmala-
rı artan bir tempoda devam edecek.

YERLİSİNYAL projelerinin en önemli halkası haline 
geleceği değerlendirilen Ankara YHT Garı projesinin 2016 
yılı ortasında tamamlanması hedefleniyor.

[rapor ►[Ar-ge ►



��Kocaeli Odavizyon

[rapor ►

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

2013 (Kocaeli) 69,4 68,2 70,0 70,9 71,3 71,8 71,8 70,8 72,0 71,9 71,5 72,4 71,0

2014 (Türkiye) 73,9 73,3 73,1 74,4 74,4 75,3 74,9 74,7 74,4 74,9 74,5 74,6 74,4

2014 (Kocaeli) 70,5 71,9 70,7 70,6 71,4 71,5 72,6 70,6 70,7 71,7 71,9 70,8 71,2
2015 (Türkiye) 73,7 72,8 72,4 74,1 74,9 75,1 75,9 74,8 75,9 75,5 75,9 75,8 74,7

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

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Sanayi kuruluşlarının aralık ayı 
kapasite kullanımı yüzde 70,5 oldu

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı Aralık ayında yüzde 70,5 
olarak gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan ve bir evvelki aya göre 0,1 puan azaldı.

Yılın tamamını değerlendirildiğinde Kocaeli sanayi kuruluşlarının ortalama kapasite kullanım oranının yüzde 70,8 ile geçen
yılın 0,5 puan gerisinde yılı tamamladığı görülüyor. 

Kapasiteler doldurulamadığı için yatırımların da yeteri kadar artmadığı söylenebilir. 

Aralık ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 18’inin istihdamlarının arttığı, yüzde 66’sının ise 
istihdamlarında bir önceki aya göre değişim yaşanmadığı belirlendi.

Firma Bildirimleri Aralık (%)

Arttı 18

Değişmedi 66

Azaldı 16

İstihdam

Firmaların yüzde 17’sinin Ocak ayında iç siparişlerinin arttığı belirtilirken 
yüzde 31’inin siparişlerinin azaldığı belirtildi.

Firma Bildirimleri Ocak

Arttı / Artacak 17

Değişmedi / Değişmeyecek 52

Azaldı / Azalacak 31

İç Siparişler

Ankete katılan firmaların yüzde 18’i dış siparişlerinin Ocak ayında arttığını belirtirken, yüzde 29’u ihracatlarında azalış 
bildirdiler. Firmaların yüzde 53’ünün ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmadı.

Firma Bildirimleri Ocak

Arttı / Artacak 18

Değişmedi / Değişmeyecek 53

Azaldı / Azalacak 29

Dış Siparişler
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Demir çelikte Çin tedirginliği büyüyor
Demir-Çelik sektörü, Çin’deki kapasite fazlasının ve bu-

radan yapılan ithalattaki yükselişin tedirginliğini yaşıyor. 
TOBB’da sektör meclisi çatısı altında biraraya gelen de-
mir-çelik firmaları, ithalatta koruma tedbirleri alınmama-
sının, her geçen gün sektörü daha fazla Çin tehdidi altında 
bıraktığına vurgu yaptılar. Toplantıda ayrıca bir demir-çelik 
fabrikasında üretimin durmasının münferit bir olay olduğu 
ve ‘sektörün genelinde sıkıntı var, devamı gelecek’ algısının 
doğru olmadığı dile getirildi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde 
faaliyet gösteren Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Sek-
tör Meclisi, demir–çelik sanayinin güncel ve yapısal sorun-
larını görüşmek ve çözüm önerileri geliştirmek üzere, geniş 
bir katılımla toplandı.

 Toplantıya katılan TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üye-
si Faik Yavuz, sektörün önde gelen şirketlerinden birisin-
de üretimin durduğunu hatırlatarak, “Medyada bu konuyla 
ilgili haberler sektörün müşterilerini, tedarikçilerini, yatı-
rımcılarını ve bankaları tedirgin etmeye başladı. Bu bilgi 
kirliliğinin ortadan kaldırılması gerekiyor” dedi. Sektörün 
rekabet gücünün uygulanan yanlış politikalar nedeniyle 
sorunlu olduğu; ancak, yansıtılanın aksine sektördeki şir-
ketlerin geleceğe umutlu bakmaya devam ettiklerinin altı 
çizildi.

 
-Sektöre Çin tehdidi
 Sektördeki genel durum hakkında detaylı bir sunum ya-

pan Meclis Başkanı Veysel Yayan ise hem dünya çelik piya-
sası hem de Türk demir- çelik sanayinin mevcut durumu ve 
gelişmeleri hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı.

Çin’den gelen ağır baskı üzerine dünyanın diğer ülke-
lerinde, damping ve telafi edici işlem vergisi uygulamaları 
ile çok ciddi koruma tedbirleri alındığına dikkat çeken Ya-
yan, “Çin’deki çelik üreticileri bu vergilerin olmadığı ülke-
lere yönelmektedirler. Sıcak yassı ürünler için antidamping 
davaları açılmış durumda. Çin’den yapılan ithalata koruma 
tedbirlerinin alınmadığı ürün gruplarında ise Türkiye, her 
geçen gün daha fazla Çin tehdidi altında kalmakta. Çin’in 
dünyanın tümüne yaptığı ihracatın artış hızından 10 kat 
daha yüksek bir hızla Türkiye’ye ihracat yaptığı görülmek-
tedir” diye konuştu

Türkiye’nin çoğunluğu Çin’den olmak üzere yaptığı dam-
pingli ve teşvikli çelik ithalatı nedeniyle, Türkiye’nin çelik 
üretimi ve ihracatının gerilediğine işaret eden Veysel Yayın, 
“Türkiye, 15 yıl aradan sonra çelik ürünlerinde net ithalatçı 
konumuna geldi. Sektörde ihracatın ithalatı karşılama ora-
nı %160 seviyelerinden %96 seviyesine kadar düştü” dedi.

 
-Çin’deki kapasite fazlası ürkütücü
Çin’in çelik üretim kapasitesinin son 10 yılda %172 

oranında arttığını ve Türkiye’nin çelik üretiminin 13 katına 
ulaştığını vurgulayan TOBB Türkiye Demir ve Demir Dışı 

Metaller Sektör Meclisi Başkanı Veysel Yayın, değerlendir-
mesinde şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye dünyanın en büyük demir-çelik üreticileri lis-
tesindeki yerini korumaktadır. Türkiye halen dünyanın 9. 
en büyük çelik üreticisi konumunda. Ancak, Türkiye, 2010 
– 2011 döneminde dünyanın ham çelik üretimi en hızlı artan 
ülkesiyken, Türkiye’deki çelik üretimi artış hızı 2013 yılın-
dan itibaren gerilemeye başlamış ve ilk defa 2015 yılında 
%8 oranında geriledi. Üretimdeki gerilemenin temel nedeni 
hızla artan ithalattır. 

