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[Başkan’dan mektup ►

KSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu sermaye piyasa-
larından reel sektöre kaynak akta-
rımının yolunu açmak gerektiğini 
vurgulayarak sanayici olarak daha 
fazla üretmeyi düşünürken finans 
kesimine çalışan memur konumuna 
düştüklerini söyledi. 

Ekonomik krizlerin sermayesi 
piyasası ve kurumlarının gelişmiş ol-
duğunu ülkelerde borsalar kanalıyla 
daha kolay absorbe edildiğine dikkat 
çeken Başkan Zeytinoğlu “Banka-
lara ve kredi mekanizmasına aşırı 
bağımlı yapıdan bir nebze kurtulmak 
için sermaye piyasası imkanlarından 
yararlanmayı başarmalıyız.” dedi. 

Türkiye’deki sermaye piyasa-
larının gelişimine ve reel sektörle 
ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan Başkan Zeytinoğlu şöyle 
konuştu:

-Halka arzda yetersiziz
“Ülkemizde halka arz, henüz hak 

ettiği değeri bulamamış ya da bu 
yönde kanıksanmış bir sorunsalımız 
var! 

Ya şirketler tarafından tam anla-
şılamamış, ya da böyle bir atmosfer-
de dikkate alınma gereği duyulama-
mış. 

Bu nedenle Türkiye’de şirketlerin 
halka arzları konusunda arzu ettiği-
miz sonuçlara ulaşamadık. 

Halka açık firma sıralamasında 
ülkemiz, dünyada oldukça gerilerde 

yer alıyor. 

-500 Büyük’ün 80’i halka açık
Eylül ayı sonu itibariyle Borsada 

işlem gören şirket hissesi türü 511 
(kaynak: BİST). Bu şirketlerin dikkate 
değer bir kısmı Kocaeli bölgesi firma-
larından oluşuyor. 

Türkiye’nin 500 büyük işletme-
sinin sadece 80’i halka arz edilmiş 
görünüyor. 

İlimizde faaliyet gösteren ve 
Türkiye’nin en büyük 500 işletmesi 
içerisinde yer alan 80 işletmenin ise  
23’ü Borsada işlem görmektedir. 

Bu sayı gerçekten çok az. Oysa 
sermaye piyasalarından muhakkak 
reel sektöre kaynak aktarımının yolu-
nu açmak gerekiyor. 

-Neden borsayı istemiyoruz?
Neden firmalarımız borsaya kote 

olmak istemiyorlar? Bu soru yıllardır 
çok soruluyor aslında. 

Bu noktada halka açılacak şir-
ketlere farklı avantajlar sunmak ve 
halka açılmanın önündeki engelleri 
kaldırmak gerekiyor. Ama sorunsalın 
bununla yeterince çözüme kavuşma-
yacağı da bir gerçek. 

31 Temmuz 2017 tarihli Kotasyon 
Yönergesinde yapılan değişiklik ile 
şirketlerin Borsa İstanbul’a kote olma 
şartlarına ilişkin getirilen esneklik ile 
kısmen ilerleme sağlanabileceğini 
düşünüyoruz. 

Diğer taraftan, Borsada işlem 

gören firmalarımızın halka açıklık 
oranları da ortalama yüzde 40 sevi-
yesinde. Düşük halka açıklık oranı sığ 
ve dolayısıyla yeterince likit olmayan 
bir piyasaya neden oluyor. Borsada  
işlem görmeyi iyi tarif etmek gereki-
yor. 

-Krizlere karşı direnç
Ekonomik krizler, sermaye 

piyasası ve kurumlarının gelişmiş 
olduğu ülkelerde borsalar kanalıyla 
daha kolay absorbe edilebiliyor. Bu 
bakımdan reel sektör olarak banka-
lara ve kredi mekanizmasına aşırı 
bağımlı yapıdan bir nebze kurtulmayı 
ve sermaye piyasası imkanlarından 
daha aktif yararlanmayı başarma-
lıyız. Bu anlamda Borsa İstanbul’un 
da önemli işlev görmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. 

-Banka dominant yapı
Türkiye’de kredi faizlerinin 

anormal sorun olduğu gerçeğinden 
hareketle, finansmanda banka do-
minant yapıdaki aracıların maliyetini 
azaltmak yönünde adımlar atılması 
gerekiyor. Sanayici olarak daha fazla 
üretmeyi düşünürken, finans kesi-
mine çalışan memur durumunda ka-
lıyoruz. Bu da Türkiye ekonomisinin 
dışa bağımlılığını ne yazık ki artırıyor!   

-KOBİ’ler için de fırsat
Diğer taraftan, KOBİ’lerin en bü-

yük sorunu finansman ihtiyacı. 

Sanayici olarak finans kesimine 
çalışan memur konumuna düşüyoruz

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu 

“Finansman için sermaye piyasasından yararlanmalıyız”
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KOBİ’ler uzun vadeli ve düşük 
maliyetli finansman kaynağına halka 
açılarak ulaşabilirler. 

KOBİ’lerin halka açılmalarının 
ve hisse senetlerinin borsada işlem 
görmesinin çok çeşitli faydaları 
var. Çoğunluğu aile şirketleri olan 
KOBİ’lerimizin üçüncü nesle devrinde 
ciddi sıkıntılar yaşadıklarını biliyo-
ruz. Halka açılma; düşük maliyetle 
finansman kaynağı sağlamanın yanı 
sıra, KOBİ’lerin kurumsallaşmalarına 
da büyük katkı sağlayacaktır. 

-Kurumsallaşma için...
Arzumuz aile şirketlerinin uzun 

vadede yaşaması için kurumsallaş-
ma temelli borsaya açılmasıdır. 

Bunun yanı sıra bu süreç 
KOBİ’lerimize; yurtiçi ve yurtdışında 
tanınma, ortaklara likidite sağlama, 
kredibilite gibi geniş imkanlar sun-
maktadır. 

Yatırımların artması için; sermaye 
piyasalarının daha da teşvik edilmesi 
gerektiğini düşünüyor ve bir an önce 
Türkiye Borsa’sına kote olmak için 
veya mevcut halka açıklık oranlarını 
artırmak için şirketlerimizin sıraya 
gireceği bir ortamı görmeyi arzu 
ediyoruz.

-Makro ekonomik gelişmeler
Başkan Zeytinoğlu, makro eko-

nomik gelişmelere ilişkin olarak da 
özellikle enflasyondaki yükselişe 
dikkat çekerek, enflasyonla müca-
dele sürecinde ‘yüksek faiz’ silahının 
kullanılmaması gereğine işaret etti. 

Zeytinoğlu’nun makro ekonomik 
gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri 
satır başlarıyla şöyle:

-Dış ticaret
Ekim ayı ihracatı yüzde 9 artışla 

13,9 milyar dolara, ithalatı yüzde 25.3 
artışla 21,3 milyar dolara çıktı.Orta 
Vadeli Programda 156.5 milyar dolar 
olarak hedeflediğimiz 12 aylık ihraca-
tımız 154,6 milyar dolar oldu.

Ocak-ekim 2017 döneminde 
ihracatımız 
yüzde 10,4, 
ithalatımız 
yüzde 16,5 arttı. 
Bu nedenle 2014 yılın-
dan bu yana 
geriliyorken on 
aylık dönem-
deki dış ticaret 
açığımız yüzde 
28 arttı. 

-İthalattaki artışa dikkat
İthalattaki artış ivmesi ekonomi-

deki canlılığa işaret etmekle beraber, 
cari açığımızı büyütüyor. Bu nedenle 
ideal olan, ihracattaki artış hızının, 
ithalattaki artış hızına yaklaşması 
gerekiyor.

Bu da dışa bağımlı olduğumuz 
ürünler haricinde, ara mallarını kendi 
iç dinamiklerimizle üretmekten geçi-
yor. Zaten on aylık dönemde ara malı 
ithalatımız yüzde 28 artmış görü-
nüyor. Bir diğer yol da katma değerli 
ürün ihraç etmeyi hedeflememiz 
gerekiyor.

Almanya, İngiltere, ABD, İtalya, 
Irak en fazla ihracat yaptığımız ilk 
beş ülke. Irak’la temmuz ayından 
beri artan ihracatımız, yaşanan son 
gelişmelerle ekimde ivme kaybetti.
Umarım bu gelişme süreklilik kazan-
maz.

-En yüksek enflasyonu gördük
Ekim ayında TÜFE 2.08 artışla 

yıllık yüzde 11,9, ÜFE ise yüzde 1.71 
artışla yıllık yüzde 17,28 olarak ger-
çekleşti. Böylelikle 2008 yılından bu 
yana en yüksek enflasyonu gördük. 

Ekim ayı enflasyonunu yukarıya 
çeken en büyük etken dolardaki artış 
oldu. Dolayısıyla bu bir talep değil, 
maliyet enflasyonu. Maliyetleri artı-
ran dövizdeki yükseliş. 

Maalesef ithalata bağımlılığı-
mız, kurun her yükselişinde firma-
ların bu maliyeti yansıtması, enflas-
yon olarak bize dönüyor. ÜFE yukarı 
yönlü hareket ediyor. TÜFE’yi 
yükseltiyor.

Diğer taraftan çekirdek 
enflasyonun (Enerji, gıda ve 
alkolsüz içecekler, alkollü 
içkiler ile tütün ürünleri ve 
altın hariç TÜFE) da yüzde 
11,82 ile çok yüksek 
seyretmesi (genel 
enflasyon verisine 
çok yakın), bu 
yükselişin 
geçici 
olma-

dığını gösteriyor.
Merkez Bankası, yılsonu enflas-

yon hedefini yüzde 9,8 ile güncelledi. 
Bu hedefi yakalamamızın doların 
seyrine göre mümkün olabileceğini 
düşünüyoruz.

Biliyorsunuz dolar geçtiğimiz haf-
talarda 3,90’nı gördü ve Merkez Ban-
kası devreye girerek döviz likiditesini 
artırma ve TL likiditesini azaltma 
kararı aldı. Bunun arkasından, kon-
jonktürel gelişmelere göre Merkez 
Bankası elindeki diğer argümanları 
kullanabilir. Umarız faiz argümanını 
kullanmaz.

-Rekor büyüme beklentisi
Eylül ayı; Sanayi üretimi  aylık 

yüzde 0.6, yıllık yüzde 10,4 olarak 
gerçekleşti. Bu büyüme baz etki-
sinden kaynaklanıyor. Ama yine de 
memnuniyet vericidir.

Böylece üçüncü çeyrek verileri 
tamamlandı. GSYH’da yüzde 10 civa-
rında rekor bir büyüme bekliyoruz.
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Borsa İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı, Türkiye Varlık Fonu Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili Himmet 
Karadağ, Varlık Fonu ile ilk planda 
200 milyar dolarlık bir aktif büyük-
lüğünün hedeflendiğini belirterek  
Fon’un proje finansmanında alter-
natif bir finansman yöntemi oldu-
ğunu söyledi. 

-Finans sistemimiz 
zayıf kalıyor
Varlık Fonu’nun yeterince an-

latılamadığına işaret eden Himmet 
Karadağ, uluslararası ölçekte Türk 
finans sisteminin yetersizliği nede-
niyle ‘zayıf’ kaldıklarına vurgu yapa-
rak, bunun da borçlanma maliyetle-
rini artırdığını söyledi. 

Himmet Karadağ Türkiye’nin 
finans piyasalarının ihtiyacı olan 
menkul kıymetleştirme ve ilave 
finans olanaklarının değerlendi-
rilmesi konusunda Türkiye Varlık 
Fonu aracılığıyla değişik işbirlikleri-
nin olacağını anlattı. 

G-20 ülkelerinin tamamında 
Varlık Fonu’nun uygulandığını hatır-
latan Himmet Karadağ: 

“Türkiye Varlık Fonu’nda ana 
hedefimiz ne diye baktığımızda 

Türkiye’nin varlıklarını bir çatı al-
tında profesyonel bir şekilde yürü-
telim. Bunun bazıları şirket hissesi, 
bazıları lisans ve benzeri, kamunun 
aktifinde yer alan varlıklar, bazıları 
da nakit varlıklar olacak belki de …. 
Ölçek ekonomisinden kaynaklanan 
avantajları kullanalım. Ülkemizin 
finans piyasalarının ihtiyacı olan 
menkul kıymetleştirme ve ilave fi-
nans olanaklarının değerlendirilme-
si konusunda da değişik işbirliklerini 
kapı aralayalım.

-Nitelikli yatırımlara uzun 
vadeli kaynaklar gelecek
Dünyada şöyle bir realite var. 

G-20 ülkelerinin tamamında varlık 
fonu var ve başarılı bir şekilde uygu-
lanıyor. Türkiye’de yok idi. Ülkemize 
çok daha nitelikli çok daha uzun va-
deli yatırımlar için finans kaynakları 
gelebilecek. 

Ülkemiz için gerçekten çok ciddi 
değerler üreten firmalarımız uluslar 
arası ölçekte firmaların karşısında 
çıktıkları zaman zayıf kalıyorlar, kü-
çük oyuncu oluyorlar. Dev fonların 
karşısında durum böyle. En büyük 
firmamızın aktifi 3-5 milyar dolar. 
Varlık fonu ile ilk planda 200 milyar

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı 
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Himmet Karadağ
Varlık Fonu 200 milyar dolarlık 

bir tür ‘ekonomik akıncı’...

[görüş ►

Devler liginde 
top koşturabileceğiz
Karadağ, Türkiye’nin kurmak-

ta geç bile kaldığını, “Varlık Fonu” 
konseptinin hem OECD hem de 
G20 ülkelerinin neredeyse ta-
mamına yakınında ekonomik bir 
aktör olarak aktif şekilde kullanıl-
dığını söyledi. Uluslararası arena-
da ülkelerin hangi aktörleri var-
sa Türkiye’nin de aynı aktörlerle 
piyasalarda olması gerektiğini 
belirten Karadağ, “Türkiye Var-
lık Fonu da bunlardan biri. Biz bu 
alana girmezsek olmazdı.” dedi.

Halka arz için devrim 
gibi bir şey yaptık
Biz aslında devrim gibi bir şey 

yaptık. Kotasyon Yönergesi’nde 
kar şartını değiştirdik. Şimdi biz 
burada halka arz çalışmaları 
kapsamında İSO 500, İSO İkinci 
500 gibi büyük şirketleri dolaşı-
yoruz.  Bizim istediğimiz nitelikte-
ki şirketler kolay kolay gelmiyor. 
Halka açılmanın, bir borsa şirketi 
olmanın o şirkete uzun vadede 
getireceği faydalar, kazandıra-
cağı değer kısa vadeli bakış açısı 
nedeniyle genellikle göz ardı edi-
liyor. Aslında bizim bu bakış açı-
sını değiştirmemiz gerekiyor.”
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31 Aralık 2016
Borsa İstanbul’u 
halka arz edeceğiz
En geç 2018 sonunda 1 milyar dolar 

büyüklükle Borsa İstanbul’un halka arzını 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Daha önce 
2017 olarak belirlemiştik ama  hem ülke, 
hem borsa olarak olağanüstü durumlar 
yaşadık. Uygun uluslararası finansal iklimi 
de yakalamak önemli. Kısmen tamamla-
mayı öngördüğümüz süreçlerde de özellik-
le Nasdaq ve FETÖ operasyonu nedeniyle 
ertelemeler yaşadık. Bu anlamda taslağı 
Bakanlar Kurulu’na gönderdik. 2018 yılında 
mayıs, haziran gibi mümkünse, halka arzı 
tamamlamayı ve ilk kendi şirket hisseleri-
mizin de kendi listemize kayıtlı işlem yap-
masını arzu ediyoruz. Daha öne de alabiliriz. 
Geri adım atmayı düşünmüyoruz

-Borsa entegre bir finansal 
süpermarkete dönüştü
Nisan 2016’da göreve başladığımda 

borsa hem mevzuat hem yapısal hem de 
lokasyon anlamında yoğun bir dönüşüm 
sürecinin içindeydi. Merkezi Kayıt Kuruluşu 
(MKK) ve Takasbank borsanın İstinye’deki 
yerleşkesine taşındı. Enerji Borsası’nın da 
gelmesiyle tüm fiziksel operasyonlar bura-
da gerçekleşecek. Yakın gelecekte iş süreç-
lerine de yansıyan entegre bir iş modeline 
dönüşüm sağlanacak.

Borsa İstanbul’da birden fazla pazar, 
market ve borsa tek çatı altında birleşti. Bor-
sa yatay ve dikey entegrasyonun sağlan-
masıyla entegre bir finansal süpermarkete 

dönüştü. Finansal anlamda akla gelebilecek 
tüm ürün çeşitliliği ve hizmet yelpazesinde 
işlem gerçekleştirebiliyoruz. Bundan son-
raki aşamada bu yapı ile sermaye piyasa-
larının gelişmesine katkı verilebilecek yollar 
geliştireceğiz.

-Bankalar düz kredi vermesin
Bankacılık kesimine yoğunlaşan finan-

sal sistem, borsa ve sermaye piyasalarına 
ve menkul kıymet kullanımına yönlendiril-
meli. Bu konuda Türkiye Bankalar Birliği ve 
diğer sermaye piyasası kuruluşlarıyla yakın 
çalışıyoruz. Biz bankalardan şunu istiyoruz: 
“Düz kredi verme. Bir projeyi menkul kıyme-
te dönüştür. İster proje finansman bonosu, 
ister varlığa dayalı menkul kıymet ister su-
kuk yap.” Finansman gerçekleştikten sonra 
bankanın elinde sadece kredi alacağı değil, 
menkul kıymet olsun ki o menkul kıymet 
Türkiye’de veya uluslararası ikinci el piya-
salarda borsada alınıp satılabilsin. Bu riski 
ve getiriyi geniş kitlelerle paylaşabilmeyi 
sağlıyor. İkincisi de finansal sistemdeki dal-
galanmalara göre o risk tüm finansal sis-
temle paylaşılabiliyor.

Konutta tüketici daha bilinçli
Gayrimenkul sertifikaları tarafıyla da çok 

yoğun çalışıyoruz. Gayrimenkul projelerinin 
bağımsız bölümlerinin menkul kıymete dö-
nüştürülmüş küçük parçalarla satılmasını 
öneriyoruz. Gayrimenkul sertifikası tam da 
inovatif bir ürün. Burada sağlıklı bir şekil-
de ilerleme sağlayacağımızı düşünüyoruz. 
Halka arz seferberliğinde birçok kötü his-

se satıldı, sıkıntılar yaşadık, mağduriyetler 
oluştu. Ama konut tarafında finansal tü-
ketici daha bilinçli. Dolayısıyla gayrimenkul 
sertifikasını hisseden daha iyi anlatabiliriz. 
İnsanlar bu tür projelere menkul kıymet ta-
rafından ufak hisselerle güvenilir bir şekilde 
başlangıç aşamasında yatırım yapsınlar, 
proje tamamlandığında da bunu ister eve 
dönüştürsünler, ister ikinci elde bu değer 
artışından yararlansınlar istiyoruz.Gayri-
menkul sertifika pazarının altyapısı hazır.
Yakında tanıtıma başlayacağız. 

-Tüm kamu özel sektör ortaklığı 
projeleri borsaya gelmeli
Gayrimenkul dışında İslami finans, proje 

finansmanı ve Kamu-Özel Sektör Ortaklığı 
(PPP-Public Private Partnership) projeleri-
nin borsaya taşınması, bankacılık aktiflerin-
de menkul kıymet kullanımı da geliştirmek 
istediğimiz diğer eksenler.

Tüm PPP projelerinin borsaya getirilme-
si üzerine çalışıyoruz. Çünkü bizim ürünleri-
miz, sermaye piyasaları çok konforlu.

Kredi vermek traktöre binmekse, men-
kul kıymet lüks arabaya benziyor. Ama hali 
hazırdaki projelerin finansman paketi bağ-
lanmış. 

Şimdi yeni başlayan projeleri baştan 
kaçırmayalım diyoruz. Çanakkale Köprü-
sü, Kanal İstanbul’un alt bileşenleri, Üçün-
cü Havalimanı’nın devamında Airport City, 
özellikle yenilenebilir enerji projeleri ve 
diğer benzer projelerde baştan mutlaka 
menkul kıymetleştirme ve borsa olsun diye 
çalışıyoruz.

ve üzeri aktif büyüklüğünü hedefledik. 
Ülkemiz için gerekli projenin finansmanda 
önemli projeler, büyük bir oyuncu olarak o 
projenin finansmanında yer aldığınızda, o 
projeye finansman akışını kolaylaştırmış 
oluyorsunuz. Ben şu örneği veriyorum, 
bizim ülke için dünya çapında proje üreten 
müteahhit firmalarımızın konsorsiyumların 
aktif ve pasifine baktığınızda çok zayıf şey-
ler görürsünüz. Aktifte proje, pasifte banka 
kredileri vardır. Bankacıların hiç sevmedi-
ği… Proje çok iyi ama bankacı pasife bakın-
ca yeterince öz kaynak görmüyor. Sizi çok 
yüksek maliyetle fonlamak istiyor. Bizim 
iş adamımız 4-5 kat maliyetle fon bulmak 
zorunda kalıyor. Varlık fonu ile bu projelere 
çok daha ekonomik, çok daha nitelikli, çok 
daha düşük maliyetli fon sağlamak istiyo-
ruz. Örneğin Havalimanında zaten devlet 

garantisi var. Ekstra bir garanti yok. Varlık 
Fonu entegre çözüm ortağı.. Bir çok projeyi 
finanse edebilir hale geliyor. Bir tür ekono-
mik akıncıya dönüşüyor. 200 milyar dolarlık 
bir ekonomik aktörümüz yok. Devler liginde 
en azından oyuncu olabiliyoruz. 5 trilyonluk 
aktifi olan bir fonun karşısında çok zayıf 
aktif pasif dengesiyle çıkmak zorunda kalı-
yoruz. Bu oyunun kuralına göre oynanması 
gerekiyorsa böyle olmalıydı. Önümüzdeki 
dönemde başarıları görülecek. 

Halka arz içih devrim gibi karar
Halka arzlar konusunda da değerlendir-

meler yapan ve yeni halka arzlar olacağını 
belirten Karadağ, şunları söyledi: “Biz bu 
anlayışla aslında devrim gibi bir şey yaptık. 
Kotasyon Yönergesi’nde kar şartını değiş-
tirdik. Şimdi biz burada halka arz çalışma-

ları kapsamında İSO 500, İSO İkinci 500 gibi 
büyük şirketleri dolaşıyoruz. Kişinin 1 milyar 
lira veya 1 milyar dolar büyüklüğünde şir-
keti var, işleri tıkırında... ‘Sizi halka açalım’ 
diyorsun. 

Kişi, ‘Ya efendim, baş ağrım yok. Zaten 
Maliye denetliyor, siz bir de bana borsa, 
SPK denetimi falan getireceksiniz. Ağrısız 
başıma bela alacağım’ diye düşünüyor. 
Kaliteli EBITDA’sı, kar marjı olan şirket-
ler zaten para lazımsa uygun şartlarda 
bankalardan, başka yerden temin ediyor. 
Bizim istediğimiz nitelikteki şirketler kolay 
kolay gelmiyor. Halka açılmanın, bir borsa 
şirketi olmanın o şirkete uzun vadede ge-
tireceği faydalar, kazandıracağı değer kısa 
vadeli bakış açısı nedeniyle genellikle göz 
ardı ediliyor. Aslında bizim bu bakış açısını 
değiştirmemiz gerekiyor.”

Himmet Karadağ’ın 2017 açıklamalarından 
‘satır başları’
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-10 şirket halka arz için bekliyor
Baharla birlikte halka arza hazırlanan 

şirketler var. Önümüzdeki süreçte inşallah 
güzel halka arzlar göreceğiz.” dedi. Halka arz 
anlamında hazırlık yapan 10 civarında firma 
var. Kurumsallaşmasını tamamlamamış ve 
belli bir ölçeğin altındaki şirketlerin halka ar-
zına taraftar değilim. Halka arz edilecek şir-
ketler milyar düzeyinde olmalı. Halka arzlar 
için konjonktür şu an için uygun değil ama 
Türkiye ekonomisi çok dinamik, hızlı topar-
lanabiliyor. İki ay sonra çok farklı bir iklimde 
konuşulabileceğimize inanıyorum.

Küçük şirketler halka açıldığında sıkıntı 
yaşıyorlar. Onlara proje finansmanını öneri-
yoruz. Borsada bir tarafta Türkiye’nin ilk 100 
şirketi, bir tarafta mahallenin bakkalı olma-
yacak düzeyde şirketler var. Capital market 
değil mi? Capitalsiz market olur mu? Şimdi 2 
milyonda borsa şirketi olur mu arkadaşlar?”

9 Ocak 2017
-Sermaye barışı için ne yapabiliriz
Türkiye’de 2001 sonrası dönemde ban-

kacılık sektöründe pek çok reform yapıldı. 
Mevduat yatırımcısının birikimleri güvence-
de.Vergide barışıyoruz. Varlık barışı yapıyo-
ruz. Borsa’ya güvenmiş gelmiş bir şirketin 
küçük yatırımcısı olmuş. Şirketi kaybolmuş 
elinde hisselerle kalmış. Ne suçu var hisse 
yatırımcısının. Off shore’da batan parayı bile 
ödedik. Şu anda tüm stoğu tarıyoruz. Sadece 
küçük yatırımcılara bakıyoruz. Büyük yatı-
rımcıyı kenarda tutarak, sıkıntılı şirketlerde, 
stok affı konusunda, sermaye barışı için ne 
yapabiliriz. Hisse yatırımcısını küstürmüşüz, 
bir el sıkışalım. Hukuki sıkıntılı alanlarda var 
ama bir paket yapabilir miyiz diye çalışıyo-
ruz” 

-Küçük yatırımcıyı cezbetmek
Küçük yatırımcıyı cezp etmek için halka 

açık şirketlerle de bir araya gelerek ‘ödül’ 
programları yapacağız. BIST-30’daki firma-
larla görüşüyoruz. Bu şirketlerin de önerile-
rine sıcak bakıyoruz. Bir hisseyi elinde uzun 

süre tutan küçük yatırımcıya, şirket, faaliyet 
alanına giren ya da gönlümüzden kopan bir 
hediye vermeliyiz. Lot ve elde tutma süre-
si gibi belli kriterleri olacak. Zaten BIST-30 
şirketlerimiz kurumsal firmalar. Kurumsal 
tarafta bir çok kampanya yapıyorlar. Onları 
küçük yatırımcılarına da sunacağız. Tele-
fondan, arabaya kadar yolu var. Aynı fırsatı 
yatırımcıya da sunalım. Yatırımcıya hareket 
sağlar. Hisse yatırımcısı da kendini konforlu 
hissetsin. 

-32 sayılı karara 
Borsa düzenlemesi geliyor
32 sayılı kararda değişiklik yapmaya ha-

zırlanıyoruz. Sadece TL değil dolar ve euro 
başta olmak üzere diğer para birimlerinde 
de işlem yapılabilmesi için çalışıyoruz.TL ya-
tırımı özendirelim ama İstanbul Finans Mer-
kezi olsun istiyorsak Pazar merkezli bir bakış 
açısına sahip olmamız gerekir.

-Platin-paladyumun KDV’si kalkmalı
Hisse ve tahvil dışı piyasalardaki vergi-

lendirme sorunu devam ediyor. “Ekmekten 
vergi alıyorsun da pırlantadan vergi almı-
yorsun’ mantığıyla yıllarca ülke ekonomisine 
zarar verildi. Biz yıllarca kıymetli taşlardaki 
ÖTV’yi kaldıramadık. Bizim tüm pazarımız 
ya diğer ülkelere kaçtı ya da kayıt dışı bir pa-
zar oluştu. Yüzde 25 vergi alacağım derken 
yüzde sıfır vergi alır hale geliyorsun. Dün-
yada da bundan vergi alan yok. Platin ve 
paladyum da KDV var. Hem vadeli hem spot 
piyasada katılım bankalarının işlemleri. Bu 
alandaki milyar dolarlık işlem hacmi LME’ye 
gidiyor. Platin ve paladyum da KDV olduğu 
için Londra’ya giden işlem hacmi herhalde 10 
milyar doları bulmuştur.

-5 milyona Bebek’te 
bakkal açamazsın
Piyasa değeri 2-3 milyon TL düzeyinde 

olan Borsa’ya kote pek çok şirket var. Kapi-
talsiz market olur mu? 2 milyon TL’lik borsa 
şirketi olmaz. KOBİ’ler için farklı proje finans-
manı ürünlerimiz var..

Girişim sermayesi şirketlerinin 500 bin 
TL verdiği şirketlerin 5 milyon TL piyasa 
değeri üzerinden halka açılmaya çalışma-
sı doğru değil. Bugün Bebek’te 5 milyon TL 
bakkal açamazsınız. KOBİ’lerin halka açıl-
maları ‘doğru ürün’ değil. Hatta sermaye 
piyasalarında doğru ürün ve doğru ölçek ya-
kalanamamış. Geçmiş verilere bakın SPK’nın 
onayladığı, Borsa’nın listeye almadığı hiçbir 
şirket yok. Biz almadık. 3 yıldır zarar eden 
SPK’nın onayladığı şirketi kota almadık. Ko-
tasyon yönetmeliğinde yaptığımız değişiklik 
ile faaliyet karı şartını artık net kar şartına 
bağladık.

Kanal İstanbul’un 
finansmanına talip
Türkiye’de sermaye piyasalarının büyük 

alt yapı projelerindeki payı sıfır. Bu proje-
ler menkul kıymetleştirilmli. Biz finansman 
paketi oluşturulurken kaçırmamamız la-
zım. Tüm ekip Çanakkale Köprüsü ve Kanal 
İstanbul’u kaçırmamak için uğraşıyor. Ba-
kanlıklara mutlaka pakette menkul kıymet 
de olsun diyoruz. Yüzde 5 de olsa proje fi-
nansmanını menkul kıymete aktarırsanız iş-
lem gören holding haline gelirsiniz.

-Dolarda 4 TL’den korkuyorsan 
VİOP’a gel
Kur riskine karşı VİOP’ta kasko gibi ürünler 

var. TL kampanyalarının yapılmasına neden 
olan kur atağı sırasında VİOP’ta işlem gören 
dolar sözleşmelerine baktık. 2017 sonu için 
3.7 TL’nin üzerinde bir fiyat görmedik. Aralık 
2017 sonuna fiyatlanan en yüksek sözleşme 
3,93 TL. Bu şu demek. Gelip bu fiyattan alabi-
lirsiniz. Bunun üzerinde bir fiyat riski olduğu-
nu düşünüyorsanız, kaygınız varsa, gelin alın. 
4 TL olacağını düşünüyorsanız buyurun..

25.01.2017
-2017 Borsa İstanbul için 
atılım yılı olacak
NASDAQ’ta bulunmaktan memnuniyet 

duyuyoruz. Vadeli işlemler tarafındaki tek-

[görüş ►
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nolojik dönüşümünün tamanlanması ve 
diğer işlem platformları ve takas saklama 
hizmetlerine ilişkin yeniliklerin hayata geçi-
rilmesiyle 2017 yılının Borsa İstanbul Grubu 
için atılım yılı olacak. Borsa İstanbul 2018 
yılında planlanan halka arz için hazır hale 
gelecek. Türkiye Varlık Fonu da sermaye pi-
yasalarına ürün çeşitliliği sağlayacak. Piya-
saların derinleşmesine olumlu katkıda bulu-
nacak. Tüm bu gelişmeler Borsa İstanbul’un 
değerini daha da artıracak

24.02.2017
-Varlık Fonu’na devredilen 
şirketlerin stratejilerinde 
değişiklik yok
Borsa İstanbul’un Varlık Fonuna dev-

ri Hükümetin kararı. Varlık Fonu yüzde 100 
devlet şirketi. Devrolunan şirketler itibariy-
le şu an stratejilerde bir değişiklik yok aynı 
şekilde devam edeceğiz. Varlık fonunda 
mümkün olduğunca kurumsal yönetim, öl-
çek ekonomisi anlamında maksimum katkıyı 
varlık tarafındaki şirketlerimize sağlamaya 
çalışacağız. Çalışmalar devam ediyor. Varlık 
fonu, sermaye piyasaları ve borsaya hem 
sinerji katacak hem de çok güzel menkul 
kıymetler getireceği için maksimum oranda 
destekliyoruz.

-Forex düzenlemesi… 
Yapılan iş sağlıklı bir iş mi sağlıklı bir ge-

lir kaynağı mı? Sermaye piyasasında nitelikli 
yatırımcılarım yüzde 95’in üzerinde kayıp ve 
memnuniyetsizlikle sonuçlanıyorsa o işlem 
sağlıklı bir işlem değildir. Benim vadeli işlem 
ve opsiyon borsam var. Hedge amacıyla, 
kurumsal metodolojilerle yapılarsa tamam 
ama Forex’in kumardan çok bir farkı yok. 
Kumar güdüsüyle yapılan işlemler sermaye 
piyasamıza uymuyor.

19.04.2017
-Gayrimenkul setifikası 
Şu anda bir firmanın gayrimenkul serti-

fikası işlem görüyor. Bunların sayısının art-
ması gerekli.

“Bu konuda hedefimiz İstanbul’dan, 
Anadolu’dan, Avrupa’dan Körfez ülkelerin-
den birçok inşaat firmasının projesinin bor-
sada alınıp satılabilir olması. Bu amaçla da 
hem Türkiye hem Balkanlar hem Körfez ül-
kelerinden inşaat firmalarıyla görüşüyoruz. 
Olgunlaşanları uygun zaman ve zeminde pi-
yasada tüketicilerimizin talebine sunacağız.

-İslam Kalkınma Bankası ile 
işbirliği 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

katılımıyla İslami Kalkınma Bankası (IDB) ile 
iş birliği anlaşması imzaladık

Orada birkaç eksenimiz var. Birincisi, 
Borsa’yı halka arza hazırlıyoruz. Halka arza 
hazırlarken hikayenizin tamamlanması ge-
rekiyor. Avrupa’da en güçlü finansal kuruluş-
lardan biri olan EBRD’yi stratejik ortak yap-

tık. Yine dünyanın en büyük borsalarından 
ABD’li Nasdaq stratejik ortağımız. Hikayenin 
tamamlanması anlamında İslam ülkelerinde 
de kuvvetli bir ortağa ihtiyacımız var. Bu an-
lamda IDB ile stratejik ortaklık yaptık. IDB ile 
işbirliğimizin önemli ayaklarından biri sukuk 
ve benzeri finansal modelleri daha aktif ge-
liştirilmesi ve bölge ülkelerde dahi aktif şe-
kilde pazarlanabilmesi. İkincisi başta İslam 
ülkeleri arasında altın transferinin ticaret, 
takas dahil kolaylaştırılması. IDB ile altınla il-
gili stratejik ve güzel işler yapmak istiyoruz.

-Altının ödeme sistemlerinde
kullanılması 
Altına dayalı ürün ve ödeme sistemleri 

konusunda çalışıyoruz. Altın olayında iki ana 
eksen var. Birincisi, altına dayalı sermaye pi-
yasası ürünleri. Altını menkul kıymete dönüş-
türüp hibrit modellerde tüketicinin tercihine 
nasıl sunulabileceğine bakmak lazım. İkin-
cisi, altın ve altına dayalı sermaye piyasası 
ürünlerinin ülke içinde ve dışında daha kolay 
bir ödeme sistemi olarak kullanılabilmesi. Şu 

an kullanılıyor ama onu daha standart ve ko-
lay hale getirebileceğimize çalışıyoruz.

Altın hesapları bankalarda tutuluyor 
ama hepsinin standardı farklı. Böyle olduğu 
için bankalar arası EFT mümkün olmuyor. 
Biz ilk önce ülke içinde bankalar arası gram 
altın EFT’si mümkün hale gelsin istiyoruz. 
Daha sonra yurt dışında da altının kolaylıkla 
EFT, transfer ve benzeri ödeme sistemlerin-
de kullanılabilmesinin alternatif yollarını ko-
laylaştıracağız.

-Hisse piyasasında hedefimiz 
600 milyar dolar büyüklük
Türkiye’nin, makro ekonomik büyüklükle 

kıyaslandığında istediğimiz sermaye piyasa-
sı büyüklüğünden uzaktayız. İlk önce gerçek 
anlamda bir sermaye piyasası için o ölçeği 
yakalamanız gerekiyor. Mesela hisse piya-
sasında hedeflediğimiz büyüklük ilk planda 
minimum 600 milyar dolar. Şu an yaklaşık 
76 milyar dolar. Sermaye piyasalarında yatı-
rımcı sayısının arttığı ve katma değere dönü-
şen işlemin olduğu ortamı arzu ediyoruz.
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-Forex düzenlemesi
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 

Forex’le ilgili bir düzenlemesi var. Geçiş sü-
recinde biz onlara yardımcı olacak işlemler 
yapacağız, birlikte çalışacağız. Forex’te ger-
çekleştirilen belli işlemleri veya operasyon-
ları biz VİOP’ta karşılayabilir durumdayız. Bu 
hafta içinde bir çalışma grubu oluşturacağız. 
Daha regüle, daha güvenilir şekilde o talebi 
bu tarafa çekmeyi hedefliyoruz.

 
- Borsa’da araba-dizi satacağız
Prestij projeleri satmak için çalışıyo-

ruz. Popüler diziler ve köprüler dahil, onla-
rın getirisini yatırımcıyla paylaşabileceği-
miz modelleri çalışıyoruz. Genelde tezgah 
üstü piyasalarda işlem gören özel sektörün 
Eurobond’larının önümüzdeki dönemde Bor-
sa İstanbul’da işlem görmesini istiyoruz. Fi-
nansal modelleme, menkul kıymetlendirme 
doğru uygulandığında o kadar tatlı ürünlere 
dönüşüyor ki… Birkaç firmayla görüşüyoruz; 
borsada araba satacağız mesela. Aslında 
bono satacağız. Yani doğrudan bir ürünün 
finansmanında kullanılan bono satacağız. 
Ama bono o ürüne ucuz yolla dönüşebilir de 
olacak. Uygun firmayı yakaladığınızda çok 
hoş bir model.

Örneğin Türkiye’de üretilen bir otomobi-
lin üretim projesinin maliyetine geliriyle be-
raber ortak olacaksınız. Dilerseniz sertifika 
o proje adıyla borsada alınıp satılacağı için 
ikinci el değer artışından yararlanacaksınız. 
Dilerseniz de Ar-Ge aşamasında gireceksi-
niz, üretime başladığında o araçtan indirimli 
alabileceksiniz. Daha üretim aşamasında 
böyle bir projeyi finansal ürüne, menkul kıy-
mete dönüştüreceğiz. Menkul kıymet bono 
olacak aslında. Ama üretime başladığında 
araca dönüşebilir bir bono. Hisse senedine 
dönüşebilir tahvil gibi. Dünya uygulamaları-
na bakıyorum; hibrit alana daha çok kayma 
var. Yani düz hisse, düz bono değil de böyle 
modeller daha cazip oluyor. Otomobil sektö-
ründe böyle bir görüşmemiz var. Başka sek-
törler de olabilir.”

Bu anlamda TRT’de yayınlanan Diriliş 
Ertuğrul dahil birkaç dizi için görüşmeler 
yaptık. Bizim satmamız için diyelim ki 40 
bölüm bir hacim olması lazım. Diyelim ki A 
dizisi 2 yıllığına 40 bölümlük diziyi, kanalla 
bölüm başına 2 milyon liraya anlaşıyor. 2 
yıllık hibrit bono gibi düşünelim; 80 milyon 
lira. Onun indirilmiş nakit akımı, yüzde 50’sini 
satsak, 40 milyon liralık büyüklük yapıyor. 
Onu alan yatırımcı vade sonunda, bir, o sabit 
getiriyi alacak; iki, belki reyting veya yurtdı-
şı satışa duyarlı bir gelir dilimi de koyacağız 
oraya. Atıyorum; yüzde 10 artı reytinge du-
yarlı bir gelir elde etmiş olacaksınız diziden. 
Modelleme çok güzel. Ama o modellemeyi 
biraz daha öngörülebilir kılmaya çalışıyoruz. 
Orada getirisi garanti bir gelir akımı var. Bir 
şekilde finansal tüketiciye hem popüler hem 
riski az ve iyi getirinin olduğu ürünleri yaka-
layacağız.”

 - Varlık Fonu, daha fazla yabancı 
sermaye çekebileceğimiz bir konsept
Uluslararası finans çevrelerinden ve stra-

tejik ortaklarından Türkiye Varlık Fonu’nun 
kurulması ve Borsa İstanbul’un Fon’a devri-
ne güçlü bir destek oldu.

Varlık Fonu, Türkiye ekonomisi için olma-
sı gereken bir değer. Ülkemize müthiş avan-
tajlar sağlayacak. Daha fazla yabancı ser-
maye çekebileceğimiz bir konsept. Bizim çok 
başarılı projelerimiz var. Bunların uluslara-
rası planda daha fazla alınır satılır olmasını 
istiyoruz. Gayrimenkul sertifikası ile en katı 
asseti Londra’dan, Tokyo’dan, Körfez’den 
basit bir emir talebiyle alınır satılır hale ge-
tiriyoruz. Aynısını diğer prestij projelerimize 
taşıyacağız. 3. Havalimanı çok karlı bir pro-
je. Bunu finansal bir ürün olarak modelleyip 
sattığımızda uluslararası sistemde yatırım 
yapılabilir olacak. Varlık Fonu da bu model-
lemenin yapılabileceği güzel bir platform. 
Varlık Fonu, alternatifli fon getirmenin aracı 
olacak. 

 
 16.06.2017
Biz her hafta bir tane şirketin 
borsaya açılmasını istiyoruz.
Büyüklükleri 1 milyar lira ve üzeri şirket-

leri hedefliyoruz. Endeksten sıfır atma konu-
sunda çok acelemiz yok.

Yıldız pazarda işlem gören, kar şartları 
açısından borsaya gelmeyi erteleyen şir-
ketler için kotasyon yönergelerindeki şart-
ları, yıldız pazara özel olarak biraz esnettik. 
Mevcutta net kara odaklı bir anlayış vardı. 
Bu anlayışın doğru olmadığını, özellikle hal-
ka arz yöntemiyle, yabancı kaynakları hisse 
senedine yönlendirmek suretiyle, pasif ye-
niden yapılandırması gibi veya amortisman, 
kur farkı sebebiyle normalde çok sağlam fa-
aliyet karı ve EBİTDA üretmekle beraber, net 
kar sebebiyle halka arza ve kotasyona gele-
meyen şirketler için bunu esneterek aslında 
halka arz şemsiyemizi  genişletmiş olduk. 
Çok küçük yapıların hisse IPO’suna (Initial 
Public Offering-İlk halka arz) gelmesini is-
temiyoruz. SPK’daki düzenlemenin hemen 
çıkıp, yürürlüğe girmesini bekliyoruz.

Yüksek halka açıklık için arz özendirici 
tedbirleri dikkate alacak olursak yüzde 50 
bandını destekliyoruz. Yönetmelikte bunu 
özendirici bir değişiklik yok. Şöyle, gizli bir 
teşvik var aslında. Kotasyon tarifesi sebe-
biyle. Ama önümüzdeki dönemde biraz daha 
teşvik edici şeyler yapacağız. Yüzde 50’ye 
kadar... Ama şu anda somutlaşmış herhangi 
bir regülasyon çalışmamız yok.