2015 yılında hızla artan ithalat göz önüne alındığında, 
Türkiye dünya çelik ithalatçıları listesinde ilk 5’te yer ala-
cakmış gibi görünmekte. Yurtiçi üretimin yerini ithalata bı-
rakması neticesinde sektördeki kapasite kullanım oranları 
gerilemekte. 2015 yılında sektördeki kapasitenin %62’si 
kullanıldı. Bu oran dünya ortalamasının bir hayli altında.  
Geçmişte ulaştığımız 36 milyon ton ham çelik üretim sevi-
yesine en kısa zamanda ulaşmamız gerekiyor. Çünkü tüke-
timimiz artmaya devam ediyor ve sektörümüzde 51 milyon 
tonluk kapasite mevcut. Kapasite kullanım oranımızın daha 
fazla gerilemesine izin vermemeliyiz”

 Toplantıda ayrıca, sektör temsilcilerince Çin tehdidiyle 
ilgili olarak Dahilde İşleme Rejiminin (DİR) denetimi çer-
çevesinde yaşanan aksaklıkların olumsuz yansımaları dile 
getirildi. Haksız rekabetin engellenmesine yönelik ticaret 
politikaları geliştirirken, DİR kapsamında taahhütlerini ye-
rine getiren ve kurallara uygun çalışan kuruluşların faaliyet-
lerinin aksatılmamasına özen gösterilmesi ihtiyacına dikkat 
çekildi. ‘Hepimiz aynı gemideyiz’ mesajı veren meclis üyele-
ri, yerli üretim olmadan ithalata dayalı gelişmenin imkânsız 
olduğunu vurgulayarak, kısa vadeli kazanımlarla günü kur-
tarmak anlayışının domino etkisi yaratarak, sonunda tüm 
sektör için ciddi kayıplara neden olacağını vurguladılar.

Sektörün aktörleri tarafından, Türkiye’nin çelik ürünleri 
tüketiminin hızla arttığına dikkat çekilirken, ancak artan 
tüketimin daha fazla dampingli, teşvikli ve hatta zaman za-
man kalitesiz çelik ithalatı yapılarak karşılandığı hatırla-
tıldı. Yurtiçi tüketimin yerli ürünlerle karşılanmasını teşvik 
edecek tedbirlerin alınmasının hayati önem taşıdığı bildiril-
di. Türkiye iç piyasasında tüketim hızla artarken, sektörün 
küçülmesinin, ciddi katma değer ve vergi kayıplarına yol 
açtığının altı çizildi.

Türk çelik sektörünün üretim ve ihracatının yeniden art-
tırılabilmesi için önlem alınması istenen konular şöyle sıra-
landı: “Kapasite fazlalıkları tespit edilip, yüksek katma de-
ğerli ürünlere yönlendirilmeli. Yeni kapasite yatırımlarında, 
yüksek katma değerli ve ithalat yolu ile tedarik edilebilen 
ürünlerin üretilmesine izin verilmeli. Daha çok küçük oyun-
cular tarafından gerçekleştirilen ve piyasayı bozan kayıtdışı-
lık önlenmeli. Sektöre, başta son zamanlarda yaygınlaşma-
ya başlayan işten çıkarmalar ile ilgili giderler olmak üzere, 
sosyal güvenlik giderleri için devlet desteği verilmeli.”

[Etkinlik ►
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TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, İcra 
Kurulu Başkanı Ali Sabancı başkanlığında İstanbul’da 
toplandı. Toplantıda, TOBB Genç Girişimciler Kurulu’nun 
geçmiş dönem çalışmaları ve 2016 yılı içerisinde Türkiye 
genelinde genç girişimcilere yönelik gerçekleştirilecek pro-
jeler ele alındı. 

Toplantının birinci gündem maddesinde; TOBB GGK 
Başkan Yardımcısı Gülden Yılmaz tarafından 2011 yılından 
günümüze kadar olan G3 Forumlar hakkında bazı ista-
tiksel veriler ışığında değerlendirmeler yapılarak Kurula 
bilgi verildi. Devamında ise 2016 yılı içinde Anadolu’da 
gerçekleştirilecek “G3 Anadolu Forumları” için planlama-
lar yapıldı.

Toplantıda “Girişimcilik”  temalı kamu spotu fil-
mi çalışması yapılması amacıyla bir danışma kurulu 
oluşturulması, İl Başkanları eğitim ve istişare toplantısı 
hazırlıklarına başlanması ve önümüzdeki dönem faali-
yetlerine yönelik öneriler görüşüldü. TOBB Sektörler 
ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar tarafından 
önümüzdeki dönem faaliyetleri olarak planlanan “Startup 
Weekend”  etkinlikleri ve” BİGG Garaj” projesi hakkında 
bilgi verildi.

Toplantıda İl Genç Girişimci Kurulları tarafından 
yürütülen başarılı projelere yer verilerek bu projelerin diğer 

illerde de yaygınlaştırılması kararı alındı. Bu kapsamda; 
TOBB Mersin GGK Başkanı Osman Kiper girişimcileri 
melek yatırımcılar ile buluşturacak olan “Fikir Oto-
büsü” projesini, TOBB İstanbul GGK Başkan Yardımcısı 
Süleyman Erdoğan “Girişimciler Lisede” projesini ve 
TOBB Gaziantep GGK Başkanı İbrahim Yetkinşekerci 
ise “Girişimcilik Havuzu” projesini İcra Komitesi ile 
paylaştılar.

Toplantıda söz alan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Mu-
rat Karademir  “Garaj” projesi hakkında İcra Komitesini 
bilgilendirdi. İcra Komitesi tarafından projeye destek olma 
kararı alındı.

Toplantıya; TOBB GGK Başkanı Ali Sabancı, TOBB 
GGK Başkan Yardımcısı Gülden Yılmaz, TOBB GGK 
Başkan Yardımcısı Cihat Alagöz,  TOBB GGK Başkan 
Yardımcısı Sezai Hazır, Alp Saul, Arda Kutsal, Beyhan 
Başol, Burcu Akdarı Toprak, Haluk Okutur, İbrahim 
Yetkinşekerci, Kadir Büyükhelvacıgil, Mahmut Köroğlu, 
Murat Özyeğin, Pelin Akın, Serdal Şahutoğlu, Sinan Ergin, 
Sinan Öncel, Tayfun Özlü, Osman Kiper, Arda Balkış, Vey-
sel Memiş, Süleyman Erdoğan, Murat Karademir (Garaj-
Boğaziçi Üniversitesi) TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire 
Başkanı Ozan Acar, TOBB Girişimcilik Müdürü Murat Mer-
can, Oğuz Vural, Berrak Kutsoy Ve Ceyda Keçeli katıldı.

Genç Girişimciler İcra Komitesi 
Ali Sabancı Başkanlığında toplandı

TOBB ETÜ GARAJ, Kuluçka Merke-
zi 08-25 Ocak 2016 tarihleri arasında, 
yılın ilk teknolojik iş fikri başvurularını 
bekliyor.

İş fikri başvurusu sahibi, özet iş planı 
ile GARAJ’a başvurabilecek, başvurular 
proje sahibinin gönderdiği özet iş planı 
üzerinden, belirtilen değerlendirme kriter-
lerine göre İş Planı Değerlendirme Kurulu 
tarafından değerlendirilecek. 