Halka arzda sırada başka şirketler var. 
Biz her hafta bir tane istiyoruz.

17.07.2017
-Basılan tek finansal kurum 
Borsa İstanbul’dur
Siyasi görülen bazı olayların arkasında 

çok sağlam ekonomik parametreler yatı-
yor. Kapalı olduğumuz halde darbeciler ta-

rafından basılan tek finansal kuruluş Bor-
sa İstanbul’dur. Türk ekonomisi müthiş bir 
büyüme trendi gösterdi. Bu trend devam 
etseydi biz ekonomik göstergelerde İtalya, 
Fransa ile eşit düzeye gelecektik. 2 trilyon 
dolar bandında bir milli gelir seviyesini yaka-
lamış olacaktık, kişi başına milli gelirde de 20 
bin dolar civarını yakalayacaktık.

Türkiye tüm uluslararası kurumlarda 
ekonomik anlamda birinci ligde. Bizim bor-
sa ve finans piyasalarında 2000 yılı sonrası 
rakamları aktörler gördükten sonra, Gezi 
süreci ile beraber ülkemize karşı çok ciddi bir 
saldırıya başladılar.

Gezi olayları başladığında ben Sermaye 
Piyasası Kurulunda kurul üyesi idim ve Ka-
nal İstanbul’un finansmanını konuşuyorduk. 
5 milyara kadar para Türkiye’ye gelecek ve 
Kanal İstanbul da çok ciddi bir ilerleme sağ-
lanmış olacaktı. Birlikte değerlendirildiğinde 
3. köprü, 3. havalimanı ve Kanal İstanbul, 
bölgenin coğrafyasını değiştiriyor. Örneğin 
Ümit Burnu’nun keşfi tamamen dünya tica-
retinin dengelerini değiştirdi, İpek Yolu’nun 
önemini azalttı. Kanal İstanbul ile eski İpek 
Yolu’nu tekrar aktive ediyoruz. Artık İstanbul 
tekrar dünyada ticaretinin merkezi oluyor. 
Londra, Frankfurt, Zürih değil de İstanbul ko-
nuşulacak. Bunları rakamlarla gördükleri için 
Gezi’de operasyon başlattılar.

17-25 Aralık’la birlikte borsada aşağı yön-
lü hareket, faizlerde de yukarı yönlü hareket 
başlıyor. 7 Haziran seçimleri öncesine kadar 
pozitif ilerleme devam ederken 7 Haziran’dan 
istikrarlı hükümetin kaybedildiği dönemden 
kasıma kadar endekste aşağı yönlü, faizler-
de yukarı yönlü hareket görülüyor. Yani eko-
nomik istikrar ya da istikrarsızlık doğrudan 
faiz oranları ve ekonomiye yansıyor. 1 Kasım 
seçimleri ile beraber hükümet kuruluyor, 15 
Temmuz darbesine kadar makas yine daral-
ma yönünde ve pozitif. 15 Temmuz darbesi 
ile yine sıkıntılı bir süreç başlıyor ve referan-
duma kadar devam ediyor. Bizim için refe-
randum, Gezi’nin rövanşı niteliğindedir. 

18.07.2017
Kuşak Ve Yol Projesi’ne azami 
seviyede katılım sağlamız gerekir 

2008 yılında finansal kriz ile birlikte ABD’nin 
küresel etkinliği azalırken global düzeyde 
Çin ve Hindistan’ın daha fazla söz sahibi ol-
duğu bir döneme girildi. Çin ekonomisi 1995’ 
li yıllarda buyana sürekli olarak yüzde 8’in 
üzerinde büyüyerek, Hindistan ise yüzde 8 
’in üzerinde büyüyerek ABD ekonomisiyle 
arasındaki farkı ciddi anlamda kapattı. Bu 
kapsamda gelecekte bu iki ülkenin dünya 
ekonomik ekseninde gittikçe daha fazla ağır-
lı olacağı kuşkusuzdur. Dolayısıyla bu ülkele-
rin ekonomisinin ayrıntılı olarak ele alınma-
sının ülkemiz açısından önemli olduğunu ve 
bu konferansın bu konuda ki bilgi altyapısını 
arttıracağını düşünüyoruz.

Çin’de başlayan Hindistan’dan geçen ve 
Türkiye’ye uzanan kuşak ve yol projesine 

[görüş ►
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azami seviyede katılım sağlanması gerekli.
Proje kapsamında devasa projeler 

planlanmakta bu projelerin finansmanı için 
ciddi finansman kaynaklarına ihtiyaç bu-
lunmaktadır. Örneğin Çin ticari kamu ban-
kalarını yeni İpek Yolu olarak adlandırılan 
‘kuşak ve yol’ projeleri kapsamında yurtdışı 
yatırımlarda kullanmak üzere on milyon-
larca dolar tutarında finansman arayışı içe-
risinde bilinmektedir. Bu kapsamda Türkiye 
sermaye piyasalarını temsilen borsamız e 
ekonomimizin lokomotifi olan Türkiye Var-
lık Fonu olarak bu türden projeleri yönelik 
enstrümanların geliştirilmesinde ve alım 
satımda rol oynayabilmek için gerekli çalış-
maları yürütüyoruz.

Geçtiğimiz hafta katıldığımız Dünya 
Borsalar Federasyonu yıllık toplantıla-
rı kapsamında Şangay Borsası ve World 
Federation of Exchanges Başkanı aynı za-
manda İpek Yolu Borsaları Başkanı olan Wu 
Qing Borsa İstanbul’un İpek Yolu Borsalar 
Federasyonu’na katılmasını davet etti. Ya-
kın gelecekte Borsa İstanbul’u bu federas-
yona katılımını da yetkili kurumlarımızla 
değerlendiriyor olacağız.

27.09.2017
Şu an kamuda fazladan 250 milyar
likit varlığımız Var”
Bizim şu an kamuda fazladan 250 mil-

yar likit varlığımız var fakat yönetilmiyor. 
Bu fonu güzel bir şekilde kullanacağız. 

Varlık fonu anlatılması gerektiği gibi an-
latılamadı ve haksız eleştirilere maruz kal-
dı. Varlık fonu konsepti maalesef ülke gün-
demimizdeki siyasi hadiseler sebebiyle hak 
ettiği yeri alamadı ve anlatılması gerektiği 
gibi anlatamadık. Birçok yanlış soru ve ce-
vapla hep gündemde yer aldı. G20 ülkeleri-
nin tamamında varlık fonu var. Varlık fonu 
olmayan G20 ülkesi şuan itibariyle yok. Yine 
OECD ülkelerinin tamamında varlık konsep-
ti tamamıyla çalışıyor.

Ekonominin birinci ligine uygun bir şekil-
de hareket edeceğiz. Varlıkları güzel bir şe-
kilde kullanacağız. Ülkemizin gerçekten çok 
nitelikli ve değerli kaynakları var. 50 milyar 
dolarlık varlığımız var. Varlık yok diyenler; 
bizim şu an kamuda fazladan 250 milyar 
likit varlığımız var fakat yönetilmiyor. Bu 
fonu güzel bir şekilde kullanacağız..

3.10.2017
Varlık Fonu ile devler ligine 
çıkarız
Yüzde 100 kamu sermayeli fonda, şu an 

50 milyar dolar bandında olan varlık bü-
yüklüğünün 200 milyar dolara ulaşmasını 
hedefliyoruz Varlık fonları ülkelere orta 
ve uzun vadeli yatırımlarının finansma-
nına yönelik olarak daha düşük maliyetle 
kaynak yaratmanın bir yolu. Biz uluslara-
rası sistemden hak ettiğimiz finansmanı, 
hak ettiğimiz maliyetle alamıyoruz... Var-
lık Fonu tablosuna bakalım; daha kuruluş 

döneminde 50 milyar dolar aktif büyüklük, 
pasifte sıfır borç. Uluslararası ligde konu-
şulabilecek ölçeği yakalamış. Yabancı para 
cinsinden sermaye piyasası aracı ihracının 
önündeki engellerin kaldırılması da faydalı 
olacaktır.”

Kuruluşun tamamlandığı önümüzdeki 
dönemlerde piyasa dengeleme amacıyla 
uluslararası örneklerde de bahsedilen di-
ğer fonksiyonlar yüklenecek ama geçtiği-
miz dönemde bu tür operasyonlara henüz 
başlamadık. Başlamadan borsa yükseldi. 
İşte ‘Varlık Fonu aldı da mı yükseldi, düştü, 
sat...’ Şu an özellikle hisse senedi ve diğer 
piyasalarda herhangi bir işlemi yok Varlık 
Fonu’nun. Ama olmamasını da bekleme-
mek lazım. Piyasayı dengede tutma anla-
mında da sonraki dönemlerde zaman za-
man geçici müdahaleleri olabilir ama şu an 
öyle bir şey yok.”

-100 küsür FETÖ’cü attım
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 

Temmuz’daki hain darbe girişiminin artçı 
şokları kurumlarda devam ediyor. Onca işin 
arasında FETÖ’nün en yakınıma kaç tane 
adam soktuğuyla uğraşmak zorunda ka-
lıyoruz. 100 küsur FETÖ’cü attım. Bunların 
içinde ByLock’cular vardı. Arabamda 4 tane, 
odamda 3 tane dinleme cihazı çıktı.

Varlık Fonu Türk şirketlerin, uluslarara-
sı anlaşmalarında finansman maliyetlerini 
aşağı çekecek.Londra’da yatırım bankala-
rıyla konuştuk. Abartı değil, onaylanması 
durumunda yüzde sıfıra kadar inen mali-
yetlerle finansman temini mümkün.

Himmet KARADAĞ  hakkında...

1974 yılında Denizli’de doğan Himmet 
Karadağ, 1991 yılında Antalya Lisesi’ni bi-
tirdi. Aynı yıl Gazi Üniversitesi İşletme ve 
İktisadi Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 
Bölümü’ne giren Karadağ, 1995 yılında me-
zun oldu. Yüksek lisans eğitimini ise 2010 yı-
lında Exeter Üniversitesi İşletme bölümünde 
tamamladı. Himmet Karadağ, iş hayatına 
1998 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Ge-
nel Müdürlüğü’nde Gelir Uzman Yardımcısı 
olarak başladı. 1999-2002 yılları arasında 
Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’nda 
Hesap Uzman Yardımcısı, 2002-2005 yılları 
arasında ise Hesap Uzmanı olarak çalış-
tı. 2005-2006 yılları arasında Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda Başkan Danışmanı, 2006-
2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda 
Bakan Danışmanı olarak görev yapan Ka-
radağ, 2009-2011 yılları arasında Hesap 
Uzmanları Kurulu Başkanlığı’nda Baş Hesap 
Uzmanlığı ve Grup Başkan Yardımcılığı gö-
revlerinde bulundu. Himmet Karadağ, 2011-
2012 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir 
Politikaları Genel Müdürlüğü’nde Daire Baş-
kanı olarak görev yaptı. 2012 yılından itiba-
ren Sermaye Piyasası Kurulu’nda Kurul Üye-
liği görevini üstlendi ve 1 Ocak 2016 tarihinde 
de Kurul Başkanvekili oldu. 1 Nisan 2016 tari-
hinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başka-
nı olarak atanan Himmet Karadağ, 19 Ocak 
2017 tarihinde Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’ye 
Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. 8 Eylül 
2017 tarihinde de Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’ye 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atan-
mıştır. Karadağ, evli ve 4 çocuk babasıdır. 

Sarkuysan Elektrolitik 
Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ.

0262 676 66 00 
0262 676 66 85
Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No: 147 Darıca - Kocaeli
account@sarkuysan.com
www.sarkuysan.com
Elektrolitik bakır ve tel üretimi
Bakır Katot; Elektrolitik Bakırdan çubuklar, filma-
şinler, muhtelif çaplarda teller, yassı teller (çıplak 

ve izoleli), havai hat katener telleri (seyir telleri, pandül teli, por-
tör teli, besleme telleri, Y halatı izoleli-izolesiz direk topraklama 
teli), kalay kaplı teller, nikel kaplı teller, demet ve bükümlü teller, 
rope (halat) örgülü teller, profiller, bakır boru (LWC, pancake, düz 
boy, yivli, izoleli), bakır lama (çıplak ve kalay kaplı), bakır nüget 
(Cu-OF ve Cu-DXP), mikro yassı tel

Telefon
Faks	 	
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e-mail
Web
Hizmetler
Ürünler
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HALKA ARZ ve 
BORSADA İŞLEM GÖRME
Şirketler, pay, tahvil, bono vb. 

sermaye piyasası araçlarını halka arz 
ederek ya da halka arz etmeksizin 
nitelikli yatırımcılara ihraç etmek su-
retiyle sermaye piyasasının sunduğu 
fırsatlardan yararlanabilmektedir.

PAY PİYASASI
Şirketlerin payları Borsa İstanbul 

Pay Piyasasında (PP) işlem görmekte-
dir. Şirketlerin halka arz ettiği payların 
Pay Piyasasında işlem görmesi esas 
olmakla birlikte halka arza edilmeyen 
payların da Borsada işlem görebil-
mesi amacıyla Borsa İstanbul bünye-
sinde çeşitli pazarlar ve platformlar 
oluşturulmuştur.

Şirketlerimiz paylarını halka arz 
etmek suretiyle, kurumsal ve bireysel 
yatırımcıları kendilerine yeni ortak 
olarak almakta, halka arzdan sağla-
dıkları kaynakla yatırımlar yapmakta, 
istihdam sağlamakta ve ülkemiz 
ekonominin kalkınmasında daha aktif 
rol oynamaktadır. Bireysel yatırım-
cılar diğer bir ifade ile halk ise halka 

arz edilen payları satın alarak ülke-
miz şirketlerinin büyümesi ve kazanç 
elde etmesi ile yaratılacak ekonomik 
kalkınmadan pay almaktadır. Ayrı-
ca sermayenin tabana yayılması ile 
de gelir dağılımı daha homojen hale  
gelmektedir.

HALKA ARZ
Halka arz, pay-

ların çok sayıda ve 
önceden bilinmeyen 
yatırımcılara çağrı 
ve ilan yoluyla satışı 
olarak tanımlanabi-
lir. Şirketlerin payla-
rını halka arz etme 
şekli, farklı koşullara 
bağlı olarak değişe-
bilmektedir.

Şirketlerin pay-
ları Borsa İstanbul 
Pay Piyasasında (PP) 
işlem görmektedir. 
Şirketlerin halka arz 
ettiği paylar, Borsa 

İstanbul Yönetim Kurulu kararı ile, 
PP altında yer alan Yıldız Pazar, Ana 
Pazar veya Gelişen İşletmeler Pazar-
larından (GİP) şartlarını taşıdığı pa-
zarda işlem görebilmektedir. Yatırım 
ortaklıklarına ait paylar ise yine PP 
bünyesindeki Kolektif Yatırım Ürünleri 
ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda 
işlem görmektedir.

Yıldız Pazar ve Ana Pazarda işlem 
görmek üzere başvuran ortaklıklar 
mevcut sermayeyi temsil eden pay-
ların bir kısmını ortak satışı şeklinde 
halka arz edebildiği gibi, sermaye 
artırımı yoluna gidilerek mevcut 
ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak 
suretiyle de halka arz tercih edile-
bilmekte veya her iki yöntem birlikte 
uygulanabilmektedir.

GİP’te işlem görme başvurusu, 
mevcut ortakların yeni pay alma hak-
larının kısmen veya tamamen kısıt-
lanması suretiyle yapılacak sermaye 
artırımı sonucunda ihraç edilecek 
paylar için yapılabilmektedir.  Bu sa-
yede payların satışından elde edilecek 
fonların piyasanın amacına uygun 
olarak şirketin bünyesinde kalması 
ve şirketin gelişmesi ve büyümesi için 
kullanılması hedeflenmiştir. Bununla 
birlikte, Hazine Müsteşarlığı tarafın-
dan verilen bireysel katılım yatırımcısı 
lisansına sahip yatırımcıların ve giri-
şim sermayesi yatırım ortaklıklarının 
ve girişim sermayesi yatırım fonları-
nın belirli şartları taşımaları halinde, 
ortaklıkta sahip oldukları payları 
halka arz sırasında veya payların 
Borsada işlem görmeye başladığı 
tarihten itibaren satışa sunabilmeleri 
mümkündür.

HALKA ARZIN FAYDALARI ve 
HALKA ARZA KARAR VERME

- Finansman
- Likidite
- Tanıtım
- Kurumsallaşma
- İkincil halka arz imkanı
- Kredibilite
- Globalleşme

Bir şirketi halka arz kararı ver-
meye yönlendiren birbirinden farklı 
koşullar bulunmaktadır. Şirketler 
halka açılmak ve paylarının organize 
bir pazarda işlem görmesini sağlamak 
suretiyle her şeyden önce önemli bir 
finansman kaynağından yararlanırlar.

Finansman Kaynağı
Paylarını primli fiyatla halka arz 

etmekle şirketler, alternatif finans-

Sadece finansman sağlamanın değil, 
küreselleşmenin de ön koşulu: Halka açılma

Şirketler halka açılmak ve paylarının organize bir pazarda işlem görmesini sağla-
mak suretiyle her şeyden önce önemli bir finansman kaynağından yararlanırlar. 
Halka arzın yararları şöyle özetlenebilir: - Finansman, - Likidite, - Tanıtım, - Ku-
rumsallaşma, - İkincil halka arz imkanı, - Kredibilite, - Globalleşme

[halka arz ►

Paylarını primli fiyatla halka arz etmekle şirketler, alternatif finansman yöntemleri-
ne göre daha düşük maliyetle geri ödemesi olmayan bir kaynağı kullanmaktadırlar.
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man yöntemlerine göre daha düşük 
maliyetle geri ödemesi olmayan bir 
kaynağı kullanmaktadırlar.

Halka arz, şirketlere öncelikle 
organize, şeffaf, düzenli çalışan, gü-
venilir bir piyasa üzerinden sermaye 
elde etme imkanı sunmaktadır. Diğer 
bir finans kaynağı olan borçlanma 
yöntemine göre ise halka arz şirketin 
nakit akışını zorlayacak anapara ve 
faiz benzeri geri ödeme zorunlulukları 
olmayan bir kaynaktır. Bir şirketin 
borçluluk oranı arttıkça daha fazla 
borç kaynak bulma kapasitesi aza-
lırken, sermaye yapısı kuvvetlenen 
şirketin borçlanabilme kapasitesi de 
artar, finansman bulması hem kolay-
laşır hem de ucuzlar.

Ayrıca şirketler, halka açıldıktan ve 
payları Borsa’da işlem görmeye baş-
ladıktan sonra da paylarını teminat 
göstererek kredi kullanabilme, borç 
senedi ihraç edebilme imkanlarından 

yararlanmak suretiyle finansman 
sağlayabilmektedirler.

Likidite
Halka arz edilen payların orga-

nize bir pazarda istenilen zamanda, 
piyasa arz ve talebine göre oluşan 
fiyatlardan, şeffaflık içerisinde alınıp 
satılmasını sağlayarak paylara likidite 
kazandırılmakta, mevcut ortaklara 
önemli bir imkan sağlanmaktadır. Bu 
sayede şirket ortakları Borsa’da işlem 
gören payları kredi işlemlerinde te-
minat olarak da kullanabilmekte, atıl 
duran bu varlığı finansman yaratma 
aracına dönüştürebilmektedirler. Pi-
yasada şirketin pay fiyatının oluşması, 
birleşme, satın alma veya ikincil arz 
işlemlerinde şirket değerinin tespitine 
bir referans yaratmaktadır.

Yurt İçi ve Yurt Dışında 
Yaygın Tanıtım
Payları Borsa’da işlem gören şir-

ketler hakkındaki çeşitli bilgiler, Bor-
sanın şeffaflık ve kamuyu aydınlatma 
işlevi çerçevesinde veri yayın kuru-

luşları, basın ve yayın kuruluşları ile 
diğer görsel yayın kuruluşları vasıtası 
ile yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara 
sürekli olarak ulaştırılmaktadır.

Söz konusu bilgi dağıtımı şirketle-
rin ve şirket ürünlerinin hem yurtiçin-
de hem de yurt dışında tanınmalarına 
yardımcı olmaktadır. Yaygın tanın-
manın sağladığı avantaj çerçevesinde 
gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında 
yerleşik ve aynı sektörde faaliyette 
bulunan şirketlerle işbirliğine gidebil-
me, ortak girişim oluşturarak benzeri 
konularda çalışmaların yapılabilmesi 
imkanı doğabilmektedir.

Kurumsallaşma
Ülkemizde faaliyette bulunan 

şirketlerin karakteristik özelliği aile 
şirketi hüviyetine sahip olmalarıdır. 
Bu durum genellikle, şirketin öm-
rünün kurucu ya da yönetimde söz 
sahibi olan aile bireylerinin ömürleri 

ile sınırlı olmasını 
beraberinde getire-
bilmektedir.

Şirketlerin 
paylarını halka arz 
etmeleri ve Borsa-
da işlem görmeye 
başlamaları SPK ve 
Borsa İstanbul’un 
incelemelerini içeren 
bir süreç dahilinde 
gerçekleşmektedir. 
Ayrıca şirketler işlem 
görmeye başladık-
tan sonra finansal 
tablolarını belirli 

dönemlerde bağımsız denetim kuru-
luşlarına denetlettirmekte, ortaklarını 
ve kamuyu düzenli olarak bilgilen-
dirmekte, SPK ve Borsa İstanbul’un 
sürekli denetimine tabi olmaktadırlar.

Bu çerçevede halka açılmak ve 
paylarının Borsa İstanbul’da işlem 
görmesini sağlamak ile şirketler, 
sermaye piyasası disiplini içerisinde 
mali ve diğer önemli bilgilerini kamu-
ya duyurarak, düzenli ve zamanında 
raporlamalar yaparak, yatırımcıların 
ve ortaklarının ilgisine ve gözetimine 
maruz kalarak, daha hızlı bir şekilde 
kurumsallaşabilmekte ve kurumsal 
yönetim ilkelerini daha kısa süre-
de içselleştirebilmektedirler. Şirket 
yapısının kurumsallaşması, şirke-
tin organizasyonunun güçlenmesi, 
başarısının ve sürekliliğinin kurucu 
ortak grubundan veya kurucu aileden 
bağımsızlaşmasına önemli katkılar 
yapmaktadır.

İkincil Halka Arz İmkanı
Şirketler sadece birincil halka arz 

ile değil, daha sonra da, payları işlem 

görmekte iken yatırım ve benzeri ihti-
yaçları nedeniyle ortaya çıkan kaynak 
gereksinimlerini, mevcut ortaklarının 
rüçhan haklarını kısıtlamak sure-
tiyle gerçekleştirebilecekleri “İkincil 
Halka Arz”lar ile karşılayarak yeniden 
finansman imkanı yaratabilirler.

Gelişen ülkelerdeki sermaye biri-
kiminin yetersizliği ülkelerin ekono-
mik gelişim sürecini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu çerçevede şirketler 
büyümek, gelişmek, yatırım yapmak 
ve globalleşen dünyada rakipleri ile 
rekabet edebilmek için gerekli olan 
sermayeyi bulmakta zorlanmakta-
dırlar. Borsa şirketi olarak sermaye 
piyasasından temin edilen finansma-
nın şirketlerin kaynak probleminin 
çözümüne sağladığı katkı, son yıllarda 
giderek daha fazla önem kazanmak-
tadır.

Kredibilite
Şirketlerin paylarının Borsada 

işlem görmesi bankacılık ve para 
piyasası nezdindeki kredibilitelerini 
artırmakta, daha ucuz ve kolay kredi 
bulma imkanı kazanmalarını sağla-
maktadır.

Borsada işlem görme şirketin 
medya haber ve analizlerine konu 
olmasını, aracı kuruluşlarca (yatırım 
kuruluşlarınca) hakkında yatırım ra-
porları yazılmasını da birlikte getirir. 
Borsanın şeffaflık ilkesi ve kamuyu 
aydınlatma işlevi çerçevesinde Borsa 
şirketleri hakkındaki birçok bilgi Borsa 
Bültenleri, veri yayın kuruluşları, 
medya kuruluşları ve KAP vasıtasıy-
la yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara 
ulaştırılır. 

Şirketin mali ve diğer önemli veri-
leri yatırımcılar yanında kreditörleri, 
tedarikçileri ve iş ortaklarınca da takip 
edilebilir. Şirket hakkında güvenilir, 
düzenli ve sürekli bilginin var olması 
gerek finans piyasasında gerek kendi 
faaliyet sektöründe şirketin tanınır-
lığını artırır. Bu şirkete finansman 
temininde, ürün ve hizmetlerinin pa-
zarlanıp satılmasında, nitelikli insan 
kaynağının temininde ve iş ortaklıkları 
kurulmasında yarar sağlar.

Globalleşme
Şirketlerin paylarının Borsada 

işlem görmeye başlaması ile birlikte, 
şirketler yabancı ülkelerde de kolayca 
sermaye piyasası aracı ihraç edebilir 
ve o ülkede sermaye piyasası araç-
larını kote ettirerek işlem görmesini 
sağlayabilirler. Böylece yurt dışı piya-
salara ulaşabilirler.

HALKA ARZA HAZIRLIK
Şirket paylarının Borsa İstanbul’un 

[halka arz ►
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ilgili pazarında işlem görebilmesi için 
pay halka arzına dair izahnamenin 
SPK tarafından onaylanması, aka-
binde payların halka arz edilmesi ve 
Borsa İstanbul yönetimi tarafından 
payların Borsa kotuna alınması ge-
rekmektedir. 

Borsa İstanbul kotuna alınma, 
borsada sürekli işlem görmesi talep 
edilen payların ilgili şartları taşıma-
ları durumunda ilgili pazarda işlem 
görmesinin kabul edilmesi anlamına 
gelmektedir.

Borsamıza ve SPK’ya başvuru ön-
cesinde şirketlerin yapmaları gereken 
ön hazırlık işlemleri:

Şirket İçi Çalışma Grubunun 
Oluşturulması
Bir şirketin halka açılarak Borsa’da 

işlem görmesi ile ilgili olarak, şirket 
içinde ve dışında yapılacak bir dizi 
işlem olduğu için bir çalışma grubu-
nun oluşturulması gerekmektedir. 
Söz konusu çalışma grubu, orta düzey 
yöneticiler, finans departmanında ve 
halkla ilişkilerde görevli kişilerden 
oluşmalıdır. Çalışma grubu Borsa 
İstanbul ve SPK’ya başvurmadan önce 
yapılması gereken işlemlerin listesini 
çıkarmalıdır.

Aracı Kuruluş Seçimi / Piyasa 
Danışmanlığı Anlaşması
Şirket paylarının halka arzı için bir 

aracı kuruluşla aracılık sözleşmesi 
imzalanması gerekmektedir. Söz ko-
nusu sözleşmenin tarafları şirket ve 
SPK tarafından yetkilendirilmiş aracı 
kuruluşlar olup, halka arza yetkili 
aracı kuruluşların listesi Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun internet sitesinde 
yer almaktadır.

GİP’te işlem görmeyi planlayan 
şirketlerin gerekli hazırlıkları birlikte 
yürütmek için bir piyasa danışmanı 
ile Piyasa Danışmanlığı Anlaşması 
yapması da gereklidir. Bu anlaşma-
nın asgari şartları Borsa tarafından 
belirlenmiştir.

Aracılık sözleşmesi tek bir ara-
cı kuruluşla olabileceği gibi halka 
arz tutarı artıkça birden fazla aracı 
kuruluşun bulunduğu bir konsorsi-
yum ile de yapılabilir. Bu durumda bir 
veya birden fazla lider aracı kuruluş 
bulunacaktır. 

Yapılacak sözleşmede aracıların 
ve şirketlerin hak ve sorumlulukları-
nın yanı sıra aracılık yüklenimi olup 
olmayacağı, yüklenimin ne şekilde 
yapılacağı, halka arz yöntemi ve diğer 
esaslı unsurlara yer verilir.

Aracı kuruluşlar, halka arzda aşa-
ğıdaki yöntemlerden birini kullanarak 
aracılık ederler.

1- En İyi Gayret Aracılığı
2- Aracılık Yüklenimi
   a) Bakiyeyi Yüklenim
   b) Tümünü Yüklenim
   c) Kısmen Bakiyeyi Yüklenim
   d) Kısmen Tümünü Yüklenim

Ayrıca, payları ilk defa halka arz 
edilecek ortaklığın, halka arz edilecek 
paylarının piyasa değerinin,

a) Yirmi iki milyon TL’nin altında 
olması durumunda satılamayan pay-
ların tamamı için, 

b) Yirmi iki milyon TL ile kırk dört 
milyon TL arasında olması durumun-
da ise, satılamayan payların yirmi iki 
milyona kadar olan kısmının tamamı, 
aşan kısmının ise yarısı için halka arz-
da satışa aracılık edecek aracı kurum 
tarafından halka arz fiyatı üzerinden 
bu payların satın alacağına ilişkin 
olarak ortaklığa karşı yüklenimde 
bulunması gerekmektedir. Halka arz 
edilecek payların piyasa değerinin kırk 
dört milyon TL’nin üzerinde olması 
durumunda yüklenimde bulunma 
zorunluluğu yoktur.

Finansal Tabloların Hazırlanması 
ve Bağımsız Denetim Şirketinin 
Seçimi
Halka arz için başvuruda bulunan 

şirket, finansal tablolarını sermaye 
piyasası mevzuatına uygun olarak ha-
zırlamalı ve yetkili bağımsız denetim 
şirketinin denetiminden geçirmelidir. 
Bu kapsamda şirketler SPK tarafından 
yetkilendirilmiş bağımsız denetim şir-
ketini seçmeli ve denetim sözleşmesi 
imzalamalıdır.

Genel Kurul Kararı ve Esas 
Sözleşme Değişikliği
Halka açılmaya karar veren şirket, 

esas sözleşmesinde sermaye piyasa-
sı mevzuatı açısından gerekli deği-
şiklikleri yapmak için hazırladığı tadil 
tasarılarını SPK’ya sunar. Şirket esas 
sözleşmesinde Borsada işlem göre-
cek payların devir ve tedavülünü kısıt-
layıcı, ortakların haklarını kullanmala-
rını engelleyici hükümler söz konusu 
ise bu hükümlerin esas sözleşmeden 
çıkarılması, ayrıca esas sözleşmenin 
diğer hükümlerinin Sermaye Piyasası 
Mevzuatına uygun hale getirilmesi 
gerekmektedir. Sermaye artırımı yo-
luyla halka arz yapılması durumunda 
TTK hükümleri dahilinde şirket genel 
kurulunca sermayenin artırılmasına 
ve yeni pay alma haklarının sınırlandı-
rılmasına ilişkin karar alınır. Sermaye 
artırımı hususu şirket “esas sermaye 
sistemine” tabi ise şirket genel kuru-
lunca, “kayıtlı sermaye sistemine” tabi 
ise şirket yönetim kurulunca karara 

bağlanmalıdır.

Fiyat Belirlenmesi
Halka arz fiyatının belirlenmesi 

halka arz sürecinin en önemli aşa-
malarından birisidir. Halka arz fiyatı 
şirkete has gelişmelerin yanı sıra şir-
ketin kontrolü dışındaki koşullara da 
bağlıdır. Halka arz fiyatının gerçekçi 
bir şekilde tespiti hem başarılı bir hal-
ka arz için, hem de Borsa İstanbul’da 
işlem görmeye başladıktan sonraki 
pay senedinin fiyat performansı 
açısından önem taşımaktadır. Şirketin 
paylarının halka arz fiyatı aracı ku-
ruluş tarafından belirlenmekte olup, 
Borsa İstanbul ve SPK tarafından 
fiyata müdahale söz konusu olma-
maktadır. 

Halka arz edilecek payların satış 
fiyatının nominal değerinden yüksek 
olması durumunda, söz konusu satış 
fiyatı ve bu fiyatın hesaplanmasında 
kullanılan yöntemlere ilişkin olarak 
halka arzda satışa aracılık eden aracı 
kuruluşça hazırlanan fiyat tespit 
raporu, halka arzın başlayacağı ta-
rihten en az üç gün önce KAP’ta ilan 
edilmektedir. Aracı kuruluş tarafından 
kamuya duyurulan fiyat tespit raporu, 
diğer aracı kurumlar tarafından analiz 
edilebilmekte ve analiz raporları yine 
KAP’ta en geç ilgili halka arzın başla-
dığı tarihte yayınlanmaktadır.

Başvuru için Gerekli Belgelerin 
Hazırlanması
Şirket ve/veya aracı kuruluş Borsa 

ve SPK yetkilileri ile halka arz süre-
cinin ilk aşamalarında görüşmelere 
başlar ve gerekli belge ve prosedür 
ile ilgili bilgileri alır. Borsaya yapılacak 
ilk kotasyon başvurularında sermaye 
piyasası aracının ve ihraççının niteli-
ğine göre Borsa Genel Müdürlüğünce 
belirlenen ve Borsa internet sitesinde 
yer alan bilgi ve belgelerin bir dilekçe 
ekinde Borsaya iletilmesi zorunludur. 
İhracın niteliğine göre ilave bilgi ve 
belgeler istenebilmektedir.

7 ADIMDA HALKA ARZ
1. Borsa İstanbul ve SPK’ya Müra-

caat
2. Borsa İstanbul ve SPK Uzmanla-

rınca Şirket İncelemesi
3. Takas ve Saklama Bankası ile 

Merkezi Kayıt Kuruluşuna Müracaat
4. Şirketin İşlem Göreceği Pazarın 

Belirlenmesi
5. Halka Arz İzahnamesinin Onay-

lanması
6. Payların Halka Arzı ve Satış 

Sonuçlarının Bildirilmesi
7. Borsa Kotuna Alınma ve İşlem 

Görmeye Başlama
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Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 
Santek 2017'nin açılış törenine; Başbakan 
Yardımcısı Fikri Işık ve Kocaeli Valisi Hüseyin 

Aksoy’un yanısıra; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, Tersane Komutanı Tuğamiral 
Aydın Eken, İstanbul Tersane Komutanı Tuğamiral Erdinç 
Yetkin, Bosna Hersek Başkonsolosu Began Muhic, İzmit 
Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Necati 
Denizci, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, Kocaeli 
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret 
Odası Başkan Vekili Hüseyin Gezer, İzmit Belediye Başkanı 
Nevzat Doğan, daire müdürleri, TÜYAP Anadolu Fuarları 
Genel Müdürü Cihat Alagöz, Sanayiciler, İşadamları, Oda 
Başkanları ve davetliler katıldı.

- Cihat Alagöz: Temel misyonumuz sanayinin
başkenti Kocaeli'yi ticaretin de başkenti yapmak

Fuarın ilk açılış konuşmasını yapan TÜYAP Anadolu 
Fuarları A.Ş Genel Müdürü Cihat Alagöz şunları söyledi:

“Bugün bizim için heyecanlı bir gün. Temel misyonumuz 
Kocaeli’yi ticaretin başkenti yapabilmektir. Bu yıl fuar 
sayımızı toplam 7’ye çıkardık. Birçok sektörde yeni fuarlar 
açtık. Kısmet olursa bu rakam bir sonraki sene 10’a çıkacak. 
Ticareti geliştirirken yabancı sermayeyi de Kocaeli’ye 
getiriyoruz. Toplam 80 yabancı iş adamını ağırlamıştık. 
Bu rakam bu sene 180’e çıktı. 15 ayrı ülkeden 180 yabancı 
misafirimiz var. Dünyanın birçok yerinden Kocaeli’ye adeta 
yabancı iş adamı akın ediyor. Fuarımızda en yeni ürünler 
sanayinin başkenti Kocaeli’de tanıtılacak. Bu fuarın ortaya 
çıkmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” 

- Hüseyin Gezen: Kocaeli'yi bir fuar merkezi 
yapma gayretindeyiz
KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezen fuar 

organizasyonlarında faal görev alacaklarını belirterek 
Kocaeli’yi bir fuar merkezi yapma gayretinde olduklarının 
altını çizdi.

- Ayhan Zeytinoğlu: Santek kısa sürede sanayi 
ve teknolojinin buluşma noktası oldu
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı(KSO) Ayhan Zeytinoğlu, 

İlk defa 2013 yılında düzenlemeye başladıkları Santek 
Fuarı’nın kısa zamanda sanayi ve teknoloji sektörünün 
buluşma noktası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Santek 2017'de Türkiye’nin sanayi devlerine ev 
sahipliği yapmak bizleri mutlu ediyor.  Fuarımıza bu sene 
katılan firma sayısı bir evvelki yılın üzerinde. Bu yıl yaklaşık 
300 firma katılım gösterdi.

Doğu Marmara Bölgesindeki işletmelerin yanı sıra, 

Sanayinin kalbi ‘Santek 2017’de attı...
KSO öncülüğünde 2-5 Kasım 2017 tarihleri arasında TÜYAP Anadolu Fuarı A.Ş. 

tarafından düzenlenen Santek 2017 4. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji 
Fuarı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımıyla açıldı.

[fuar: santek ►
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bu sene başka illerden ve hatta uluslararası firmaların 
katılımı, önümüzdeki yıllarda fuarımızın uluslararası 
boyut kazanacağına işaret ediyor. Marka değeri giderek 
artan fuarımızda, katılımcıların önemli iş bağlantıları 
kurabildiklerini ve işletmelerin birbirini daha yakından 
tanıma fırsatı yakalayabildiklerini düşünüyoruz. Bu 
yılın en büyük yeniliği; tüm savunma sanayi vakıf 
şirketlerinin fuarda yer alması ve Ar-Ge Sanayi Akademi 
(ASA) buluşması oldu. Geçmiş yıllarda fuarımıza Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı, Aselsan, Roketsan ve Savunma, 
Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) 
katılım sağlarken bu yıl, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 
Havelsan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, TEI-Tusaş, 
TAİ-Tusaş ve İşbir Elektrik'i de fuar süresince ağırladık. 
Bu katılımın firmalarımız için önemli bir fırsat olduğuna 
inanıyoruz. Bu vesile ile firmalarımız, yurt dışından ithal 
edilen savunma sanayi ürünlerinin yerli teminine ilişkin 
ikili iş görüşmelerini yaparak, işbirliği kurabilme fırsatı 
yakaladılar.

- İbrahim Karaosmanoğlu: Kocaeli Türkiye'nin
 en önemli üretim merkezi
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun ardından Kocaeli 

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 
konuştu. İbrahim Karaosmanoğlu şunları söyledi:

"Biz halkımızın yerel müşterek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 
Kocaeli Türkiye’nin en önemli üretim merkezi. Bu kentte 
herşey var. Birlik de var, kurumlar arasında uyumlu 
çalışma var. Enerji bu kentte sinerjiye dönüşüyor. 
Türkiye’nin önünü açan en güzel şehirlerden birisi Kocaeli. 
İki üniversitemiz ve çok değerli hocalarımız var. Diğer 
kuruluşlarımızla Türkiye’nin ve dünyanın öncülüğünü 
yapabilecek bir kapasitemiz var. Her geçen gün buna 

doğru yürüdüğümüzü görüyorum. Hep birlikte bu kenti 
ileriye götürüyoruz. Bu fuarları çok önemsiyoruz. Her 
zaman destekçisi olacağız.” 

- Hüseyin Aksoy: Santek Fuarı, sanayi şehri
Kocaeli'nin gelişmesine katkı sağlıyor

Fuara katılan ve fuar açılışında bulunan Başbakan 
Yardımcısı ve tüm konuklara teşekkür eden Kocaeli Valisi 
Hüseyin Aksoy şunları söyledi: 

"Kocaeli önemli bir sanayi şehridir. Bu sanayi şehri 
olma özelliğini ticari, turizm ve diğer sektörlerde de 
hızla geliştiren bir kent. Bu özelliğinin daha iyi bir 
noktaya gelebilmesi bakımından, Doğu Marmara Sanayi 
ve Teknoloji Fuarı da buna katkı sunan bir çalışmadır. 
Özellikle bölgedeki sanayicilerimizin ürettikleri ürünlerin 
geliştirilmesi, ihtiyaç duyulan noktalarda nelerin nasıl 
yapılması konusunda karşılıklı işbirliğinin yapılmasına 
fırsat yaratan bir organizasyondur. Özellikle Türkiye’de 
son yıllarda uluslararası yaşanan bazı gelişmelerden 
dolayı Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bazı ürünlerin kendi milli 
üretimlerimiz olarak gerçekleştirilmesi konusunda önemli 
çalışmalar gerçekleştirildi. Sayın Başbakan Yardımcımızın 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı dönemlerinde öncülük ve himaye ettiği, özellikle 
savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda yerli 
üretime doğru hızla bir geçiş sağlandı. Bundan sonrada 
bunun hızla devam edeceğine inancımız tamdır. 

Burada savunma sanayimizin önemli kuruluşları da 
yer aldı. İhtiyaç duydukları ürünler ile üretici firmalarla 

karşılıklı olarak istişare edilebileceği bir platform ortaya 
konuyor. Türk sanayisinin bilim ve teknolojide daha iyi bir 
noktaya gelmesi temennisindeyiz. Bu fuarda buna önemli 
katkı sağlayacak organizasyonlardan birisidir. 
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Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. ” 

- Türkiye'de yabancı yatırımcıların Ar-Ge
merkezi kurmasını destekliyoruz

Kocaeli'nin tam bir sanayi şehri olduğunun altını çizen 
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, konuşmasında şunları 
söyledi: “Kocaeli tam bir sanayi şehri. Bu kadar sanayi 
aktivitesinin yoğun olduğu bir şehirde bu fuar bizim için 
çok kıymetli. Bu fuarı ben çok önemsiyorum. Çünkü Kocaeli 
çok üreten ama ürettiğinin tanıtımını yapmakta yeteri 
kadar başarılı olamayan bir kent. Bu şehir ürettiğinin 
reklamını yapan bir şehir değil. Bu fuarın hayırlı ve verimli 
olmasını diliyorum. Savunma sanayimiz bu sene çok güçlü 
bir katılım sağladı. Fuarın organize edilmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür ederim.” 

Bizler de her şeye rağmen ülkemizi büyütmeye, 
insanımızın refah seviyesini artırmaya devam edeceğiz. 

2003-2016 yılları arasında Türkiye yüzde 5,8 büyüdü. 
Bu büyümenin önümüzdeki yıllarda daha da artması 
için çalışıyoruz. Büyümede sanayinin önemini asla 
unutmamamız gerekiyor. Sizlerin çalışması ve gayreti 
ülkenin büyümesi anlamına geliyor. Bütün sıkıntılara 
rağmen çalışmalarımız devam ediyor. 