Başvuru İçin Önemli Tarihler
Başlangıç Tarihi: 8 Ocak 2016 Cuma

Bitiş Tarihi: 25 Ocak 2016 Pazartesi
Sonucun Açıklanma Tarihi: 1-5 Şubat 
2016

Genel Başvuru Kriterleri
Teknolojik bir iş fikrine sahip olmak
İş fikrini gerçekleştirebilecek düzeyde 
birikime sahip bir ekip olmak

Avantaj Sağlayan Kriterler
İş fikri ile ilgili deneyim sahibi olma ve/
veya lisansüstü bir program çerçevesinde 
eğitim görüyor olmak
Enerji, savunma veya sağlık alanında bir iş 
fikrine sahip olmak
Ekip olarak iş fikrine bağlı olmak ve iş 
fikrini hayata geçirebilme yönünde güçlü 
bir inanca sahip olmak.

Değerlendirme Kriterleri
İş Planının Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi 
Yönü
İş Planının Uygunluğu ve Yapılabilirliği
İş Planının Ticarileşme Potansiyeli

GARAJ’a Alınan Her Bir Ekibe Sağlana-
cak İmkanlar
Lojistik Destek Hizmetleri (İşlik, ofis 
mobilyası, internet)
İş Geliştirme Sürecinde Mentorluk
TOBB ETÜ Akademisyenlerinden Alınabi-
lecek Teknik Mentorluk
Alanında Uzman Mentorlardan Alınabile-
cek Mentor Destek Hizmetleri
Patent Destek Hizmetleri
Olgunlaşan Firmalara Yatırımcı Desteği
Ürünün Ticarileştirilmesi Aşamasında 
Bağlantı Desteği (tto@etu.edu.tr)

TOBB  ETÜ GARAJ yeni girişimciler bekliyor
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Kadın Girişimciler Pakistanlı 
kadınlara rol model olacak

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ayfer Yılmaz ile Pakistan Devlet Bakanı ve Benazir Gelir 
Destek Programı Başkanı Marvi Memon TOBB’da bir araya 
geldi. 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ayfer Yılmaz, konuk Bakana kendilerini TOBB’da ağırla-
maktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek TOBB Kadın Gi-
rişimciler Kurulu ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

KOSGEB, Kredi Garanti Fonu ve 1994 yılında Türkiye’de 
Halk Bankası ile başlayan kadın bankacılığı sürecini anla-
tan Yılmaz, bunun sonuçlarını da Pakistan tarafı ile payla-
şabileceklerini ifade etti. 

Yılmaz, “Her iki ülke kadının yaratıcı işgücünü dünyaya 
yansıtmak faydalı olacaktır.  Ortak çalışma alanlarını ortak 

çalışma noktalarını oluşturmak lazım. Örnek rol modeller 
oluşturup paylaşabiliriz. Her sektörden her bölgeden kadın-
lar olabilir. Biz de Pakistan’dan rol modelleri buraya davet 
edebiliriz. Sürdürülebilir yoksulluktan yönetilebilir yoksul-
luğa, yönetilebilir yoksulluktan azaltılan yoksulluğa geçiş 
konusunu daha geniş bir kitleye anlatmanızı isteriz”  dedi.

Pakistan Devlet Bakanı Marvi Memon da görüşmede, 
Benazir Gelir Destek Programına ilişkin bilgi vererek, prog-
ramın dünyada en büyük ilk beş sosyal güvenlik ağından biri 
olduğunu belirtti.

Memon, yoksul kadınlara yönelik bir destek programı 
olan bu sistemde ödemelerin kimlik kartı ile yapıldığını bu 
vesile ile kadınların aynı zamanda oy kullanabilmelerinin de 
sağlandığını söyledi.

 Bakan Marvi Memon, “Bizim için üç grup ör-
nek kadın var. Uluslararası düzeyde başarılı olmuş 
örnek kadınlar, Pakistan’da olup eğitimli başarılı 
kadınlar ve yoksulluğu aşarak başarılı olmuş kadın-
lar. Türk kadınları birinci kategoride Pakistanlı ka-
dınlara rol model olarak mesaj verebilirler. Türkiye 
bu anlamda bizim için önemli bir ülke. Müslüman 
Türk kadınının bizim kadınlarımıza, biz yaptık siz 
de yapabilirsiniz mesajı vermesi önemli”  dedi.

Pakistan Ankara Büyükelçisi Sohail 
Mahmood’un da katıldığı görüşmeye TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu İç Anadolu Bölge Temsilcisi 
Serpil Polat, Başkan Yardımcısı Ayşegül Çakmak 
Genç ve İcra Komitesi Üyesi Emine Dilşen Kara da 
iştirak etti.  

 

[Girişimciler ►



��Kocaeli Odavizyon

Adalet Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Samsun 
Barosu işbirliğinde yapılan, “Ticari Uyuşmazlıklarda Arabu-
luculuk ve İş Alemine Faydaları” toplantıda ‘arabulucuk’ mü-
essesesi tanıtıldı. Samsun TSO Davut Altan Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirilen toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Hakan 
Kubalı, Yargıtay Üyesi Mehmet Osmanoğlu, Bölge Adliye-
leri Başsavcısı Fahri Günay, Bölge İdare Mahkeme Başkanı 
Mustafa Koçak, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 
Samsun Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz, işadamları ve çok 
sayıda davetli katıldı. Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk 
ve Arabuluculun Ticari Uyuşmazlıklarında Uygulama Alanı 
konusunda programa konuşmacı olarak; Adalet Bakanlığı Hu-
kuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Ha-
kan Öztatar ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
Uzman Alper Bulur katıldı.

-Arabuluculuğun tohumları topraklarımızda atıldı”
Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Arabulucu-

luk, her ne kadar bizim için çok yeni bir uyuşmazlık çözümü 
olsa da, aslında yeni keşfedilmiş bir şey değil. Anlaşmazlıkla-
rın çözüme bağlanmasında en evrensel, en eşitlikçi, en barışçı 
bu yöntemin tarihçesi 4 bin yıl kadar önceye dayanmaktadır. 
Arabuluculuğun ilk tohumları bizim bugün üzerinde yaşadı-
ğımız bu coğrafyanın da dahil olduğu yani Mezopotamya’da 
ve Sümer uygarlığında atılmıştır. Medeni ve ticari bağlam-
da, yani profesyonel anlamda ise ilk kez Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 1913 yılında işçi-işveren anlaşmazlıklarında 
kullanılmaya başlanılmış ve giderek kurumsallaşmıştır. Ha-
len yaygın bir şekilde kullanılan ülkelerin başında gelmekte-
dir. Günümüzde etkili, ucuz, barışçıl bir alternatif uyuşmaz-
lık çözüm aracı olan arabuluculuk sadece Amerika Birleşik 
Devletleri’nde değil, Hindistan, Pakistan Hong Kong, Singa-
pur, Kore, Latin Amerika, Kenya, Somali, İsrail, Yeni Ze-
landa, Avustralya, başta Avrupa Birliği’ne üye ülkeler olmak 
üzere kıta Avrupa’sı ülkelerine kadar pek çok ülkede yaygın 
biçimde kullanılmaktadır. Hak odaklı değil, menfaat odaklı 
bir araç olan arabuluculuk, doğru bir ortak payda bulabilmek 
amacıyla, tarafların çıkarlarının genişletilebilmesinin yolunu 
bulma biçimidir. Yani kazan kazan anlayışının hukuk siste-
minde vücut bulmuş halidir” dedi.