Türkiye’nin son yıllarda aldığı mesafeler hiçbir şekilde 
küçümsenemez. Teknoloji seviyesi düşük teknolojinin 
oranı yüzde 50’nin üzerindeydi. Şimdi bunu yüzde 30’lara 
çekmeyi başardık. Yüksek teknolojinin ihracatımızdaki 
payını henüz arzu ettiğimiz noktaya taşıyamadık. 
Bunun için daha fazla gayret göstermek durumundayız. 
Türkiye’de yabancı yatırımcıların Ar-Ge merkezi kurmasını 
destekliyoruz. Öncelikle nitelikli işgününün kıymetini 
bilerek, eğitimin farkına varmamız gerekiyor. Teknolojiyi 
geliştirecek nitelikli insan gücünüz yoksa o teknolojiye 
verecek sermayeyi de yetiştirme şansınız olmayacaktır. 
Sanayicilerimizin en fazla eğitime ve nitelikli insan gücüne 
yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum."  

Konuşmalardan sonra SANTEK 2017-4. Doğu Marmara 
Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nın açılış kurdelesini, Başbakan 
Yardımcısı  Fikri Işık, Vali  Hüseyin Aksoy ile protokol üyeleri 
keserek, fuar alanında bulunan stantları dolaştılar.

[fuar: santek ►
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SANTEK Fuarı’ndan görüntüler...

Kocaeli Ünviersitesi
Teknoloji Geiştirme Bölgei

SEYİR Araç Takip ve 
Filo Yönetim Sistemi

MAGNA Otomotiv /
MAGNA Seating

OPTİMUM ANSAN  Hidrolik ANSAN  Hidrolik 
(Ali Canayakın - Firma Sahibi)

SARKUYSAN AŞ. ATAK Teknoloji
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SANTEK Fuarı’ndan görüntüler...

ESÇEM 
Çevre Laboratuvarı

FORD
Otomotiv AŞ.

FORD
Otomotiv AŞ.

HKTM HTKM Kocaeli Sanayi Odası

MAKLİFTSAN DALGAKIRAN
Kompresör
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SANTEK Fuarı’ndan görüntüler...

GEBZE Palet DÜNDAR 
Vinç Sistemleri

İZAYDAŞ AŞ.

HYUNDAI Welding
SGS Teknik

BİLİŞİM Vadisi

HAYAT Kimya 
San. ve Tic. AŞ. KOSBAŞ AŞ.
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Kocaeli Sanayi Odası, üyelerinin savunma sanayine 
tedarikçi olabilmesi için bugüne kadar birçok 
adım attı. Bu adımları daha da ileriye götürmek 

için “Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi”ni yürütüyor ve 
üyesi sanayi kuruluşları ile savunma sanayi şirketlerinin 
işbirliği yaparak projeler üretmesini sağlıyor. 

Proje; Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 
yerli malzeme oranını arttırabilmek, yurtdışından tedarik 
edilen malzemelerin Kocaeli’ndeki yerli sanayi imkânları 
ile üretilebilirliğini tespit etmek ve yurtiçinden temin edilen 
malzemelerde rekabet ortamını tesis etmek amacıyla 
yürütülüyor. KSO’nun hedefi üyelerinin savunma sanayi 
pazarına açılmasını ve İlin bu pazardan daha büyük pay 
almasını sağlamak.

KSO tarafından savunma sanayine tedarikçi adayı 
firmaları kümelemeye yönelik bugüne kadar yürütülen bu 
çalışmaların daha somut ve sistematik hale getirilmesi 
planlanıyor. Bu firmaları bir araya getirerek küme 
oluşumunun sağlanması amaçlanıyor.

- Tedarikçi Günü etkinlikleri düzenledi.
Bugüne kadar KSO; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 

ASELSAN ile gerçekleştirilen Tedarikçi Günü Etkinliklerinde 
üyeleri ile bu kurumları bir araya getirdi. Tedarikçi adayı 
firmaları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ziyaret ederek 

firmaların kabiliyetlerini yerine görme imkanı yakaladı.

- Eş zamanlı “Tedarikçi Görüşmeleri” yapıldı.
SANTEK Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 

“Tedarikçi Görüşmeleri”nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 
ASELSAN, ROKETSAN ve SAHA-İstanbul Derneği’nin üst 
düzey satın alma ekipleri, tedarikçi adayı firmalar bir 
araya gelerek yurt dışından ithal edilen savunma sanayi 
ürünlerinin yerli teminine ilişkin 3 yıldır ikili iş görüşmeleri 
yapıyor. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı her yıl 
Yerlileştirme Sergisi açıyor.

KSO, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN, 
ROKETSAN ve SAHA-İstanbul Derneği’nin yanı sıra bu 
yıl işbirliklerine yeni kurumları da ilave ederek Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı, HAVELSAN, TEI, TAI-Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayii A.Ş., Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, ve 
İşbir Elektrik’i de fuarda ağırladı. 

Firmalar, savunma sanayi pazarına açılabilmek için bu 
ikili iş görüşmelerine yoğun ilgi gösterdi. Katılımın yoğun 
olduğu görüşmelerden savunma sanayi vakıf şirketleri ve 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı memnun ayrıldı. Geçen yıl 
430 olan ikili iş görüşmesi sayısı bu yıl 860 adete çıktı.

Bundan sonraki süreçte ise tedarikçi olma potansiyeli 
yüksek olan firmalar ile birebir ziyaretler ve görüşmeler 
gerçekleştirilecek.

SANTEK Fuarı’na, savunma sanayi 
tedarikçi görüşmeleri damga vurdu

SANTEK’17 Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilen Savunma Sanayi Tedarikçi 
görüşmelerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN, ROKETSAN ve 

SAHA-İstanbul Derneği'nin yanı sıra bu yıl Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 
HAVELSAN, TEI, TAI-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Makine ve Kimya 

Endüstrisi Kurumu ve İşbir Elektrik de katıldılar

[fuar: santek ►
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Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili 
Fikri Işık Santek fuarı kapsamında ürün arama 
motoru ve e-ticaret platformu globalpiyasa.com 

standını da ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı kuruluşundan 
beri izlediği e-ticaret platformu globalpiyasa.com’un 

faaliyetlerine, ihracata yönelik dijital operasyonlarına 
ve Kocaeli Sanayi Odası ile yürütülen Ekonomi 
Bakanlığı destekli Dış Ticaret Projesi'ne  ilişkin bilgi aldı. 
Ziyarete Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Globalpiyasa.
com platformunu kuruluşundan beri destekleyen 
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli 
Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü ve Tübitak Matek 
Genel Müdürü Orhan Çömlekçi eşlik ettiler.

- Milli ve yerli e-ticaret platformu...
Türkiye’nin ihracatını artırmak hedefiyle Kocaeli 

Sanayi Odası Meclis Üyesi Kadir Decdeli ve Kariyer.net 
Kurucu Ortaklarından Sungur Ilgaz tarafından kurulan 
globalpiyasa.com Ekonomi Bakanlığınca uygulanan yüzde 
80 oranında toplu üyelik desteğinden faydalanan akredite 
bir e-ticaret platformu. 

Bu teşvik kapsamında Ekonomi Bakanlığınca onaylanan 
e-ticaret sitelerine 250 ve üzeri firmayı kapsayan üyelikler 
bakanlıkça yüzde 80 oranında destekleniyor. Globalpiyasa.
com Ekonomi Bakanlığı akreditasyon koşullarını sağlayan 
teknik alt yapısı ve ziyaret trafiği ile dış ticaret projelerinin 
aranılan çözüm ortaklarından biri.

Globalpiyasa.com’a firma üyelikleri, onaylı e-ticaret 
siteleri mevzuatına uygun olarak KOSGEB tarafından da en 
az yüzde 50 oranında destekleniyor.

20 binin üzerinde kullanıcı firma ve 2.5 milyon 
yıllık ziyaretçisi ile bir dünya platformuna dönüşen 
globalpiyasa.com iç piyasa ile birlikte dış piyasaya da 
yönelik dijital bir sanal fuar, e-Pazar yeri, ürün arama 
motoru ve bir iş ağı.

Milli ve yerli e-ticaret platformu sloganıyla 2023 
ihracat vizyonuna katkı sağlayan globalpiyasa.com, 
onlarca sektörü yüzlerce kategori ve alt kategoriyi ve 
yüzbinlerce sanayi ürününü kapsıyor. E-Ticaret platformu 
globalpiyasa.com MARTEK, GOSB Teknopark, Hacettepe 
Teknopark, Namık Kemal Üniversitesi Teknoparkı, Gazi 
Teknopark, Cyberpark gibi önde gelen teknoloji geliştirme 
bölgelerinin ürün veri tabanlarını ve dijital fuarlarını 
barındırıyor ve bu bölgelere ürün arama motoru hizmeti 
sunuyor. Globalpiyasa.com, Ekim ayında da Ankara Ostim 
Organize Sanayi Bölgesi ile de bir anlaşma imzalayarak 
bölgenin ürün veri tabanını oluşturma çalışmalarına 
başladı.

Kocaeli Protokolü ‘Santek’ fuarında 
globalpiyasa.com’u ziyaret etti
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Firmaların iş ağlarını genişletebilmeleri adına 
gerçekleştirilen ve bu yıl altıncısı düzenlenen  
Macth4Industry etkinliği, firmaların dünya 

pazarına açılması için köprü görevini üstlenmeyi 
sürdürüyor. Firmalar fırsatları keşfetmek, önemli 
bağlantılar kurabilmek, endüstrideki son gelişmeleri takip 
edebilmek ve iş ağlarını genişletebilmek adına Kocaeli’de 
biraraya geldi.  

Belarus, Bosna Hersek, Hırvatistan, İran, İsrail, 
Makedonya, Rusya, Sırbistan, Tunus gibi ülkelerin yoğun 
ilgi gösterdiği etkinlikte, 35 yabancı firma ve 125 Türk firma 
ile toplamda 700 tane ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Match4Industry etkinliği kapsamında; otomotiv yan 
sanayi, makina ve metal, plastik ve kauçuk, lastik, kimya 
(oto boya ve bakım ürünleri), yapı ve yapı materyalleri, 
enerji, çevre, elektrik-elektronik,  kadın girişimciler, bilişim 
ve iletişim teknolojileri sektörleri yer aldı.

Etkinlik kapsamında, işbirliği yapmak isteyen firmalar, 
yabancı firma yetkililerini işletmelerinde ağırlama fırsatı 
yakaladı. Ayrıca Match4Industry katılımcıları bölgedeki 

lider otomotiv üreticileri, Hyundai ve Ford Otosan'a saha 
ziyaretinde bulundular.   

Yerli ve yabancı firmaların yeni ortaklıklar kurabilmesi 
için Doğu Marmara ABİGEM tarafından etkinlik öncesinde 
eşleştirme programı desteği verildi. Etkinlik sonrasında 
da katılımcı firmaların iş birliklerini verimli bir şekilde 
gerçekleştirmesi adına Doğu Marmara ABİGEM tarafından 
danışmanlık hizmetleri verilmeye devam ediyor. 

Match4Industry’de, 125 yerli firma 
ikili görüşmelerde bulundu

SANTEK Sanayi ve Teknoloji Fuarı'na damga vuran Match4Industry İkili İş 
Görüşmeleri, Avrupa İşletmeler Ağı üyesi Doğu Marmara ABİGEM ve Kocaeli 

Sanayi Odası iş birliğinde 2-3 Kasım tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleşti.



��Kocaeli Odavizyon

Elimsan Ar-Ge Merkezi, 12 Ekim 2017 tarihinde; 
Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Ba-
rış Turabi, Elektrik Mühendisleri Odası İl Başkanı, 

Kocaeli Ticaret Odası Heyeti, Kocaeli Büyükşehir Belediye-
si ve Kartepe Belediyesi temsilcileri ve Kocaeli, Sakarya ve 
Gebze Teknik Üniversitelerinin öğretim görevlilerinin ka-
tıldığı bir resepsiyon ile Kartepe’de hizmete açıldı.

Elimsan kurulduğu günden bu güne Ar-Ge’ye verdiği 
önem ve yaptığı yatırımlarla sektöre önemli kazanımlar 

sağladı. Türkiye’de; 1987 yılında ilk SF6 gazlı kesicisini, 
1992 yılında ilk vakumlu devre kesicisini, 2001 yılında ilk 
24 kV SF6 gazlı yük ayırıcısını Elimsan geliştirdi.

 Kendi tasarladığı ve ürettiği YG enerji iletim ürünleri ile 
OG enerji dağıtım hücrelerini ve içerisinde kullanılan devre 
kesici, trafo, toprak bıçağı gibi komponentlerini kendi fab-
rikasında üretiyor. 

Ar-Ge, tasarım, üretim ve montaj işlemlerinin gerçek-
leştirildiği üretim üssünde tüm ürünler, Türk Akreditasyon 
Kurumu’ndan TS EN ISO/IEC 17020 kontrol laboratuvarı ve 
TS EN ISO/IEC 17025 test laboratuvarı sertifikaları bulu-
nan 2 farklı orta ve yüksek gerilim laboratuvarlarında test 
ediliyor.   

- 5 bin adet 'Falcon' serisi metal clad şalt panosu 
Katar Elektrik Kurumu için ihraç edildi

İnovatif gücünü araştırma ve ge-
liştirme çalışmalarından alan Elim-
san, müşteri odaklı yaklaşımı ile 
gerçekleştirdiği çok sayıda Ar-Ge ça-
lışmasının verimli meyvelerini farklı 
şartnamelere sahip 40’ı aşkın ülkeye 
gerçekleştirdiği ihracatlar ile toplu-
yor.

 Özellikle Katar Elektrik Kurumu 
için her bir parçası özel olarak geliş-
tirilen, KEMA ve CESI testlerini başa-
rı ile geçen 'Falcon serisi metal clad 
şalt panonun ihracatı 5 bin adede 
ulaştı. Tüm bu geliştirilmiş yenilikçi 
çözümler ile Elimsan Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM)’in İlk 1000 İhra-
catçı firma listesinde yer aldı.

Elimsan Ar-Ge Merkezi yatırımı ile 
teknolojik bilgi üretilmesine, üründe 

ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasına, ürün stan-
dardı ve kalitesinin artırılmasına, toplam sahip olma ma-
liyetinin düşürmesine odaklanarak çevreci, sürdürülebilir 
ve güvenilir ürün çözümleri için projeler geliştirip sonuç-
landırarak müşterilerinin kullanımına sunmayı, teknolojik 
bilginin ticarileştirilmesini ve Ar-Ge personeli ve nitelikli 
işgücü istihdamının artırılmasını hedefliyor.

Elimsan Ar-Ge merkezi ile teknoloji 
geleneğini taçlandırdı

35 yılı aşkın geçmişi boyunca  Ar-Ge’ ye verdiği değerle teknolojinin takipçisi 
değil üreticisi olan Elimsan biriktirdiği bilgi, deneyim, insan kaynağı ve 

donanımını tek çatı altında toplayarak Ar-Ge Merkezi ile taçlandırdı. 

[Ar-Ge ►
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Kocaeli’de düzenlenen 4. Sanayi ve Teknoloji 
Fuarı’nın (SANTEK 2017) ardından açıklamalarda 
bulunan Ayhan Zeytinoğlu “İlimizde bulunan 

Kocaeli, Gebze ve Körfez Ticaret Odası Başkanları 
olarak TOBB ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
çalışmalarıyla sonuçlanan ve Anadolu Isuzu, BMC, Karsan, 
TURKCELL ve Zorlu’nun ortak girişimi ile oluşturulan 
konsorsiyum tarafından üretilecek olan yerli otomobilin 
otomotivin ana üssü olan Kocaeli’nde üretilmesi için her 
türlü desteği vermek istiyoruz.” şeklinde konuştu. 

Yerli otomobil üretimi için gereken yerin bulunması 
konusunda katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade eden 
Zeytinoğlu, “Başta yan sanayi olmak üzere Kocaeli’nin 
otomotiv endüstrisindeki birikiminden, yerli otomobil 
projesinin gerçekleştirilmesi sürecinde de yararlanılmalı. 
Kocaeli’nin birçok sektördeki birikimi düzenlediğimiz 
SANTEK Fuarı’nda da kendini gösterdi.” dedi. 

- SANTEK stratejik bir iş platformuna dönüştü
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı(KSO) Ayhan Zeytinoğlu, 

ilk defa 2013 yılında düzenlemeye başladıkları SANTEK 
Fuarının kısa zamanda sanayi ve teknoloji sektörünün 
buluşma noktası olduğunu vurgulayarak, “SANTEK’17’de 
Türkiye’nin sanayi devlerine ev sahipliği yapmak bizleri 
mutlu etti. Fuar gerek yurtdışı, gerek yurtiçinden 30 bin 
428 kişi tarafından ziyaret edilerek, sektöre önemli bir 
ivme kazandırdı.” dedi.

Doğu Marmara Bölgesindeki işletmelerin yanı sıra, bu 
sene farklı illerden ve uluslararası firmaların da katılımının 
önümüzdeki yıllarda fuara uluslararası boyut kazanacağına 
işaret eden Zeytinoğlu, “Marka değeri giderek artan 
fuarımızda, katılımcılarımıza önemli iş bağlantıları kurma ve 
işletmelerin birbirini daha yakından tanıma fırsatı sunduk. 
Fuar ile eşzamanlı gerçekleştirdiğimiz Match4Industry 

etkinliğimizde firmalarımız, Hırvatistan, Gürcistan, Rusya, 
Belarus, İran, Irak, Ürdün, Tunus, Fas, İsrail, Bulgaristan, 
Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Hollanda’dan gelen 
yabancı firmalarla 702 adet ikili görüşmesi gerçekleştirdi. 
Görüşmeler sonucu ülke ekonomisine katkı sağlayacak 
yüksek ölçekli iş bağlantıları kurulan fuar stratejik bir iş 
platformuna dönüştü.” dedi. 

-Başka talepler de var...
 İbrahim Çağlar: Biz kendi markamızla yollarda 
olmak istiyoruz
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, 

‘Türkiye›nin Otomobili Projesi’ ile ilgili olarak, 200 bin araç 
almayı taahhüt etti. Çağlar; “Türkiye’nin sanayi ve üretim 
noktasında büyük bir rüyası var: Otomobil üretmek. Biz, 
kendi markamızla yollarda olmak istiyoruz. Bu hayal, 
1960’lı yıllardan beri içimizde bir ukde. Bugün bu işte çok 
büyük bir yol kat ettik. İnşallah 2021’de de kendi ürettiğimiz 
otomobili yollarda göreceğiz. Bu projede mesele, sadece 
otomobil üretmek değil." dedi.

- Adnan Saka: Yerli üretim otomotiv fabrikası 
Aliağa'ya kurulmalı
İzmir’in Aliağa ilçesi Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Adnan Saka, yerli üretim otomotiv fabrikasının 
Aliağa’ya kurulması gerektiğini söyleyerek; “Bu konuda 
bazıları hiç düşünmeden konuşuyor. Yerli otomobilin 
üretim yeri için Torbalı’yı adres gösteriyorlar. Orada 50 
dönüm, 100 dönüm bir yer var. Siz yeni bir otomobil markası 
yaratacaksınız, üretim yapacaksınız. Binlerce dönüm 
arazi lazım bunun için. Uzmanlar tarafından fizibilitesinin 
yapılması lazım. Aliağa bu iş için en doğru yerdir” dedi.

- Tahir Akyürek: Konya yedek parça üretiminde
 önemli noktada
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 

kentin otomobil yedek parça üretiminde önemli noktada 
olduğunu belirterek, “Biz, yerli otomobil üretiminde Konya 
olarak paydaşlardan biri olmak istiyoruz. Yerli otomobilin 
Konya’da üretilmesini talep ediyoruz” dedi. 

- Memiş Kütükcü: Yerli otomobile ev sahipliği
 yapma arzumuzu net olarak belirttik
Konya Sanayi Odası Başkanı Kütükçü ise yerli otomobil 

üretimiyle ilgili ‘’Konya olarak biz de yerli otomobil 
yatırımına ev sahipliği yapma arzumuzu ortaya net bir 
şekilde koyduk. Bu yatırımın bir Anadolu şehrine yapılması 
gerektiğini ve bu şehrin de Konya olduğunu ifade ettik, 
etmeye devam ediyoruz’’ dedi.

Zeytinoğlu: Yerli otomobilin 
Kocaeli’de üretilmesine talibiz

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yerli otomobilin Kocaeli’de üretilmesine talip 
olduklarını belirterek “Kocaeli yerli otomobil üretimiyle ilgili her türlü teknik 

altyapıya sahip. Proje için her türlü katkıyı vermeye hazırız.” dedi.  

[otomotiv ► [teknopark / KOÜ ►
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Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD), ihracat rakamlarını 
açıkladı. Türkiye, AB’ye motorlu taşıt 
ihracatında Japonya, ABD ve Güney 
Kore gibi devlerin önünde zirvede yer 
alırken, ithalatta ise ABD’den sonra 2. 
sırada bulunuyor.

-Rekor üzerine rekor
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Alper Kanca Türk otomotiv sanayinin 
rekorlar üstüne rekorlar kırdığını 
belirterek, “Türk otomotiv sanayisinin 
istikrarlı ve sürekli artan bir hacimde 
ilerleyişi var. Yıl sonunda 27 milyar 
doların üzerinde ihracat hedefine 
ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tedarik 
sanayimizin ihracatının ise 10 milyar 
dolar olmasını bekliyoruz. Bu rakamlar 
daha önce görmediğimiz, telaffuz 
dahi etmediğimiz seviyeler. Hepimizi 
güldüren, sevindiren rekorlar kırıyoruz” 
dedi.

-AB'ye ihracatta zirvedeyiz
Türkiye’nin AB’ye motorlu taşıt 

ihracatında zirvede olduğunu aktaran 
Kanca, “AB ülkeleri geçtiğimiz yıl, 
yaklaşık 45,7 milyar euro değerinde 3,4 
milyon adet motorlu taşıt ithalatı yaptı. 
Bu rakamlar içerisinde, AB’ye motorlu 
taşıt ihracatında Japonya, Güney Kore 
ve ABD gibi devleri geride bırakarak ilk 
sırada yer aldık. Yine geçtiğimiz yıl, AB 
ülkeleri 135 milyar euro değerinde ve 
6,3 milyon adedi aşan motorlu taşıt 
ihracatı yaptı. Türkiye, ithalatta da 
ABD’nin ardında 2. sırada yer alarak 
ne kadar büyük bir pazar konumunda 
olduğunu gösterdi” diye belirtti.