-1032 uyuşmazlık anlaşmayla tamamlandı
 Ticaret yapan insanlar için en kıymetli sermayenin zaman 

olduğunu vurgulayan Başkan Murzioğlu, “En değerli ve kay-
bedildiğinde de geri dönüşümü olmayan kavram da ticari iti-
bardır. Maalesef yargıdaki yığılma, davaların çok uzun vadede 
sonuçlanmasına sebep olmaktadır. İstatistiklere göre ticaret 
mahkemelerinde bir davanın ortalama 311, iş mahkemelerin-
de 381, fikri ve sinai haklarda ise 425 gün sürmektedir. Yani 
adalet geç gelmektedir ki, ticaretin bu anlamda tahammülü 
yoktur. Dünya sorunlarını yıllardır bu yöntemle çözüyor. Biz 
bu anlamda çok zaman kaybettik. Çatı kuruluşumuz Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin bu konudaki girişimlerini bü-
yük anlam taşıyor. Çünkü uzun süren yargılamadan herkes 
zarar görüyor. Kasım 2013 - Ekim 2015 tarihleri arasında 
Samsun’un da dahil olduğu 26 ilde bin 53 uyuşmazlığın bin 
32’si anlaşma sağlanarak çözüme kavuşturuldu. Temennim 
bu yöntemin yaygınlaşmasıdır. Netice itibari ile uyuşmazlık 
demek anlaşamamazlık, bir beşeri münasebet yoksunluğu ve 

maalesef bir süreç içerisinde mahkeme koridorlarında yıpran-
mak demektir” diye konuştu.

-Gürbüz: “Samsun’da 38 arabulucu var”
Geciken adaletin adalet olmadığını söyleyen Samsun Baro 

Başkanı Av. Kerami Gürbüz, “Daha uç ifadeyle geciken ada-
let, adalet tesis etmek yerine bir zulme dönüşebilir. Bu bakım-
dan bütün hak sahiplerinin, hak arayan insanların, kurumla-
rın o hakları kısa zamanda kendilerine teslim edilmeli. Bunun 
için alternatif yöntemleri hayata geçirmemiz gerekir. Arabu-
luculuk kanunu bunun için önemli. Türkiye’de arabuluculuk 
2013 yılında hayata geçirildi. Samsun’da da tamamı Samsun 
Barosu’na üye 38 arabulucu arkadaşımız görev yapıyor” ifa-
delerini kullandı.

-Anlaşmazlığı çözmek için mahkeme gerekmeyebilir
160 ülkede arabuluculuk uygulamasının uygulandığını 

söyleyen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genenel Müdürlüğü 
Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, “Türkiye olarak 
bizde 161. ülke olarak bu sisteme dahil olduk. ABD’de bu sis-
tem 1970’lerde başladı. Avrupa’da ise Yunanistan 3 sene önce 
bu sisteme girdi. Anlaşmazlığa düşen taraflar artık bir mahke-
meye gitmek zorunda değil. Taraflar anlaşmazlığı düştüğünde 
bir arabulucunun yardımıyla sorunlarını barışçıl bir yolla çö-
zebilirler” şeklinde konuştu. Öztatar şunları söyledi: “ ‘Ara-
buluculuk nedir’ diye sorduğumuz da hukuki uyuşmazlıklarda, 
alacak, tazminat, kiracı davasında, işçi işveren arasında ve 
ticari konulardaki uyuşmazlıklarda tarafsız olarak arabulucu 
tarafların kendi kararlarını kendilerinin vermelerini sağlayan 
sistemdir. Arabuluculuğun bir hakimden bir hakemden en bü-
yük farkı tarafların kendi kararlarını kendileri vermeleridir. 
Şu ana kadar 2 bin 100 arabulucumuz oldu. 71 ilimizde ara-
bulucumuz var. Samsun’daki bir arabulucumuz da Şırnak’ta 
bir arabuluculuk dükkanı açarak arabuluculuk yapabilir. Şu 
ana kadar en fazla çözdüğümüz davalar işçi davaları oldu.”

Toplantı, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
Uzman Alper Bulur’un yaptığı sunumdan sonra sona erdi. 

Ticari uyuşmazlıklarda yeni çözüm 
formülü:  ‘arabuluculuk’

Samsun TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Saliih Zeki Mursioğlu

[Arabulucuk ►



�� Kocaeli Odavizyon

TÜBİTAK MAM tarafından kurulan “Atık Pillerin 
Bertarafı Tesisi”, Dünya’da hem ayrıştırma, hem kırma 
hem de geri kazanımın yapıldığı ilk entegre tesis olma 
özelliğini taşıyor.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) 
tarafından “Atık Pillerin Bertarafı ve Geri Kazanım 
Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında kuru-
lan entegre tesisle, atık pillerin çevre ve insan sağlığına 
zararlarının önlenmesinin yanı sıra, ekonomik kazanç 
sağlanması bekleniyor. 

Çinko karbon, alkali ve nikel kadmiyum pillerinden 
değerli metallerin geri kazanılacağı tesisin imalat ve 
montajı tamamlandı. Proje kapsamında atık pillerin 
yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan çinko karbon, alkali ve nikel 
kadmiyum pillerinin geri kazanılmasıyla ekonomimize artı 
değer katılması planlanıyor. Projeden elde edilecek bilgi 
birikimiyle farklı geri kazanım süreçleri için de katma değer 
sağlanması bekleniyor.

-Makaracı: Ağır metaller içeriyor
TÜBİTAK MAM Strateji ve Teknoloji Geliştirme 

Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı, artan pil 
kullanımının, insan sağlığı ve çevre kirliliği için potansiyel 
tehlike oluşturduğunu söyledi. Pil yapımı için kullanılan 
materyallerin hem doğrudan insan sağlığı için hem de 
çevre için tehlikeli olan ağır metaller içerdiğini ifade 
eden Makaracı, Türkiye’de birincil kaynaklardan üretimi 
yapılamadığından sanayinin metal ihtiyacının büyük bir 
kısmının ithalat yoluyla, çok az bir kısmının 
da ikincil kaynaklardan geri kazanıldığını dile 
getirdi.

-Düşük fiyatla metal sağlamak da önemli
Çevrenin korunmasının yanında sanayinin 

ihtiyacı olan metallerin düşük fiyatlarla sağlanmasının 
da son derece önemli olduğuna değinen Makaracı, “Bu 
nedenle, TÜBİTAK-MAM tarafından, pil geri kazanılması 
konusunda bir projenin başlatılması düşünülmüştür. Pro-
jenin amacı, geri kazanım süreçleri geliştirmek ve böylece 

ileride çevre sağlığı için çok büyük bir tehdit oluşturacak 
olan pillerin bertarafı ve geri kazanılmasını sağlamaktır” 
diye konuştu.

-Dünyaya Yeni Bir Teknolojiyi Sunuyoruz
Pillerin pilot tesiste işlenmesi sonucunda çinko, man-

gan, kadmiyum ve nikel metalleri, sülfat tuzları ile metalik 
tozlarının üretilmesinin de amaçlandığını anlatan Makaracı, 
şu bilgileri verdi:

“Projemizin ortak kuruluşu, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığıdır. Projemiz, hem ayrıştırma hem kırma hem de 
geri kazanımın yapıldığı Dünyadaki ilk entegre tesis olması 
bakımından önemlidir. Dünyaya yeni bir teknolojiyi sunmuş 
bulunuyoruz. Türkiye’de bundan başka bir tesis bulun-
muyor. Türkiye’de toplanan piller, toprağa gömülüyor ya da 
ayrı yerlerde muhafaza ediliyor. Bu tesisi kurmakla çevre 
ve insan sağlığına olan etkileri minimize etmek ve geri 
kazanımla Türkiye ve dünyaya kazandırmak için yola çıktık. 
Avrupa ülkelerinde bu sistematik şekilde yapılıyor ama 
entegre şekilde olmuyor. Bu dünyadaki ilk tesisin Türkiye’de 
kurulması ülkemiz açısından bir kazanımdır.”

-Bir Pil Bile Toprağa Önemli Ölçüde Zarar Veriyor
Tesisin işletmesini yapacak Exitcom Recycling 

firmasının Genel Müdürü Murat Ilgar, atık bilincinin 
artmasıyla pillerin toplanma oranının giderek arttığını 
ancak bunun istenilen seviyede olmadığını dile getirdi. Bir 
pilin bile toprağa önemli ölçüde zarar verdiğini anlatan 

Ilgar, Türkiye’de atık pillerin tehlikeli atık 
sahasına gömüldüğünü bildirdi.

-Almanya’da geri dönüşüm yüzde 100
Ilgar, Almanya’da atık pillerin yaklaşık 

yüzde 100’ünün geri dönüştürülerek 
ekonomiye kazandırıldığına işaret ederek “Tesisimizin 
kapasitesi Türkiye’de toplanan atık pil oranından fazla, 
daha da geliştirilebilir. Pil ve geri dönüşüm olayı, çevre ve 
insan sağlığı ile ekonomiye ciddi bir katkısı var. Tesis bitti, 
deneme çalışmaları yapılıyor” dedi.

Atık pillerin geri dönüşümü için 
Tübitak kuracak, Exitcom işletecek

[Geri dönüşüm ►
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[Eğitim ►

Eğitim sektöründeki sorunlar 
Beşir Atalay’a anlatıldı

TOBB Türkiye Eğitim Meclisi, TBMM Milli Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Beşir Atalay’ı 
makamında ziyaret etti. 

Meclis Başkanı 
Talim ve Terbiye 
Kurulu Eski Baş-
kanı Dr. Yusuf 
Ekinci, Meclis 
Başkan Yardımcı-
ları Türkiye Özel 
Okullar Birliği 
Derneği Eş Baş-
kanı Yusuf Tavuk-
çuoğlu ve ÖZDE-
BİR Özel Öğretim 
Kurumları Der-
neği Başkanı Fa-
ruk Köprülü’nün 
yer aldığı heyet 
yeni Komisyon 
Başkanı’na, görevi için hayırlı olsun dileğinde bulundu. 

Sektörün genel değerlendirilmesinin yapıldığı ziyarette, 

sektörün sorunlarının, faaliyet raporunun yer aldığı bilgilen-
dirme dosyası Beşir Atalay’a arz edildi.

Komisyon Başkanı Atalay, Meclis bünyesinde kurulan 
bu komisyonların tasarı 

ve teklifleri olgunlaş-
tıran yerler olduğunu 
hatırlatarak, sektörü 
ilgilendiren konularda 
paydaşların ve ilgili 
sivil toplum kuruluş-
larının da katılımının 
sağlanarak karara 
varılması gerektiğini 
vurguladı.

Eğitim sektörünün 
önemine dikkat çeken 
Atalay, TOBB çatısı 
altında böyle bir olu-
şumun varlığından 
duyduğu memnuniyeti 

dile getirerek sektör için yapılabilecek çalışmalarda ellerin-
den gelen katkıyı seve seve vereceklerini ifade etti.

TIR Karnesi geçerlilik süresi uzatıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, ulusla-

rarası taşımacıları rahatlatacak bir başarıya daha imza 
atıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, son dönemde yaşa-
nan ekonomik ve siyasi krizler nedeniyle zor günler geçiren 
taşımacılık sektörünün 
önündeki engellerin kal-
dırılması için çalışmala-
rına devam ediyor.

 Bu kapsamda, sektö-
rün yoğun şekilde sıkıntı 
yaşadığı TIR Karneleri 
geçerlilik süresi, ulus-
lararası platformlarda 
TOBB tarafından gerçek-
leştirilen yoğun çalışma-
lar sonucunda, 75 güne 
çıkartıldı.

 
Bu sayede uluslara-

rası taşımacıların dönüş 
yükü taşımalarında kul-
landıkları TIR Karnele-
rinde yaşadıkları sıkıntı 
büyük ölçüde giderildi.   

 TOBB, 2015 yılı ilk 

yarısında da sektörün maliyetlerini düşürmek amacıyla, 
30.000 Avro olan TIR Sistemine giriş teminatını 3.000 
Amerikan Doları’na düşürmüş ve bu sayede uluslararası 
taşımacılık sektörüne yaklaşık 80 milyon Türk Lirası ilave 
kaynak sağlamıştı.
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Bilgi teknolojileri veri altyapısı 
oluşturuluyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, “2015-2018 Bilgi 
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı” çerçevesinde, sorum-
luluğunda olan “Bilgi Teknolojileri Sektörü Veri Altyapısı 
Oluşturulması” başlıklı eylem planı çalışmalarına devam 
ediyor. 

TOBB, “Bil-
gi Teknolojileri 
Sektörü Veri 
Altyapısı Oluş-
turulması” baş-
lıklı eylem pla-
nı kapsamında 
ilgili kurumlar 
ile bir araya ge-
lerek değerlen-
dirme toplantısı 
düzenledi. Top-
lantıda, bilgi teknolojileri sektöründeki gelişmelerin izlen-
mesi ve uluslararası karşılaştırmaların yapılmasına yönelik 

altyapı oluşturulması amacıyla kamu ve özel sektör temsil-
cileri görüşlerini paylaşarak yapılması gereken çalışmalar 
konusunda paylaşımlarda bulundular. 

Toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Ba-
kanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, Tür-
kiye İstatistik 
Kurumu, Gelir 
İdaresi Başkanlı-
ğı, TÜBİSAD Bi-
lişim Sanayicileri 
Derneği, Türkiye 
Bilişim Derneği, 
Yazılım Sana-
yiciler Derneği, 
TOBB Yazılım 

Sektör Meclisi, 
TOBB Telekomünikasyon Sektör Meclisi temsilcilerinin yanı 
sıra  özel sektör firma yetkilileri katıldı.

2016 Eylem Planı’nın çalışma hayatını ilgilendiren 
maddeleri Üçlü Danışma Kurulu’nda ele alındı

64. Hükümet 2016 Eylem Planı’nın çalışma hayatını 
ilgilendiren maddeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu başkanlığında Üçlü Danışma Kurulunda ele 
alındı.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üye-
si İbrahim Burkay’ın da katıldığı toplantının açılışında bir 
açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süley-
man Soylu, Üçlü Danışma Kurulunun müzakereci ve katı-
lımcı demokrasinin en önemli 
örneklerinden biri olduğunu 
belirterek, milletin sahip ol-
duğu ahengin en önemli un-
surlarından bir tanesinin, 
çalışma uyumu ve barışı oldu-
ğunu vurguladı.