-Otomotiv’de üretim ve ihracat 
artışı devam ediyor
Otomotiv sektörü için Eylül ayı 

rakamlarının da sevindirici olduğunu 
aktaran Kanca, “2017 Eylül sonu 
otomotiv sektörü ihracatı yüzde 22 
artış ile 21,1 milyar dolar oldu. Bu rakam 
içerisinde tedarik sanayi ihracatı ise 7,2 
milyar dolar. Otomotiv sektörü 11 yıldır 
olduğu gibi yine ihracat şampiyonu. 
Eylül sonu itibari ile otomotiv sektörü 
üretim rakamlarını da yüzde 18 
artırarak 1,2 milyona ulaştı” dedi.

-Irak’a ihracatımız bitmez
Kuzey Irak’ta yaşanan siyasi 

belirsizliğin Irak ile olan ticaretimizi 
engellemeyeceğini belirten Kanca, 
“Kuzey Irak’ta siyasi anlamda oldukça 
karışık günler yaşanıyor. Kuzey Irak 
sınırındaki Habur Sınır Kapısı’na 
alternatif olarak Nusaybin Ovaköy’de 
bir sınır kapısı düşünülüyor. Son 
gelişmelerden dolayı Irak’a ihracatımız 
tabi ki bitmeyecek. Maliyeti artırsa da 
yeni yollar, yeni güzergahlar üzerinde 
duruluyor. Şu an için düşünülen 
projeler ile ilk etapta ticarette maliyet 
artsa da Irak’a ticaretimiz devam 
edecek” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin en büyük ticaret 
ortaklarından birinin Irak olduğunun 
altını çizen Kanca, “Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) 2016 verilerine göre 
Irak ihracatta, Almanya ve İngiltere’nin 
ardından üçüncü sırada geliyor. 
Yine TÜİK’e göre, Türkiye’den Irak’a 
geçtiğimiz yıl yapılan ihracat 7,6 milyar 
dolar. Özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi için Irak sınır 
kapılarından yapılan ihracat oldukça 
önemli. Bu ihracat sayesinde Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu’da çok sayıda 
tesiste üretim ve istihdam sağlanıyor. 
Dolayısıyla ekonomik yaptırımlardan 
ağırlıkla Kuzey Irak etkilense de 
bizim de olumsuz şekilde sonuçlar 

göreceğimiz aşikar” dedi.

-Almanya ile yaşanan gerilim, 
otomotivi kısa vadede etkilemez

Türkiye ve Almanya’nın özellikle 
otomotiv sektörü başta olmak üzere 
büyük bir ticari ilişki geçmişine sahip 
olduğunu belirten Kanca, “Türkiye’de 6 
bin Alman şirketi, 60 bin kişiye istihdam 
sağlıyor. 3 milyon Türk vatandaşı 
ise Almanya’da yaşıyor, yatırım 
yapıyor ve Alman ekonomisine katkı 
sağlıyor. Biz otomotiv işkolu olarak 
Almanya’ya ağırlıklı parça-aksam 
(yani araç değil)  ihracatı yapıyoruz, 
Almanya ise bize ağırlıklı olarak araç 
satışı gerçekleştiriyor. Yani iki ülke de 
birbirleri için vazgeçilmeyecek birer 
pazar” ifadesinde bulundu.

Alman Hükümetinin otomotiv 
sektörüne herhangi bir yaptırım 
uygulayacağını düşünmediklerini 
belirten Kanca,  “Böyle bir radikal 
uygulamayı gerektirecek durum ortada 
yok. Bugüne kadar sırf siyasi gerginlik 
var diye bir ülkeye yaptırım uygulamak 
anlamında benzer bir uygulama 
hatırlamıyorum. Ama böyle şeylerin 
konuşulmasının bile tabi ki iş hayatına 
etkisi olur. Bu etki de kısa vadede ciddi 
bir sonuç yaratmaz, zira Türk otomotiv 
sanayi olarak, müşterilerimizle uzun 
vadeli sözleşmelerimiz var. Alman 
müşterilerimizin, Türk tedarikçilerden 
kısa vadede parça alımını azaltması 
beklenmez; ancak gerginliğin devamı, 
orta vadede iki ülkenin şirketlerinin de 
diğer taraf ile sözleşmelerini yenileyip 
yenilemeyeceğini gündeme getirir. 
Gerginlik ve karşılıklı ticari kısıtlamalar 
sadece Türkiye’ye de zarar vermez. 
Ülkeler arasındaki olumsuzluklardan 
her iki taraf da belli ölçüde etkilenir” 
diye konuştu. 

Alper Kanca: Otomotivde 27 milyar doların 
üzerindeki ihracat hedefine ulaşacağız

[teknopark / KOÜ ►
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Başkan Zeytinoğlu: 
Nitelikli eleman bulmak karşımızda 

önemli bir sorun olarak duruyor

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Ekim ayı 
Meclis toplantısı Hasan Tahsin Tuğrul 
Başkanlığında Bizimköy Engelliler Üretim 
Merkezi’nde yapıldı. Meclis toplantısının 
konuğu T.C. Kocaeli Valisi Hüseyin AKSOY 
oldu. Meclis Toplantısına,  KOÜ Rektörü 
Prof. Dr. Sadettin Hülagü, GTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, Kocaeli Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Koca-
eli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Volkan Yılmaz, Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri 
Mustafa Çöpoğlu, Bilim Sanayi ve Tekno-
loji İl Müdürü İlhan Aydın, Metraco A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Cem Okçu, OSB 
Başkanları, meclis üyeleri ve meslek ko-
mite üyeleri katılım sağladı.

-ABD’nin vize kararı talihsiz gelişme
Toplantıda ilk sözü alan KSO Başkanı 

Zeytinoğlu, sözlerine ekonomik değer-
lendirmelerle başlayarak, “Eylül ayında 
ihracat 11,8 milyar dolar olup yüzde 9 art-

tı. İthalat 19,9 milyar dolar yüzde 131arttı. 
On iki aylık ihracatımız 153,5 milyar dolara 
yükseldi. İhracatımız artıyor, ancak ithalat 
artış hızının gerisinde kalıyor. Dolayısıyla 
dış ticaret açığı yüzde 85 artış ile 8,1 mil-
yar dolara yükseldi.” dedi. 

Almanya, İngiltere, ABD, Irak ve 
İtalya’nın en büyük ihracat pazarlarımız 
olmaya devam ettiğini söyleyen Zeyti-
noğlu, “Irak’taki son gelişmeler ihracatı-
mızda ivme kaybettirebilir. Diğer taraftan, 
geçtiğimiz pazar günü ABD’nin Türkiye’ye 
yönelik seyahat vizesi işlemlerini durdur-
ması kararını son derece talihsiz bir ge-
lişme olarak görüyoruz. ABD önemli bir 
ticari ortağımız. İhracat yaptığımız beşinci 
ülke, ithalatta ise dördüncü sırada yer alı-
yor. Umarım ilişkiler bir an önce normal-
leşir.” dedi. 

-Kocaeli dış ticareti
Zeytinoğlu Kocaeli dış ticaretine ilişkin 

değerlendirmesinde, “Kocaeli Gümrükle-

İŞKUR’a kayıtlı uzun 
süreli işsizler ile ilgi-
li acil önlem alınması 
gerektiğini düşünüyo-
ruz. Bu bireylerin ken-
dilerini geliştirmeleri 
için sunulan kurslara 
rağmen işe yerleşe-
memeleri, bu grup ile 
ilgili çok ciddi sorunlar 
olduğunu gösteriyor. 
Bu işsiz grubunun işe 
girişlerini özendirecek 
bir takım mekanizma-
lar geliştirmek gereki-
yor.

“

”

[oda meclisi ►
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rinden aldığımız verilerle her ay ilimizin 
İhracat ve ithalat rakamlarını açıklıyo-
ruz. Eylül ayında ilimizden 1,5 milyar 
dolar ihracat ve 4,2 milyar dolar ithalat 
yapıldı.” dedi.

-Maliyetler yükseldi
TÜFE’nin eylülde yüzde 11,20 seviye-

sine yükselmesini değerlendiren Zeyti-
noğlu, üretimde ithalata bağımlılığın 
ve döviz seyrinin maliyetleri yükseltti-
ğini belirterek, “Temelde baktığımızda 
yüksek enflasyonun arkasında, ÜFE’nin 
yüksek seyri geliyor. Enflasyondaki 
yükselişin önümüzdeki dönemde de 
devam edeceğini bekliyoruz. Son birkaç 
gündeki dolardaki yükseliş OVP hedefi-
ni yakalamamızın zor olduğunu göste-
riyor.” dedi.

-Borçlanmanın artması yatırım 
kabiliyetini zayıflatıyor
2018-2020 dönemi Yeni Orta Vade-

li Programa yönelik değerlendirmede 
bulunan Zeytinoğlu, “Gelir Vergisi tari-
fesinin üçüncü dilimindeki gelirler için 
uygulanan yüzde 27 oranı yüzde 30’a 
çıkıyor. Finans sektöründe kurumlar 
vergisi oranı yüzde 20’den, yüzde 22’ye 
çıkacak. Biz tam tersine vergi oranla-
rında indirim bekliyorduk. OVP’ye göre 
2017 bütçe açığı 61,7 milyar TL olarak 
öngörülüyor. Mevcut güvenlik sorun-
ları ve FETÖ ile mücadele kapsamında 
yapılan harcamaları makul karşılıyo-
ruz. Ancak borçlanmanın artması, faiz-
lerin yükselmesine neden olduğundan, 
yatırım yapma kabiliyetimizi azaltıyor.” 
dedi.

-İşsizlik araştırması
Ülkemizde işsizlik yapısal sorunuy-

la ilgili KOÜ’nün desteğiyle bilimsel bir 
saha araştırması yaptıklarını belirten 
Zeytinoğlu, “Ülkemizde işsizlik sorunu 
var ama birçok işletmemiz de işçi bu-
lamamaktan yakınıyor. Özellikle nite-
likli ara eleman bulmak büyük sorun 
olarak karşımızda duruyor. İŞKUR’a ka-
yıtlı işsiz sayısı da gün geçtikçe artıyor. 
Yaptığımız saha araştırmasını İŞKUR’a 
kayıtlı işsizler, İŞKUR’a kayıtlı olmayan 
imalata yönelik meslek lisesi mezunla-
rı, İŞKUR’a kayıtlı olmayan MYO mezun-
ları, İŞKUR’a kayıtlı olmayan kız meslek 
lisesi mezunları, halen çeşitli işletme-
lerde çalışan ancak iş arayışında olan-
lar, çeşitli işletmelerin insan kaynakları 
yöneticileri olmak üzere toplam 481 
kişi üzerinde yaptık. 

-İşkur’a kayıtlı işsizler
Birinci grup olan, İŞKUR’a kayıtlı 

işsizler; kronik işsizlik eğilimi olan, üc-
reti ön planda tutan, rahatlık isteği ön 
planda olan, işsiz kalmayı çok fazla 
dert etmeyen, olumsuz tutum sergile-

yen bir profil. İŞKUR’a kayıtlı uzun sü-
reli işsizler ile ilgili acil önlem alınması 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu bireylerin 
kendilerini geliştirmeleri için sunulan 
kurslara rağmen işe yerleşememeleri, 
bu grup ile ilgili çok ciddi sorunlar oldu-
ğunu gösteriyor. Bu işsiz grubunun işe 
girişlerini özendirecek bir takım meka-
nizmalar geliştirmek gerekiyor. İŞKUR 
tarafından her bir kayıtlı işsiz için oluş-
turulacak performans puanı sistemi 
geliştirilerek, işe bağlılığı yüksek olan, 
gerçekten çalışmak isteyen kişilerin 
işe yerleştirmelerine öncelik verilebilir 
diye düşünüyoruz. 

-Meslek mezunlarının tavrı
Ancak, İŞKUR’a kayıtlı işsizler ara-

sındaki meslek lisesi ve Meslek Yüksek 
Okulu mezunlarının İşe bağlılık ve sa-
dakat eğilimlerinin yüksek, diğerlerine 
göre daha olumlu tutum sergiledikle-
rini gördük. Sanayiciler olarak biz de 
üzerimize düşeni yapmalı ve Meslek 
Lisesi ve MYO mezunlarına ücret verir-
ken pozitif ayrım yapmalıyız.” dedi. 

-Bizimköy projesi 
BİZİMKÖY projesi hakkında bilgi 

aktaran Zeytinoğlu, “Projemiz Avrupa 
Birliği’nin desteği ve sanayi kuruluşla-
rımız, İŞKUR ve Odamızın maddi katkı-
larıyla 2006 yılında hayata geçti. 

Amacımız bu merkez ile engellile-
rin üretim sürecine katılmalarını sağ-
lamaktır. Merkezimizde; konfeksiyon, 
mantar üretimi, seracılık, açık arazi 
sebze ve meyve yetiştiriciliği kolların-
da olmak üzere; 105’i engelli toplam 113 
personel çalışıyor. 

Merkezimizden 2010 yılından bugü-
ne başka bir iş yerinde çalışmak üzere 
66 kişi ayrıldı. Ayrıca 2 kişi üniversi-
te eğitimi görmek için ayrıldı. 6 kişi de 
emekli oldu.

-Yeni bina yatırımı
Geçtiğimiz yıl daha fazla istihdam 

sağlamak amacıyla yeni bina yatırımı 
için inşaat çalışmalarına başladık. Bu 
inşaatı üyelerimizden aldığımız des-
tekle imece usulü ile yaptık. Üretim sa-
hasını iki katına çıkardık. İlave ettiğimiz 
alanlarda engelli istihdamına yönelik 
farklı üretim alanları yaratma düşün-
cesindeyiz. Şimdilik bu küçük girişimi-
mizle 5 engelli vatandaşımıza meslek 
edindirdik. Bu ilave alan bize 20 engelli 
personeli daha istihdam etme imkanı 
sağlayacak.” dedi.

-Bizimköy Dünya şampiyonu
Zeytinoğlu, BİZİMKÖY’ün kurul-

duğundan bu yana birçok ödüle layık 
görüldüğünü ve en son  2015 yılında 
Dünya Odalar Federasyonu’nun düzen-
lediği Odalar yarışmasında 39 ülkenin 
79 projesi ile yarışarak “En İyi İstihdam 
Yaratma/ İş Geliştirme” kategorisinde 
dünya şampiyonu olduğunu söyledi. 
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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy:

Her zaman sanayicilerin yanındayım

Kocaeli Sanayi Odası Ekim ayı Meclis 
toplantısının konuğu olan Kocaeli Valisi 
Hüseyin Aksoy kentin gelişmesi ve kal-
kınması için yürütülecek çalışmalarda 
her zaman zanayicilerin yanında olacağı-
nı açıkladı. 

Kocaeli’nin Türkiye ekonomisi içindeki 
yerine ilişkin olarak değerlendirmelerde 
bulunan Vali Aksoy, toplantının gerçek-
leştirildiği Bizimköy ile ilgili olarak de 
“Engellilerin toplumun ayrılmaz bir par-
çası olması onların günlük yaşamın içe-
risinde yer almalarına da fırsat verecek, 
onların ekonomik anlamda kendilerine 
katkı sağlayabilecek konuma taşınma-
larını gerçekleştirecek bu organizasyon 
gerçekten güzel ve örnek bir çalışma.” 
değerlendirmesini yaptı. 

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ko-
nuşmasında vurguladığı konular satır 

başlarıyla şöyle:

“29 Haziran tarihi itibariyle de göreve 
başladım. O tarihten itibaren de Kocaeli 
Valiliği görevini yürütmekteyim. Kocaeli 
sanayinin başkenti Türkiye’nin en önemli 
kentlerinden birisi. Burada Vali olarak 
görev yapmaktan da büyük bir onur duy-
duğumu ifade etmek isterim. 

-Sanayicinin yanındayım
Kocaeli’de birçok önemli çalışma 

gerçekleştirilmiş. Sanayide Türkiye’nin 
en önemli kentlerinden biri haline gelmiş 
ve birçok alanda var olan potansiyeller 
belirli bir aşamaya taşınmış durumda. 
Özellikle sanayide ve diğer sektörler-
de kentin gelişmesi ve kalkınması için 
yürütülecek çalışmalarda Kocaeli Valiliği 
olarak sizlerin her zaman yanınızda 

“Kocaeli’de birçok önemli çalışma gerçekleştirilmiş. Sanayide Türkiye’nin en 
önemli kentlerinden biri haline gelmiş ve birçok alanda var olan potansiyeller be-
lirli bir aşamaya taşınmış durumda. Özellikle sanayide ve diğer sektörlerde kentin 
gelişmesi ve kalkınması için yürütülecek çalışmalarda Kocaeli Valiliği olarak sizle-

rin her zaman yanınızda olacağım.”

[oda meclisi ►

Bugün burada bulundu-
ğumuz Bizimköy Engelliler 
Üretim Merkezi Türkiye’de 
örnek olabilecek uluslara-
rası alanda ödül almış bir 
proje. Bu kapsamda emeği 
geçen herkese ben öncelikle 
teşekkür etmek istiyorum. 
Engellilerin toplumun ayrıl-
maz bir parçası olması onla-
rın günlük yaşamın içerisin-
de yer almalarına da fırsat 
verecek, onların ekonomik 
anlamda kendilerine katkı 
sağlayabilecek konuma ta-
şınmalarını gerçekleştirecek 
bu organizasyon gerçekten 
güzel ve örnek bir çalışma. 

“

”
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olacağımızı da özellikle ifade etmek 
isterim. 

-Kocaeli Türkiye’nin 
ilkleri arasında yer alıyor
Rakamları Sanayi Odası Başka-

nımız ayrıntısıyla verdi. Ve bir çok 
konu sizler tarafından da çok yakın-
dan bilinmekte. Türkiye’deki imalat 
sanayinin en önemli kısmı Kocaeli’de 
gerçekleştiriliyor. Türkiye’de toplanan 
vergilerin en önemli kısmı Kocaeli’de 
toplanıyor. Elleçlenen yük itibariyle 
baktığımızda İzmit Körfezi Türkiye’nin 
en büyük limanlarından biri haline 
Kocaeli’ni taşıyor. Ve bir çok alanda 
Kocaeli Türkiye’nin ilkleri arasında yer 
alıyor. 

-İnovasyonda da örnek
Gerek Ar-Ge firmalarının sayısı, 

gerek teknoloji araştırma geliştirme 
bölgelerinin varlığı ve yenilikçi çalış-
malar konusunda da inovatif çalışma-
lar konusunda da Kocaeli Türkiye’ye 
örnek olan illerden birisi. Öylesine 
sanayi altyapısının var olduğu bir 
ilde iki güzel üniversitemiz de var. 
Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik 
Üniversitesi de Kocaeli’nin en önemli 
değerleri arasında yer alan kurum-
larımızın başında geliyor. Onların da 
kentin gelişmesi ve kalkınması adına 
yürüttüğü önemli çalışmalar var. Bu 
çalışmalarda da gerek sanayiyle olan 
iş birliği gerek kentin sosyal ve ekono-
mik anlamda gelişmesine katkı sağla-
yacak bir çok çalışmada yer almakta-
lar. Bundan sonraki süreçte de bunu 
daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için 
de hep beraber çalışmalarımızı ortaya 
koyacağız. 

-Nitelikli eleman sorunu
Özellikle Sayın Başkan da bir 

araştırmadan bahsetti ve bu yönde 
bir çalışmanın yapıldığını ifade etti. Bi-
zim en önemli sorunlarımızdan birisi 
Türkiye genelinde olduğu gibi kısmen 
Kocaeli’de de bunu görebiliyoruz. İş 
dünyamızın ihtiyaç duyduğu belirli bir 
meslek grubu var. Onlar nitelikli ele-
man arıyor. Bir de gerek Milli Eğitime 
bağlı Meslek Liselerimizde yetiştirdi-
ğimiz gerekse üniversitelerde yetiş-
tirdiğimiz iş bulamayan insanlarımız, 
gençlerimiz var. Bu iki talebin karşılıklı 
olarak bir araya gelinerek değerlen-
dirilmesi ve iş dünyamızın ihtiyaç 
duyduğu nitelikli elemanların yetişti-
rilmesi konusu oldukça önemli. 

-Ne yapmamız gerekiyorsa...
Bu konuda Kocaeli Üniversitemiz 

bir ön çalışma başlatmıştı. Biz de bir 

Vali Yardımcısı arkadaşımızı bu ko-
nuda görevlendirerek iş dünyamızla 
okullarımızı, önce üniversitelerimizi, 
sonra liselerimizi bir araya getirerek 
ihtiyaç duyulan nitelikteki insanları-
mızın yetiştirilmesi konusunda özel 
bir gayret göstereceğiz. Geçmişte 
yapılan bir çok çalışma var. Bunların 
eksiklikleri varsa yeni gelişen şartla-
ra göre onlarla ilgili farklı çalışmalar 
da yapmamız gerekiyorsa onları da 
önümüzdeki süreçte yaparak bu nok-
tadaki ihtiyaçları ortaya koymak ve 
sorunu ortadan kaldırmak için gayret 
içerisinde olacağız. 