Bakan Soylu, 2002’de 12 
milyon olan sigortalı çalışan 
sayısının 2015 sonu itibarıyla 
21 milyon 357 bine yükseldi-
ğine dikkat çekerek, bu sayının 
Türkiye’nin cari açık ve büyüme de dahil olmak üzere makro 
rakamlarla ilgili geldiği seviyenin bir başka göstergesi oldu-
ğunu bildirdi.

Engelli istihdamı konusunda da önemli adımlar atıldı-
ğını, engelli istihdamının son 13 yılda 5 bin 777’den 44 bi-
nin üzerine çıktığını belirten Soylu, 2002’de 392 lira olan 
en düşük memur maaşının yüzde 49’lik artışla bugün 2 bin 
383 liraya yükseldiğini, aynı dönemde kamu görevlilerinin 
sendikalaşma oranının da yüzde 47’den yüzde 71’e çıktığını 

belirtti.
Üretim, istihdam ve büyümeyle ilişkilendirilen en önem-

li rakamın kayıt dışı istihdam oranı olduğunun altını çizen 
Soylu, 2002’de yüzde 53 seviyesinde olan kayıt dışılık oranı-
nın bugün 34’e gerilediğini, bunun da çalışma hayatının tüm 
taraflarının başarısı olarak görüldüğünü ifade etti.

Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözü-
mü amacıyla ilgili sosyal taraflarla istişare içinde gerekli 

mevzuat düzenleme-
lerinin yapılmasının 
öncelikleri arasında 
bulunduğunu aktaran 
Soylu, Turkuaz Kart 
projesinin hayata ge-
çirilmesi için hazırlık-
ların tamamlanmasını 
da önemsediklerini 
bildirdi.

Bakan Soylu’nun 
açılış konuşmasının 

ardından, işçi işveren kuruluşlarının görüşlerinin alındığı 
Üçlü Danışma Kurulu basına kapalı olarak yaklaşık 6 saat 
sürdü.

Toplantıya ayrıca Bakanlık Müsteşarı Ahmet Erdem, 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kuru-
lu Başkanı Yağız Eyüboğlu Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul 
Kavlak, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko ve bakanlık bürokratları ile ilgili uzman-
lar katıldı.

[Etkinlik ►
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[sağlık ►

‘Herkes için acil sağlık derneği’ uyarıyor:

El yıkamak, aşı kadar etkili

Son haftalarda tüm Türkiye’yi saran grip hastalığı Acil Servislere başvuruları artırdı. Baş ağrısı, burun 
tıkanıklığı, yüksek ateş ile seyreden grip yediden yetmişe herkesi etkiliyor. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği 

Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu; gripten korunma ve aşı konusunda önemli açıklamalarda bulundu:

Gripten korunma ve aşı konusunda önemli açık-
lamalarda bulunan Herkes İçin Acil Sağlık 
Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Ro-
soplu şunları söyledi: 

“Kış mevsiminde, soğuk 
havaya uyum sağlamak için 
vücudumuz daha fazla enerji 
harcamaktadır. Bu enerji ihti-
yacı karşılanmadığında  vücut 
direnci düşer. Enfeksiyonla-
ra yatkın hale gelir.  Soğuk,  
özellikle akciğerin akut veya 
kronik tüm hastalıklarını te-
tikler.  Bronşit, astım gibi sağ-
lık sorunları daha sık görülür. 
Yaşlılar, bebekler, diyabet has-
taları, kronik böbrek hastaları, 
kalp hastaları, by-pass ameli-
yatı geçirenler aşırı soğuklar-

dan çok daha fazla etkilenirler”.  

- Grip hastalığı, dünyada en çok iş gücünü et-
kileyen ikinci hastalık

Grip hastalığının virüs ile bulaşan bir hastalık olduğunu 
ifade eden Doktor Rodoplu, gribin henüz tedavisinin bulun-
madığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: 

“Grip, 1000’e yakın değişik karakterdeki virüs ile, her 
yıl yeni bulgularla, güz ve bahar aylarında ortaya çıkmak-

tadır. Grip 
hastalığı, bel 
a ğ r ı s ı n d a n 
sonra, dün-
yada en çok 
iş gücünü en-
gelleyen has-
talıktır”.

U z m a n 
Doktor Ül-
kümen Ro-
doplu, Grip 
hastalığının  
kuluçka sü-
resinin 2 gün 
olduğunu ve 
bu süreçte 
bulaşıcı oldu-
ğunu söyledi. 

Ülkümen Rodoplu şöyle devam etti: 
“Yapılabilecek en iyi uygulama, virüsü kaptığınızı fark 

ettikten ya da yakınmalar başladığı anda 2 gün evde isti-
rahat etmektir. Bu şekilde dinlenerek, vücudun daha güçlü 
olabilmesini sağlar ve vi-
rüsün çevrenize & iş ar-
kadaşlarınıza bulaşmasını 
engellersiniz”.

Uzman Doktor Rodop-
lu, Grip aşısı konusunda da 
şunları söyledi: “Aşı yüz-
de 100 bir korunma aracı 
değildir. Bilinen 1000’e 
yakın virüs tipinden bir 
kısmına karşı korunma 
sağlar. Bu oran yaklaşık 
yüzde 50 düzeyindedir. 
Aşı 10 yıllık araştırma 
geçmişini sahip olduğun-
dan risk grubunun dışındakiler için önerilmemektedir. Grip 
virüsü havada asılı kalan bir yapıda olduğundan, yaklaşık 
2-3 gün, en iyi korunma 
yöntemi bulunan ortamı 
sürekli havalandırmak 
ve elleri sık sık sabunla 
yıkamaktır.”

- Zaman kay-
betmeden muayene 
olunmalı

“Hangi hallerde dok-
tora başvurmalıyız?” 
sorusuna Uzman Doktor 
Rodoplu şöyle yanıt ver-
di: “Yaşlılar, bebekler, 
diyabetliler, kronik ak-
ciğer ve böbrek hasta-
ları, by passlılar, kanser 
tedavisi görenler hafif 
yakınmaları da olsa he-
men doktoruna muayene 
olmalıdır. Bunun dışın-
da olan herkesin düşme-
yen ateş, öksürük, kus-
ma, koyu renkli balgam 
yakınmalarından biri dahi başladığında zaman yitirmeden 
doktora muayene için başvurması gerekmektedir”.
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, kurulduğu yıl yürüttü-
ğü 2010 Mali Destek Programlarının bölgeye ve  firmalara 
sağladığı etki değerlendirme çalışmaları-
nı tamamlamıştır. Destek alan 63 firma 
üzerinden yüz yüze yapılan görüşmeler 
neticesinde elde edilen sonuçlar aşağıda 
paylaşılmaktadır. Sonuçlar, destek alan 
firmaların, ajans desteğiyle beraber ulaş-
tıkları noktayı yansıtmaktadır.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının 
karşılıksız mali destek programı ile bera-
ber Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ya-
lova illerinde sağladığı katma değerler;

• Destek alan firmaların net satış hası-
latında %81 artış sağlandı.

• 39 milyon dolar’lık bir ihracat artışı 
gerçekleşti.

• 21 kalite belgesi alındı.
• 5 patent başvurusu, 8 faydalı model başvurusu, 19 mar-

ka tescili yapıldı.