Kocaeli Türkiye’nin en önemli 
şehirlerinden birisi. Ulaşım anlamında 
Türkiye’nin Asya ile Avrupa’yı birbiri-
ne bağlayan bir köprü vazifesi gören 
konumu nedeniyle de zaman zaman 
trafikle ilgili çeşitli sorunlar çeşitli 
toplantılarda tarafımıza aktarılıyor. 
Bu konuda gerek Ulaştırma Bakanlı-
ğımızın çalışmalarıgerek Büyükşehir 
Belediyemizin yürüttüğü çalışma-
larla belirli mesafeler alındı. Bundan 
sonraki süreçte de yapılması gereken 
çalışmalarla ilgili de belirli planlama-
lar var. Sanayi Odamızı gerek Ulaştır-
ma Bakanımızın ziyaretlerinde gerek 
Sayın Başbakanımızın Kocaeli ziyare-

tinde kendisine aktarılan konularda 
da gayet açık bir şekilde Kocaeli’nin bu 
sorununun giderilmesi noktasında ça-
lışmalar yapacağını ifade etti. Bu an-
lamda bu sorunu da süreç içerisinde 
hep birlikte nasıl aşabiliriz konusunda 
ortak bir çalışma anlayışıyla belirli bir 
noktaya taşıma gayretimiz olduğunu 
sizlerle paylaşmak isterim. 

-OSB’lerle işbirliği yapacağız
Kocaeli’de 14 tane organize sanayi 

bölgemiz var. Bu organize sanayi 
bölgelerimizde 100 bini aşan çalışa-
nımız var. Bu organize sanayi bölge-
lerimiz daha iyi bir noktaya taşınması 
var olan sorunlarının giderilmesi 
konusunda bizler de Organize Sanayi 
Bölgelerimizle iş birliği içerisinde bu 
çalışmaları gerçekleştireceğiz. İhtiyaç 
duyulan alanlarda yeni yatırımla-
rın yapılması konusunda üzerimize 
düşen herhangi bir görev olduğunda 
da bunu sizlere en iyi şekilde sunmak 
için gayret içinde olacağımızı da ifade 
etmek isterim. 

-Örnek bir model
Burası Sanayi Odası’nın Meclis 

Toplantısı ve Türkiye’nin sanayisinin 
kalbinin attığı bir kentin meclisi. Ben 
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de burada sizlerle birlikte olmak-
tan büyük memnuniyet duyduğumu 
tekrar ifade etmek isterim. Ve sanayi-
mizin Türkiye’ye örnek olacak model-
lerini burada görmekten de gerçekten 
büyük bir memnuniyet duymakta-
yım. Özellikle sanayinin bu noktaya 
gelmesinde emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin 
örnek aldığı bir kentin daha iyi bir 
noktaya taşınması adına da bu süreci 
önümüzdeki dönemde hep beraber 
gerçekleştireceğiz. 

-Kocaeli’de turizm, tarih...
Tabi Kocaeli denince akla sa-

nayi geliyor. Sanayinin dışında da 
Kocaeli’nin önemli potansiyelleri var. 
Turizm noktasında önemli değerleri 
var. Tarihi zenginlikleri var. Doğal 
güzellikleri var. Turizm destinasyonu 
anlamında farklı noktalarda bir çok 
çalışmanın yapılabileceği bir potan-
siyele sahip. Kış sporları var. Mavi 
bayraklı plajları var. Termal kaynak-
ları var. Birçok alanda özellikle doğal 
güzellikleriyle, tarihi zenginlileriyle 
değerleri var. Turizm pastasından 
da Kocaeli’nin daha fazla pay alması 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada 
önümüzdeki dönemde Odalarımızla, 
sektörle birlikte belirli çalışmaları 
ortay koyma amacındayız. 

Özellikle turizmde ne kadar çok 
değeriniz olursa olsun eğer onları ta-
nıtamıyorsanız, dünyayla Türkiye’yle 
paylaşamıyorsanız çok anlam ifade 
etmiyor. Bu noktada önümüzde-
ki dönemde Kalkınma Ajansımızla, 
çevre illerimizle birlikte ortaklaşa 
yapacağımız çalışmalarla bunun 
öncülüğünü yaparak daha iyi bir nok-
taya taşınması konusunda Kalkınma 
Ajansı Yönetim Kurulu olarak da almış 
olduğumuz kararla böyle bir prensibe 
vardık. Önümüzdeki dönemde turizm 
boyutunu da biraz daha iyi bir noktaya 
taşıma gayreti içerisinde olacağız. 
Kentin gelişmesi ve kalkınması için bir 
çok alanda yapılması gereken çalış-
maları da, ben de kenti daha yakından 
tanıdıkça tespit edilen sorunların çö-
zümü konusunda ilgili kurumlarımızla 
iş birliği içerisinde bu çalışmaları ger-
çekleştirme gayretinde olacağımızı 
ifade etmek isterim. Farklı bölgelerde 
görev yapmış olmanın her bölge-
nin kendi özelliği içerisinde bizlere 
kazandırdığı tecrübe ile Kocaeli’deki 
bu birikimi de hep beraber belirli bir 
noktaya taşıyabilme adına Kocaeli’ye 
hizmet etmekten de büyük memnuni-
yet duyacağımı ifade etmek isterim. 

-Engelliler Üretim Merkezi

Bugün burada bulunduğumuz 
Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi 
Türkiye’de örnek olabilecek ulusla-
rarası alanda ödül almış bir proje. Bu 
kapsamda emeği geçen herkese ben 
öncelikle teşekkür etmek istiyorum. 
Engellilerin toplumun ayrılmaz bir 
parçası olması onların günlük yaşa-
mın içerisinde yer almalarına da fırsat 
verecek, onların ekonomik anlamda 
kendilerine katkı sağlayabilecek ko-
numa taşınmalarını gerçekleştirecek 
bu organizasyon gerçekten güzel ve 
örnek bir çalışma. Bunun geliştirilmesi 
ve örneklerinin farklı illere, farklı böl-
gelere yansıtılması gerçekten büyük 
önem taşımaktadır. 

Son yıllarda Türkiye’de engellilere 
dönük çok önemli çalışmalar yapıldı. 
Öncelikle devletin anayasada yazıl-
dığı şekliyle sosyal devlet olma vasfı 
engellilere tanınan bir takım haklarla 
gerçek anlamını bulmaya başladı. 

Devletin yürüttüğü bu çalışmaların 
yanında burada örneğini gördüğümüz 
gibi Sanayi Odamızın önderliğinde 
Valilik, Büyükşehir, üniversitelerimi-
zin, Odalarımızın katkılarıyla çok güzel 
bir model gerçekleştirildi. Ve engel-
lilerin üretim içerisinde yer almaları 
ve üretime katkı sunmaları da arzu 
edilen beklenen bir durum. Bunun da 
burada gerçekleştirilmiş olması da 
hepimizin arzu ettiği, beklediği güzel 
bir sonuç. Bu anlamda bu çalışmayı 
takdirle karşıladığımı özellikle ifade 
etmek istiyorum. 

Bu yönde yapılacak çalışmaların 
yaygınlaştırılması ve farklı alanlar-
da farklı şekillerde bu tür modelleri 
geliştirmemiz gerektiğini ifade etmek 
isterim. Engellilerin toplumun ay-
rılmaz bir parçası olduğunu bugün 
sağlam olan her birimizin bir engelli 
adayı olduğunu hiçbir zaman aklımız-
dan çıkarmamalıyız. Bir rahatsızlık, 
bir kaza neticesiyle hepimizin engelli 
olma potansiyeli var. Bu noktada da 
engellileri anlamak empati yapmak 
durumundayız. Onların ailelerinin 
psikolojisini iyi anlamak, her türlü 
desteği sağlama noktasında hepimize 
görev ve sorumluluklar düşmekte. 
Bu anlamda bu çalışma da engellileri 
anlama, onlara katkı sunma adına 
örnek bir proje. 

Burayı daha önce gelmeden ha-
berlerde okumuştum. Sayın Başkan 
da birkaç kez bahsetmişti. Ama bugün 
bu meclis toplantısı vesilesiyle burayı 
da görmekten büyük bir memnu-
niyet duydum. Gelişen ve büyüyen 
Türkiye’nin en önemli noktalarından 
birisi Kocaeli. Bu anlamda iş dün-
yamızla işbirliği içerisinde bir çok 

çalışmayı hepberaber yürüteceğiz. 
Yürütmeye devam edeceğiz. 

-Kocaeli sosyal projelerde de 
önde bir kent
Ben özellikle iki hususu sizlerle 

paylaşmak istiyorum. Kocaeli gerçek-
ten bir çok noktada hem üretime katkı 
sunduğu gibi sosyal projelerde de öne 
çıkan bir kent. Bir çok alanda yaptığı 
çalışmalarla ülkeye örnek oluşturan, 
faaliyetleri olan bir kent. Özellikle eği-
timle ilgili bir çok hayırseverimiz okul 
yaparak Milli Eğitime katkıda bulundu. 
Ben özellikle okul yapan, Milli Eğitime 
bunları bağışlayan tüm hayırseverle-
rimize çok teşekkür ediyorum. Onların 
isimleri okul var oldukça sürekli 
yaşayacak. Orada okuyan öğrencile-
rimiz tarafından da daima saygıyla 
anılacaktır. 

-836 dersliğe ihtiyaç var
Bilindiği üzere 2019 sonrası tekli 

öğretime geçme kararı alındı. Tekli 
öğretime geçme noktasında Milli 
Eğitim Müdürlüğümüze bir çalışma 
yaptırdık. Yapılan çalışma sonrasında 
Kocaeli genelinde 836 dersliğe ihtiya-
cımız var. Biz bunları zaman zaman 
sohbetlerimizde Oda Başkanlarımızla 
paylaştık. Ama bu vesileyle sizlerle de 
paylaşmak istiyorum. Hayırsever okul 
yaptırmak isteyen iş adamlarımıza 
bu çağrımızı hatırlatmak istiyorum. 
Bunlarla protokol imzalayarak ihtiyaç 
duyulan noktalarda yeni derslikler ya-
pılması konusunda böyle bir kampan-
yamız olduğunu ve bu anlamda yapı-
lan çalışmalara katkı sunabilecek olan 
iş adamlarımıza bunu hatırlatmayı bu 
meclis vesilesiyle bir kez daha sizlerle 
paylaşmayı arzu ettim. 

-Arakan dramı...
Diğer bir husus yine biz bunu 

Odalarımıza yazıyla duyurduk. Biliyor-
sunuz Arakan’da bir dram yaşanıyor. 
Kızılay teşkilatı bu noktada kampanya 
başlattı. Bu anlamda Kızılay’ın bu 
kampanyasına da katkı sunmak iste-
yen iş adamlarımız varsa bu yardımı 
buradaki ihtiyaç duyulan insanlara 
gerek barınma gerek diğer ihtiyaçları 
konusunda sunulacaktır. Bunları da 
sizlere hatırlatma noktasında olalım. 

-Koceli’deki uyum
Değerli katılımcılar, değerli ko-

nuklar özellikle Kocaeli’de kurumlar 
arasında güzel uyum var. Başta Baş-
bakan Yardımcımız Sayın Fikri Işık’ın 
himayesinde siyasetle, Valilik, Büyük-
şehir, Odalarımız, Üniversitelerimiz ve 
diğer kurum kuruluşlarımız arasında 
güzel bir ahenk var. Bu ahengin daha 

[oda meclisi ►
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iyi bir noktaya taşınması oldukça 
önemli. Bu tür uyumun varlığı bir 
çok sorunun başlamadan çözümü-
ne katkı sağlıyor. Oluşabilecek so-
runların ortaya çıkmasını önlüyor. 

Bu yönüyle de gerçekten 
Kocaeli’nin bu uyum özelliği belirli 
sorunların çözümünde de çok ciddi 
katkı sağlıyor. Daha önce görev 
yaptığım yerlerde karşılaşmadığım 
bir durumda Kocaeli’de. 

Burada siyasi partilerin il Baş-
kanları ayda bir biraraya geliyorlar. 
İl Valisini, Büyükşehir Belediyesini 
ziyaret ediyorlar. Geçen ay Sayın 
rektörümüzü de ziyaret ettiler. 
İhtiyaç duyulduğunda bir çok nok-
tada diğer kurumlara da yapılıyor. 
Farklı siyasi partiler demokrasinin 
vazgeçilmez unsurları. Ama bir 
araya gelerek belirli noktalarda 
görüşebilmeleri, ortak bir plat-
formda buluşabilmeleri oldukça 
önemli. Kocaeli’nin bu yapısının bu 
uyumunun güzel bir sonucu. 

Kocaeli, Türkiye’nin bir çok 
farklı bölgesinden insanların uyum 
içerisinde huzurlu bir şekilde 
yaşadığı bir kent. Türkiye’nin bir 
anlamda küçük bir modeli. Ve 
Türkiye’nin her bölgesinden insan-
ların yaşadığı bir kent. Bu kentin 
bu üretim modeline bu huzura ve 
özellikle karşılıklı uyum anlayışı 
içerisinde çalışmasının da bugüne 
kadar Kocaeli’nin geldiği noktada 
önemli bir katkısı olduğunu düşü-
nüyorum. 

Bizim Valilik olarak kapımız 
herkese açık. Özellikle iş dünya-
mıza sanayicilerimize her zaman 
açık. Herhangi  bir sorun olduğun-
da o sorunun çözümü noktasında 
sizlere iş birliği içerisinde bu ça-
lışmaları yürüteceğimizi özellikle 
ifade etmek isterim. 

Ben çok fazla vaktinizi almak 
istemiyorum. Çok uzun konuşma-
yı seven bir yönetici de değilim. 
Süreç içerisinde zaman zaman 
Oda Başkanlarımızla, gerek Ti-
caret Odalarımızla, gerek Sanayi 
Odamızla belirli vesilelerle bir 
arada oluyoruz. Belirli acil so-
runlar bize aktarıldığında onlara 
çözüm üretme adına hep gayret 
içerisinde olduk. Bundan sonra da 
bunun en üst seviyede olacağını 
bilmenizi istiyorum. Bana bu fırsatı 
veren değerli meclis Başkanına ve 
divana teşekkür ediyorum. Hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Başarılı çalışmalarınızın bundan 
sonra da artarak devamını diliyo-
rum. 
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Fenerbahçe’den bugüne uzanan 
bir yolculuk… Zorluk, başarı, vazge-
çiş, hırs ve sonuç: Bütünüyle bir Pelin 
Çalışkanoğlu. Koruyucu ailesi tara-
fından parkta bulunuyor, büyük sevgi 
ve şefkat ile büyütülüyor, dur durak 
bilmeyen bir çocukluğun ardından 
kendini ‘Yeni duruluyorum’ sözleriyle 
ifade ediyor. Türkiye’deki ‘koruyucu 
aileleri’ çoğaltmak için 4 ay önce 
açtığı Kalben Derneği ile de çocukla-
rın sesi oluyor. Acıklı fakat bir o kadar 
eğlenceli hikâyesi ile Pelin Çalışka-
noğlu karşınızda...

Pelin Çalışkanoğlu nasıl biridir?
28 yaşında, konservatuvar, tiyatro 

bölümü mezunuyum. Müşfik Kenter 
öğrencilerinden biriyim. Mezun oldu-
ğum yıl, dizi ve filmlerde oynamaya 
başladım. Son olarak Elif dizisinde 
oynuyorum. Elif dizisi ile birlikte En İyi 
Çıkış Yapan Yardımcı Kadın Oyuncu 

Ödülü’nü aldım. Kalben Derneğimiz 
var, orası ile ilgileniyorum.

Tiyatroya devam ettiniz mi?
Okulla birlikte devam ettim ancak 

dizilerle birlikte yürütemedim maa-
lesef. Önümüzdeki dönem başlamak 
istiyorum.

Tiyatronun şartları mı ağır geldi?
Yeteri kadar gelir elde edemedi-

ğim için diziyi tercih ettim. Hayatımı 
geçindirmem gerekiyordu… Ancak 
kısa zamanda tiyatroda sahneye 
çıkmak istiyorum.

Dizi nasıl gidiyor, çekimlerde 
zorluk yaşıyor musunuz?

Çok yoğun çalıştığım da hiç gitme-
diğim de oluyor.

Oyunculukta hedefiniz nedir?
Elif benim için çok iyi bir antren-

man oldu. İnşallah bir gün başrol 
olacağım.

Çocukluktan gelen bir istek mi?
Tabii ki… Bazen “Oyuncu olma-

saydım ne olurdum” diye düşünüyo-
rum… Kendimi bir yere koyamıyorum. 
Çok severek ve isteyerek yaptığım bir 
iş.

 
Sizin hikâyenizi dinlemek istiyo-

rum…
Koruyucu ailem ile yollarım ben 

6 aylıkken Fenerbahçe Parkı’nda 
kesişiyor. Çimlerin üzerinde buluyor 
annem beni… Biyolojik ailemle bir-
likte bir arabanın içinde yaşıyormu-
şuz. Annem, biyolojik ailemden beni 
istiyor. Şimdi 28 yaşında ancak onlara 
teşekkür edebiliyorum, beni almaları-
na iyi ki izin vermişler.

Siz nasıl öğrendiniz?

Pelin 

Çalışkanoğlu: 

Dünyaya 
yeniden 
gelsem 
koruyucu 
ailemi 
seçerdim

Oyuncu Pelin Çalışkanoğlu’nun hikâyesi daha 6 aylıkken başladı. Ailesi bir 
arabanın içinde yaşıyordu. Bir gün parkta oynarken koruyucu ailesi onu aldı ve 
bugünlere getirdi. Şimdi o, kurduğu Kalben Derneği ile çocukları koruma altına 

almaya çalışıyor...

[sosyal sorumluluk ►
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Yedi yaşımda psikolog eşliğinde 
söylenmiş ama kabullenmemişim 
o durumu. Beşinci sınıfta kavga 
esnasında arkadaşım bana söylüyor. 
Çocuğun canını yakmışım… Sürekli 
maymun diyorum, o da bana “Ben 
maymuna benziyorum da sen kime 
benziyorsun” dedi. Öyle öğrendim. 
Annem, babam, ailem ve ablamla ayrı 
konuştum. Her anlattığımda canlı 
yaşıyormuşum gibi hissediyorum.

Biyolojik ailenizi arama gibi bir 
durumunuz oldu mu?

Zaman zaman dönemlerim oldu, 
görüştüm. Ara ara onların ihtiyaçları 
doğrultusunda görüşüyorum.

Koruyucu ailenizde kardeşleriniz 
de var değil mi?

Evet… Abim ve ablam var. Et ve 
tırnak gibiyiz, çok özellerdir.

Aileniz sizi nasıl büyüttü, kardeş-
lerinizden ayırdıklarını hiç düşündü-
nüz mü?

Hayır. Ben koruyucu aile hizmet 
modelinden faydalanmış bir genç kız 
olarak ne kadar çok memnun kalmı-
şım ki, böyle bir dernek kuruyorum, 
düşünün... Dünyaya yeniden gelsem 
ben bu ailemi yine seçerim.

Ben ve benim gibiler için dernek 
kurdum

Koruyucu ailenize  bir minnet 
duygunuz vardır, bunu onlara nasıl 
yansıtıyorsunuz?

 Yaşadığım hayatı onlara borçlu-
yum. Her şeyi doğalı ile ne hissedi-
yorsak onu yaşıyoruz.

 
Çocukluğunuz nasıl geçti?
İlkokulu atlatana kadar çok içe 

kapanık bir çocuktum, çok hareketli 
bir gençlik dönemi yaşadım. Şimdi de 
yeni yeni duruluyorum. Lise hayatım 
çok aşırı geçti. Ele avuca sığmayan bir 
çocuktum. Öyle olunca ‘Bu çocuktan 

bir şey olmaz’ diyorlardı. Lise sonda 
“Ben ÖSS’ye falan hazırlanmak iste-
miyorum, oyuncu olmak istiyorum” 
dedim. Ayla Algan’a götürdü annem 
beni. Sınava girdim ve hoca anneme 
dönüp “Çok yetenekli bir çocuk” dedi. 
O gün bugündür de keyifle anlatır. 
Aile olarak çok neşeliyiz.

Öz kardeşiniz var…
Evet onu da Bahçelievler’de yu-

vaya verdiler ama artık orada değil… 
Görüşüyoruz.

Ayşe Arman’a yazdığınız mektup-
ta okudum. ‘Bana uzaylı gözüyle ba-
kıyorlardı, ben ezilmemeyi öğrenene 
kadar’ demişsiniz? Nasıl öğrendiniz?

 28 yıl önce evlat edinmek çok 
zordu… Kendimi bildiğim zamanlarda 
insanlara koruyucu aileyi anlatama-
yacağımı anlıyordum. “Evlat edinilmi-
şim” diyordum. Anlamaları için birçok 
açıklama yapmam gerekiyordu. “İyi ki 
de yaşamışım” diyorum.

Ezilmemeyi nasıl öğrendiniz?
Siz kabul edebiliyorsanız, “Evet 

ben buyum” diyebiliyorsanız, karşı-
nızdaki kolayca kabul ediyor. Eğer siz 
kabul etmezseniz karşınızdakini de 
kabullendiremezsiniz.

Anne babanızla nasıl vakit geçiri-
yorsunuz?

13 yıl önce babam vefat etti… 
Annem gezmeyi çok sever, birlikte 
gezeriz. Tatillere gidiyoruz.