• 48 yeni ürün üretildi.
• 158’i beyaz yakalı olmak üzere 1260 kişiye ilave istih-

dam sağlandı.
• Projeler kapsamında 3356 adam/

saat eğitim verildi. Eğitim verilen projeler-
de proje başına ortalama 74,57 adam/saat 
eğitim verildi.

• Firmaların %52’sinde %51 ve üze-
rinde kapasite artışı sağlandı.

• Firmaların aktif büyüklüklerinde 
%132 oranında artış sağlandı.

• Destek alan firmaların %35’i destek 
dönemi sonrası ölçek büyüttü, %9’u KOBİ 
statüsünden büyük ölçekli firma statüsüne 
geçti.

• 63 proje kapsamında TR42 Doğu 
Marmara Bölgesi’ne 25,9 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleş-
tirildi. Bu yatırımın 11,7 milyon TL’sini Ajans finanse etti.

• MARKA desteği firmalara hem finansal fayda hem de 
zaman faydası sağladı.

MARKA, 5 yıl önce desteklediği 
projelerin sonuçlarını incelemeye aldı

TAYSAD ‘silver mabel’ ile ödüllendirilecek
Avrupa Komisyonu Rekabetçilik ve Yenilikçilik Çerçeve 

Programı (CIP) kapsamında finanse edilen ‘Küme Yöneti-
minde Kusursuzu Yakalamak (ClustARS) projesi ile Doğu 
Marmara’da faaliyet gösteren kümelerin yönetsel kapasiteleri-
nin artırılmasına yönelik proje kapsamında TAYSAD bir kade-
meyi aşarak ‘silver mabel’ ödülüne bir adım daha yaklaştı. 

Projeninin yerinde inceleme 
aşaması için ESCA koordina-
törü Helmut Kergel’in ve yerel 
uzman olarak Ekin Taşkın ile 
Ajans uzmanlarının da katılım 
sağladığı değerlendirme/mü-
lakat süreci Aralık’15’te 
TAYSAD’da gerçekleştirildi. 
TAYSAD’ı temsilen Genel 
Sekreteri Süheyl Baybalı ile 
yatırım ve teknik mevzuat 
uzmanı Bülent ATEŞ katılım 
sağladı. Mülakat, bir çalışma 
günü süresince, “Bronze Label” 
alma sürecinden bugüne değin 
kümenin kapasitesine yönelik 
gelişme gösterdiği alanları sunması ve bunların değerlendirme-
si üzerine gerçekleştirildi. Bu çerçevede, TAYSAD hakkında 
genel bilgilendirme, hazırlanan 15 yıllık stratejik plan ve yol 
haritasının detayları ve bu süreçte oluşturulan çalışma grupları 
ile yaptıkları faaliyetler değerlendirildi.

ClustArs kapsamında yürütülen bu başvuru sürecinin 
değerlendirme aşaması uzaktan ve yerinde olarak iki aşa-
malı şekilde yürütülüyor. Aralık ayı sonunda tamamlanacak 
başvuru sürecinin başarılı olarak değerlendirilmesi durumun-
da, TAYSAD Türkiye’de ilk küme olarak “Silver Label” ile 
ödüllendirilecek ve Avrupa’nın en iyi yönetilen küme lerinden 

bir tanesi olma adayı ola-
rak “Gold Label” sürecine 
başlayacak.

Projenin ilk ayağı 
olan Doğu Marmara 
Bölgesi’ndeki altı endüs-
triyel kümenin Avrupa 
Küme Analizi Sekreterliği 
(ESCA) tarafından akredite 
edilmesi ile başarıyla ta-
mamlandı.

2015 yılı sonunda 
tamamlanacak olan Clus-
tArs projenin ilk ayağının 
devamı olarak,  akreditas-
yon sürecini tamamlayan 6 

kümeden biri olan ve “Silver Label” almak için gerekli özellik-
leri sağlamaya en yakın küme olan Taşıt Araçları Yan Sanayi 
(TAYSAD) “Silver Label” akreditasyon sürecine başvurdu. 
Söz konusu belgeyi alması için gerekli çalışmalar MARKA 
uzmanlarının danışmanlığı ile yürütülüyor.

[Proje ►
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Gözümüzün arka kısmında bulunan sarı nokta, fonksi-
yonlarını yitirdiğinde sonuç, tamamen görme kaybına kadar 
gidebiliyor. Tıptaki son gelişmeler sayesinde erken tanı ve 
tedaviyle kör olma riski büyük oranda azalırken, hastanın ya-
şam kalitesi daha da artırılıyor. En gelişmiş duyu organımız 
olan gözlerimiz sayesinde tabiatın güzelliklerini, renkleri, ci-
simleri görür, birbirimizle iletişime geçer, günlük işlerimizi 
yaparız. İlginçtir ki, gözlerimiz her ne kadar vücudumuzdaki 
olası diğer hastalıkların birçok belirtisini görmemizi sağlasa 
da, söz konusu kendisi olduğunda bazen tehlikeyi “göremeye-
biliyor.” Bunlardan biri de sarı nokta hastalığı. Sarı nokta, 
bu kıymetli organımızın arka kısmında bulunan ve merkezi 
görmemizi sağlayan bölgenin adıdır. Bu bölgenin fonksiyo-
nunun bozulmasına sarı nokta hastalığı ya da “yaşa bağlı 
makula dejenerasyonu” deniyor. Gözümüzün arkasında bulu-
nan bu bölgeyi korumak görme yetimizi kaybetmemek adına 
büyük önem taşıyor. Modern tıptaki yeni gelişmelerin, erken 
tanı ve tedavi seçeneklerine olanak vererek korkutucu tab-
loları ciddi anlamda azalttığını ifade eden Anadolu Sağlık 
Merkezi Göz Sağlığı Direktörü Prof. Dr. Sarper Karaküçük 
sarı nokta hastalığı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı:

Sarı nokta hastalığının kuru ve yaş tip olmak üzere iki 
tipi bulunmaktadır. Kuru tipi yüzde 90 oranında, yaş tipi ise 
yüzde 10 oranında görülür. Sarı nokta altında sıvı birikmesi 
sonucu görme kaybına yol açması nedeniyle, yaş tipinde er-
ken teşhis daha büyük önem taşır. Kuru tipe oranla daha hızlı 
ilerleyen yaş tipi, ani görme kaybı ile birlikte renkli görmenin 
ve kontrast hassasiyetinin bozulmasına ve zamanla retina ve 
makulada oluşan yeni damarların kanama yapması sonucu 
körlüğe sebep olur. Sarı nokta hastalığında kalıtsal özellik-
ler etkili olurken, yüksek tansiyonlu kişiler, sigara içenler, 
lipid ve kolesterol düzeyleri yüksek olanlar, obez hastalar, 
ultraviyole güneş ışınlarına korumasız maruz kalanlar risk 
altındadır.

Anadolu Sağlık Merkezi Göz Kliniği’nde en basit bir şi-
kayetle, örneğin bir göz kaşınması şikayetiyle bile gelen her 
yaşta hastaya A’dan Z’ye detaylı göz muayenesi yapıldığı 
için sarı noktada olan değişiklikleri, çok erken dönemde fark 

etmek mümkün. Muayene sırasında dünyadaki en gelişmiş 
ülkelerde bulunan, modern göz tıbbının sunduğu ve klinikte 
de bulunan en gelişmiş teknolojik cihazlardan yararlanılıyor. 
Hastalığın belirtileri arasında; merkezi görme kaybı, cisim-
leri ve çizgileri eğri veya kırık görme, göz önünde karartılar, 
görme kalitesinde bozulma, renk görmede bozukluklar sayı-
labilir. Bu bulgularla gelen bir hastada mutlaka görme mua-
yenesi, özel merceklerle göz arkası muayenesi, sarı noktanın 
optik koherens tomograf i denilen ve Anadolu Sağlık Mer-
kezi Göz Kliniği’nde de bulunan bir cihazla ince kesitlerinin 
alınması (OCT), göz anjiyograf isi (damardan verilen özel bir 
madde ile göz arkası damarlarının ve sarı noktanın görünür 
hale getirilmesi) ile incelenmesi çok önemlidir.

- Tedavi hastalığın kuru yada yaş olmasına göre 
değişiklik gösterir

Sarı nokta hastalığının tedavisi, hastalığın kuru ya da yaş 
tipi olmasına göre değişmektedir. Kuru tipte amaç, risk fak-
törlerini azaltmak ve kuru tipin yaş tipe dönmesini önlemek-
tir. Bunun için, özellikle sarı noktaya etkili bazı özel vitamin 
kompleksleri verilebilir. Yukarıda belirtilen risk faktörlerini 
azaltmak da çok önemlidir. Yaş tipte ise fazla geç kalma-
dan göze lazer ya da göz içine enjeksiyon yapılması gerekir. 
Hastalığın iyileşme durumuna göre göz içine yapılan iğneleri 
uzunca bir süre tekrarlamak gerekebilir. Hastalığın ilerleyen 
dönemlerinde, sarı nokta hastalığı bulunan kişilerin özel bü-
yüteçler, mercekler, teleskopik camlar gibi düşük görme yar-
dımcılarını kullanmaları gerekebilir. Okuma, yemek pişirme, 
dikiş dikme gibi işlerde bu yardımcı araç ve gereçler hastaya 
yardımcı olabilir.

Modern göz tıbbındaki son gelişmeler, erken tanı ve te-
davinin bu hastalıktan kör olma riskini çok azalttığını ortaya 
koyuyor. Özellikle yaş tipte modern yöntemlerle erken tanı 
ve bunu takip eden erken ve düzenli göz içi enjeksiyonları ile 
hastanın görmesi ve yaşam kalitesi oldukça artmaktadır. Do-
layısıyla umudu kaybetmeden, her hastalıkta olduğu gibi sarı 
nokta hastalığında da erken tanı ve tedavi oldukça önemli.
İyileşme süresi, özellikle yaş tipinde göz içine iğne tedavisi-
nin erken başlamasıyla ilişkilidir. Geciken vakalarda tedaviye 
çok uzun süre, bazen aylarca devam etmek gerekebilir. Teda-
vi ihmal edilirse hasta görmesini tamamen kaybedebilir.

- Risk faktörleri kontrol edilebilir
Yaşa bağlı ve kalıtımsal etkenleri ortadan kaldırmak 

mümkün olmasa da diğer risk faktörleri kontrol edilebilir. 
Örneğin, hipertansiyon varsa kontrol altına alınabilir; sigara 
içiliyorsa bırakılmalı, güneş için ultraviyole filtreli kaliteli 
güneş gözlükleri takılmalı, beslenmede ise tereyağı, kırmızı 
et ve kolesterol içeren yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

Tıptaki son gelişmeler 
“gözümüzü arkada” bırakmıyor

Prof. Dr. Sarper Karaküçük 
Anadolu Sağlık Merkezi 
Göz Sağlığı Direktörü
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

Referans no: BOES20150401001
Kuzey İspanya’da bulunan şirket, uzman ve nitelikli persone-
liyle endüstri, inşaat, altyapı ve çevre gibi alanlarda akustik 
mühendisliği alanlarında hizmetler vermektedir. Müşterilere 
yüksek kalitede ve yenilikçi hizmetler sunulmaktadır: 3D 
gürültü haritası, ses ölçümler, akustik sertifikasyonu, akustik 
gözlem kamerası gibi. Şirket ticari acente anlaşmaları, hiz-
met anlaşmaları ve/veya alt sözleşme/taşeronluk aramaktadır.

Referans no: BRHR20140520001
Hırvat firma, plastik ve ambalaj sektöründe çeşitlilik suna-
bilen, farklı renklerde folyo halinde strafor ve PVC üretimi 
yapabilen tedarikçiler aramaktadır. 

Referans no: BRUK20151112001
İngiltere’de yerleşik İskoç firması gıda ürünleri için plastik 
ambalaj tasarımı ve üretimi gerçekleştirmektedir. Söz konusu 
firma renksiz veya renkli Polyethylene terephthalate (PET), 
geri dönüştürülmüş Polyethylene terephthalate (RPET) ve 
Polyethylene (PE) plastik hammaddesi konusunda tedarikçi 
aramakta olup, ortak üretim konusunda da işbirliğine açıktır.

Referans no: BRFR20151201002
Mantar üretimi ile ilgili olan Fransız firma, özel bir tür olan ‘‘ 
Verpa Bohemica ’’ denilen kuzu göbeği mantarı olarak bilinen 
mantar türünü tedarik edeceği firmayı aramaktadır. Firma 
belirtilen mantar çeşidinden 2016 yılı bahar ayından önce 
donmuş olarak 10 ton ithal etmeyi istemektedir.

Referans no: BRSE20150910001
İsveç şirketi çeşitli şekillerde organik üretim yapan, glüten 
içermeyen makarna üretimi gerçekleştiren, firmalarla işbirliği 
aramaktadır. Firma üretici olmalı ve makarna üretimi ile il-
gili olması dışında alternatif hammaddelerden de (baklagiller) 
üretim yapabilmelidir. 
İsveçli firma, İskandinavya ve diğer Avrupa ülkelerinde sağlık 
ve süpermarket zincirlerinden oluşan mağaza ağına sahiptir.

Referans no: TOUA20141104002
Ukrayna’da bir araştırma enstitüsü güneş panellerinin 
izlenmesine yönelik tasarım ve metotlar için yeni teknoloji-
ler önermektedir. Önerilen teknoloji ve tanısal metot, güneş 
panellerinin etkililiğini %20 civarında iyileştirerek kolayca ve 
ucuza mal etmekte ve hizmet süresini 20 yıla kadar arttır-
maktadır. Enstitü, güneş panellerinin üretimi için ek çalışma-
lar yapmak, bu gelişmiş teknolojiden kullanmak ve metotları 
kontrol etmek için bu konuyla ilgilenen ortaklar aramaktadır. 

Referans no: BRDE20151026001
Alman rüzgar enerjisi santrali üreticisi plastik ile güçlendi-
rilmiş lif cam ya da farlı inovatif metaryelleri  kullanılarak 
kanat üretimi  yapan tedarikçiler aramaktadır.

Referans no: BRUK20150316001
Araç bariyer sistemleri üreten İngiliz firma üretim ve kısmi 
montaj için düşük karbon çeliği dahil materyaller kullanabile-
cek tedarikçiler arıyor.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

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

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

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

Doğu Marmara ABİGEM 
Kocaeli Merkez Ofisi

0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır

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