Derneğinizin amacı nedir?
İlk hedefimiz; Türkiye’de koruyu-

cu aile ve evlat edinme sektöründe 
farkındalık oluşturmak. En sık rast-
ladığımız problemler; koruyucu aile 
ile çocuğun entegrasyonu iyiyken, 
çocuk toplumla aynı entegrasyonu 
sağlayamıyor. Bir yaşa kadar acıma 
gözüyle bakıyorlar, daha sonra ge-
netiğine çeker korkusu ile dışlamaya 

başlıyorlar... Ki ben de çoğu zaman 
yaşadım. Babası hırsızdı, annesi ka-
tildi... Aslında ilgisi hiç yok. En büyük 
hedefimiz; çocuklara toplumda hayat 
alanı açmak. Koruyucu aile hizmet 
modelini toplumda yaygınlaştırmak… 
2017 itibarıyla 5 bin koruyucu ailemiz 
var. Nüfusa oranla az bir miktar. 17 
bin çocuk korunma altında… Yurt 
ve yuvalarda çocuklar kalmasın. Bir 
çocuğun aile ortamında yetişmesini 
istiyoruz.

Kalben’in ismi nereden geliyor?
Kalpten kalbe bir yol var diyoruz. 

Kalbiyolojik aileyiz biz… Biyolojik 
değiliz.

Siz neden derneği kurmak iste-
diniz?

Koruyucu aile alanında çalışan 
birçok dernek var… Ama bence eksik 
şuydu. Hepsini koruyucu aileler kur-
du. Ben olaya farklı bir yerden bak-
mak istedim. Bütün bunları koruyucu 
ailede yetişmiş bir gençten duyalım 
istedim. Ben ve benim gibiler için der-
neği kurdum. Derneğimizde gönüllü, 
koruyucu aile olanlar da var. Kapımız 
herkese açık… Kalben derneğinin 
desteğe ihtiyacı var. Sosyal medya-
lardan takip etmelerini istiyorum. Şu 
an yönetim kurulu olarak 21 kişiyiz. 
Üye sayımızla 35’i buluyoruz.

Sesinizi nasıl duyurdunuz?
Mesleğim büyük etkendi üniver-

sitelerde. Algının liseden değişmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Gençlerin 
neler çektiğini, yaşadığını anlatmak 
istiyorum. Güzel geri dönüşler alıyo-
rum. Televizyon programları, gazete-
ler seçili olarak veriyoruz…

Koruyucu aile olmak isteyip de 
çekinenlere bir şeyler söylemek 
ister misiniz?

“Neden koruyucu aile olmalıyım 
diye” sormalılar. Benim de koruyucu 
aile olmak hedefim. Erkek arkadaşım 
da bana soruyor, “Neden koruyucu 
aile olmalıyım” diye. “Benim gibi bir 
çocuk olacak” diye cevap veriyo-
rum. Fenerbahçe Parkı’nda çimlerin 
üzerinden alınan bir hikâye… Bugün 
karşılıklı konuşma imkânı olması 
çok mümkün değildi… Hazin bir son 
olacaktı. Koruyucu ailemle birlikte 
başarılı bir çocuk oldum. Sadece beni 
değil benden sonra gelecek bir nesli 
kurtarıyorsunuz.

Not: Türkiye Gazetesi Çağla Türk tara-
fından yapılan bu röportaj  Kalben Derneği 
İnternet Sitesi’nden alınmıştır
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Kimya sektörüne gelen yeni yükümlülükler 
için kritik tarih: 23 Aralık 2017

Kimyasalların Kaydı, Değerlendir-
mesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yö-
netmelik REACH’i uyumlaştıran KKDİK 
Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayım-
landığı tarih olan 23 Haziran 2017’den 
6 ay sonrası itibariyle 23 Aralık 2017’de 
yürürlüğe girecek.

Türkiye pazarındaki ürünler için bir 
dizi yükümlülükler getiren yönetmeliğin 
sanayiciler açısından getirdiği yüküm-
lülüklerin en önemlieri şöyle:

Kayıt: 31/12/2023 tarihinden önce 
yıllık miktarı 1 ton veya daha fazla kendi 
halinde veya karışım içinde imal edilen 
veya ithal edilen tüm maddelerin en 
geç 31/12/2023 tarihine kadar kayıt 
altına alınması gereki-
yor. Kayıt işlemi, Türkiye 
pazarına sunulan kayda 
tabi hammaddeler için 
belirli bilgileri (test ve-
rileri v.s) içeren bir kayıt 
dosyasının Bakanlığa 
sunulması ile gerçek-
leştiriliyor. Tüm kayıt 
ettirecekler, 31/12/2020 
tarihine kadar şu bilgileri 
içeren ön MBDF’yi Ba-
kanlığın internet sayfa-
sında yer alan Kimyasal 
Kayıt Sistemi aracılığıyla, 
maddenin kimliği ve te-
darik zincirindeki rolünü 
iletmelidir. Sınıflandır-
ma-Envanterine bildirim 
yapmış olan firmalar, bu 
bilgileri ön-MBDF giriş 
ekranına taşıyabilecek-

ler.
Kayıt süreci, 31 Aralık 2020’ye kadar 

sürecek ön-MBDF döneminin ardından 
başlayacak ve tonaj ne olursa olsun 31 
Aralık 2023’te tamamlanacak.

Eşyalarla ilgili yükümlülükler: Eşya 
içindeki hammaddeler için AB REACH 
Tüzüğü’ndeki gibi bazı hammaddeler 
için bildirim, salınımı tasarlanan ham-
maddeler için de yine 1 ton/yıl üzerinde 
kayıt yükümlülüğü olacak. Ayrıca eşya 
tedarikçileri, belirli maddeleri eşya için-
de kullanmaları durumunda bu mad-
delere ilişkin bilgileri tedarik zincirinde 
iletmekle yükümlü olacaklar.

Kısıtlamalar: Halihazırda yürürlükte 
olan 6/12/2008 tarihli ve 27092 mü-
kerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Zararlı Madde ve Karışımların 
Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında 
Yönetmelik, bazı REACH kısıtlamala-
rını iç mevzuata da aktarmıştı. KKDİK 
Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle 
kısıtlamalar listesi 66 satıra çıkıyor. 
Bazı satırlar (girdiler), belirlenen geçiş 
süreleri sonunda yürürlüğe girerken 
özel tarih belirlenmeyenler Yönetmelik 
yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmaya 
başlanacak. Kısıtlamalar, bazı kimyasal 
maddelerin pazarda kullanılması ve/
veya pazara sürülmesini kısıtlıyor veya 
tamamıyla yasaklıyor.

İzin uygulaması: Belirli kriterleri ta-
şıyan zararlı maddeler Yönetmeliğin Ek 

-14’üne alındığı takdirde izne tabi ola-
cak. Ek-14’e eklen-
meye aday maddeler 
REACH Tüzüğüne 
uyum gözetilerek 
Bakanlıkça belirlene-
cek ve web sitesin-
de yayımlanacak. 
Ek-14’deki maddeler, 
imalatçı, ithalatçı ya 
da alt-kullanıcılar 
tarafından belirtilen süre içinde izin 
alınmazsa piyasaya arz edilemeyecek 
veya kullanılamayacak.

Kimyasal Güvenlik Uzmanı: 
REACH’ten farklı olarak KKDİK gereği, 
kimyasal güvenlik raporunda Ek-18’de 
nitelikleri belirtilen Kimyasal Güvenlik 
uzmanının imzası olması gerekiyor. Bu 
uygulamanın Avrupa’daki REACH uygu-
lamasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle 
getirildiği belirtiliyor.

Ücretler:
* Bakanlığın internet sayfasında her 

yıl yayımlanan, döner sermaye işletme-
sinde uygulanacak birim fiyat listesinde 
belirtilecek.

* KKDİK Yönetmeliği kapsamın-
da KOBİ’lerin tonaj bandı ve ölçeğine 
göre değişen ayrı ve ortak kayıtlar için 
ÇŞB’ye ödeyeceği ücretlerde indirim 
yapılacak.

Diğer maliyetler:
Aynı maddeyi kaydede-

cek firmaların ortak kayıt 
surasında sunacakları bilgi-
ler (test çalışmaları v.b) için 
kendi aralarında anlaşmalar 
yoluyla belirleyecekleri 
paylaşım esaslarına göre de 
bir kayıt maliyetleri olacak-
tır. Bu maliyet, MBDF içinde 
belirlenecek olup Bakanlığa 
başvuru maliyetinden ba-
ğımsız bir giderdir..

Kayıt görüşmelerinde 
firma bilgilerini gizli tutmak 
isteyen firmalar için Üçüncü 
Taraflara ya da danışmanlık 
firmalarına ödemeleri muh-
temel ücretler ile Türkiye’de 
tüzel kişiliği bulunmayan 
firmalar için Tek Temsilci 
ücretleri de kayıt giderleri 
arasında hesaba katılabilir

Yükümlülük Uygulama Tarihleri 

Ön-kayıt (ön-MBDF) 31.12.2020'ye kadar – Şu an sistem açık 

Kayıt 31.12.2023'e kadar 

Kısıtlamalar 5 farklı tarihte yürürlüğe girecek (66. Maddede) 

İzin Ek-14'e ekleme yapılınca her madde için tarih 
belirlenecek 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler:  

Yönetmelik  Yürürlükten 
Kalma Tarihi  

26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında 
Yönetmelik 

23.06.2017 

26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve 
Yasaklanması Hakkında Yönetmelik 

23. 12. 2017 

13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları 
Hakkında Yönetmelik* 

31.12.2023 

 

*: Güvenlik Bilgi Formları, firmanın isteğine bağlı olarak, 23/12/2017’den itibaren KKDİK 
Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen hükümlere göre hazırlanabilir. (Geçici Md.2) 

Ücretler: 

 Bakanlığın internet sayfasında her yıl yayımlanan, döner sermaye işletmesinde 
uygulanacak birim fiyat listesinde belirtilecek. 

 KKDİK Yönetmeliği kapsamında KOBİ’lerin tonaj bandı ve ölçeğine göre değişen 
ayrı ve ortak kayıtlar için ÇŞB’ye ödeyeceği ücretlerde indirim yapılacak. 

Diğer maliyetler: 

Aynı maddeyi kaydedecek firmaların ortak kayıt surasında sunacakları bilgiler (test 
çalışmaları v.b) için kendi aralarında anlaşmalar yoluyla belirleyecekleri paylaşım esaslarına 
göre de bir kayıt maliyetleri olacaktır. Bu maliyet, MBDF içinde belirlenecek olup Bakanlığa 
başvuru maliyetinden bağımsız bir giderdir..  

Kayıt görüşmelerinde firma bilgilerini gizli tutmak isteyen firmalar için Üçüncü Taraflara ya 
da danışmanlık firmalarına ödemeleri muhtemel ücretler ile Türkiye’de tüzel kişiliği 
bulunmayan firmalar için Tek Temsilci ücretleri de kayıt giderleri arasında hesaba katılabilir. 

KKDİK Yönetmeliği kimya 
sektörünü hazırlıksız 
yakaladı. Sektör tem-
silcileri bu sürecin dev-
let desteği ile aşılması 
gerektiği düşüncesinde. 
AB mevzuatının Türkiye’ye 
adapte edilmesinin altyapı 
yetersizliği nedeniyle so-
runlara yol açacağı, sek-
törde bilgi ve insan kaynağı 
ihtiyacı ortaya çıkacağı 
dile getirilen düşünceler 
arasında 
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Plastik sektöründe Ar-Ge merkezleri 
uygulamalarının artırılması istendi

Türkiye Plastik, Kauçuk Kompozit 
Sanayi Meclisi, Meclis Başkanı Yavuz 
Eroğlu başkanlığında, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yar-
dımcısı Cengiz Delibaş’ın katılımıyla, 
TOBB İkiz Kuleler’de sektörel değer-
lendirmelerde bulunmak ve çözüm 
önerileri geliştirmek üzere bir araya 
geldi. 

Yeni “Üretim Reform Paketi”nin 
getirdikleri ve Ar-Ge merkezleri uygu-
lamalarının arttırılması için mevzuat 
ve örneklerin görüşüldüğü toplantıda; 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Daire başkanı Alpaslan Murat 
Yıldız tarafından kapsamlı bir sunum 
gerçekleştirildi.

2019 yılından itibaren Ambalaj Atık-
larının Kontrolü Yönetmeliği’nin alışve-
riş poşetlerinde getirdiği kısıtlamalar 
ve son düzenlemeler konusunun da 
detaylıca masaya yatırıldığı toplantıda, 
Türkiye Perakendeciler Federasyo-
nu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 

Altunbilek plastik poşet yönetmeliğiyle 
ilgili çıkan haberin medyada yanlış 
yansıtıldığını ve plastik karşıtı olma-
dıklarını ifade etti.

Yasaklamaya karşı olduklarını 
belirten Altunbilek, sorumlu tüketimi 
savunduklarını, plastik ve perakende 
sektörü olarak bu süreçte birlikte ha-
reket edebileceklerini söyledi.

Toplantıda, 2018 yılında yürürlüğe 
girecek mevzuatın bir yıl geçiş süre-
si olduğu ve poşetlerle ilgili kısmın 

01.01.2019’da yürürlüğe gireceğinin altı 
çizildi.

Yerlileşme örneği olarak kabul 
edilen Türkiye oyuncak sektörü için 
ithalatta alınan önlemler, kümelenme 
modeli ve güncel durumun değer-
lendirmesi yapıldı. İthal ürünlerin 
daha sıkı denetlenmesi ile sektördeki 
yatırımların arttığına değinildi. Konuy-
la İlgili Ekonomi Bakanlığı’ndan Daire 
Başkanı Bumin Kaan Köktürk bilgilen-
dirmelerde bulundu.

TOBB Türkiye Cam ve Cam Ürünle-
ri Sanayi Meclisi, Meclis Başkanı Gizep 
Sayın başkanlığında, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarının üst düzey temsil-
cilerinin katılımı ile bir araya geldi.  

Toplantının öncelikli gündem mad-
desi olan mesleki yeterlikler konusuna 
dikkat çeken Meclis Başkanı Sayın, cam 
sektöründe vasıflı eleman bulmakta 
zorluk yaşadıklarını, eğitimde, eleman 
yetiştirmede, okullarda sıkıntı çektikle-
rini dile getirerek, çalışan insanların bel-
gelenmesinin önemine dikkat çekti.

MEYBEM Kalite Yönetim Temsilci-
si Yasemin Tezer ise TOBB bünyesinde 
kurulan MEYBEM (Mesleki Yeterlilik ve 
Belgelendirme Merkezleri A.Ş) hakkında 
bilgi vererek, ulusal meslek standardı, 
mesleki yeterlilik belgesinin zorunlulu-
ğu, teşvikler, usul ve esaslar hakkında 
bilgi veren bir sunum gerçekleştirdi.

Çalışanların belgelendirilmesiyle 
işverenlerin neler kazanacağına da de-
ğinen Tezer, üyelerin akıllarındaki soru-
lara yanıt vererek, hali hazırda cam sek-
töründe 4 standardın hazır olduğunu, 

bu konu üzerinde paydaşlarla bir araya 
gelerek çalışılıp yeterliliklerin belirlene-
bileceğini dile getirdi.

2018 yılının zor geçeceği fikrinde 
birleşen üyeler, talebin kötü olmadığını 
ancak jeopolitik sıkıntıların sektörü dar 
boğaza sokacağını dile getirerek, cam 
sektörü için nelerin talep edilebileceğini 
tartışarak, ithal cam ürünleri açısından 

görülen tehditleri ele aldı.
İthalat ile ilgili koruma önlemlerinin 

olduğuna dikkat çeken meclis üyeleri, 
Rusya ve İran pazarları için nasıl giri-
şimlerde bulunabileceklerini istişare 
ederek, enerji maliyetleri, devlet teş-
vikleri vb gibi konularda haksız rekabeti 
önleyici adımların atılmasının önemine 
dikkat çekildi.

Cam ve cam ürünleri sektöründe öncelikli gündem 
mesleki yeterlilik 
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 
Belçika’nın başkenti Brüksel’de 
uluslararası katılımlı “Bilgi Günü 
ve Proje Pazarı 2017” etkinliği 
gerçekleştirdi. TÜBİTAK Başkanı Prof. 
Dr. A. Arif Ergin’in koordinesinde 
gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye 
ve AB arasındaki iş birliğini 
kuvvetlendirmeyi, yeni iş birliği 

fırsatları yaratmayı ve Avrupa’daki 
başarılı proje sahiplerini Türkiye’deki 
katılımcılarla buluşturmayı 
amaçladı. Etkinliğe; Türkiye ve 
Avrupa’dan döngüsel ekonomi, 
ham maddeler ve su, enerji verimli 
binalar, akıllı enerji sistemleri ve 
tüketiciler, akıllı ve sürdürülebilir 
şehirler, Avrupa çevre dostu araçlar 
girişimi, otonom karayolu ulaşımı, 
büyümeye yönelik ulaşım, geleceğin 

fabrikaları, sürdürülebilir işlem 
endüstrileri alanlarında yaklaşık 
300 araştırmacı, akademisyen ve 
sanayi temsilcisi katıldı. Avrupalı 
ve Türk araştırmacılarca, etkinlik 
çerçevesinde yapılan çalıştaylarda 
teknolojik alanlarda proje önerileri 
sunuldu. Katılımcılar, 500’den 
fazla görüşmeyle karşılıklı iş birliği 
olanaklarını ve proje önerilerini 
değerlendirdi.

Tübitak’tan Belçika’da Proje Pazarı etkinliği

Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet 
Kurumu HCIE (Higher Council for 
Innovation and Excellence) 
Başkanı H. E. Adnan Samara 
ve beraberindeki heyet, 
25 Ekim 2017 tarihinde 
TÜBİTAK Başkan yardımcısı 
Dr. Orkun Hasekioğlu 
ve MAM başkanı Prof. 
İbrahim Kılıçaslan tarafından 
ağırlandı. 

İki kurum arasında bir süre 
önce başlatılan işbirliği görüşmeleri 

somut program ve projelerle hayata 
geçirilecek.

TÜBİTAK’a bağlı Merkez ve 
Enstitüler tarafından katılım 

sağlanan toplantıda, Atık 
Su yönetimi, Biyoteknoloji, 
Nanoteknoloji, Enerji ve 

Bilişim Teknolojisi konuları 
kapsamında 2018 yılının ilk 

aylarında üniversite-sanayi 
işbirliklerine yönelik bir ikili 

işbirliği çağrısına çıkılma kararı 
alındı. 

Bu bağlamda Aralık 2017 tarihinde 
çağrı hazırlıkları kapsamında bir 
çalıştay düzenlenecek. Ayrıca 
Filistinli araştırmacılara TÜBİTAK 
tarafından burs ve araştırma ortamı 
sağlanacak. Toplantı esnasında, 
MAM Çevre Enstitüsü ile Atık Su 
Yönetimi konusunda ortak projelere 
yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımı 
gerçekleştirildi. Bilindiği üzere sağlıklı 
içme suyu sağlayamama ve sanitasyon 
sistemlerinin kurulması Filistin ve bölge 
için büyük önem arz etmekte.

Tübitak ile Filistin arasında işbirliği 
ortak çağrı ve projelerle somutlaşıyor
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Ankara’da yapılan TÜRKTAY Paneli’nin 
sonuçları İzaydaş’ta değerlendirildi

Toplantıda, 8. TÜRKTAY’ın Yürütme Kurulu Başkanlığını yapan İZAYDAŞ Genel Müdürü 
Muhammet Saraç, dokuzuncu dönem için bu görevini Benli Geri Dönüşüm A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanı Ömer Benli’ye devretti.

Atık yönetiminde Türkiye’nin lider 
kuruluşu İZAYDAŞ, Ankara’da gerçek-
leştirilen TÜRKTAY Paneli’nin değer-
lendirme toplantısına ev sahipliği 
yaptı. 

Toplantıda, 8. TÜRKTAY’ın Yü-
rütme Kurulu Başkanlığını yapan 
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet 
Saraç, dokuzuncu dönem için bu 
görevini Benli Geri Dönüşüm A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı Ömer Benli’ye 
devretti.

YÜRÜTME KURULU TOPLANDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

iştiraklerinden İZAYDAŞ, 18-19 Ekim 
tarihlerinde Ankara’da sekizincisi 
gerçekleştirilen kısa adı TÜRKTAY 
olan “Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık 
Yönetimi Paneli”nin değerlendirme 
toplantısına ev sahipliği yaptı. 

Toplantıya, 8.TÜRKTAY Yürütme 
Kurulu Başkanlığını yapan İZAYDAŞ 
Genel Müdürü Muhammet Saraç, 
SÜT-D Başkan Yardımcısı ve İTÜ 
Kimya Metalurji Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğ-
lu, Çevre Mühendisleri Odası Genel 
Sekreteri Cem Ferda Tuncer, Benli 
Geri Dönüşüm A.Ş Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Benli, Grup E Yöne-
tim Kurulu Başkanı Türkay Özgür, 

TÜMAKÜDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Akalp, AKATDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Nihal Türkekul, ATY 
Çevre Yönetim Kurulu Başkanı ve 
TAYÇED Genel Sekreteri Çetin Sarıca, 
LASDER Lojistik Müdürü Erdoğan 
Şahin, ELDAY Genel Müdür Yardımcısı 
Nisa Demirel, MMI Eurasia IFAT Proje 
Müdürü Namık Sarıgöl, Akademi 
Çevre A.Ş. yöneticileri Murat Pekcan 
ve Uğur Işık katıldı.

8. TÜRKTAY MASAYA YATIRILDI
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muham-

met Saraç başkanlığında başlayan 
toplantıda kurul üyeleri, nitelikli katı-
lımcıları ile sektörde takdir toplayan 
8. TÜRKTAY Paneli ile ilgili görüş ve 
değerlendirmelerini dile getirdi. Pa-

nelin, her geçen yıla göre olumlu bir 
ilerleme kaydettiği görüşünün hâkim 
olduğu toplantıda Saraç, kurul üye-
leri ile birlikte yaptıkları çalışmaların 
meyvesini vermeye başlamasından 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YENİ YÜRÜTME KURULU BAŞKANI 
ÖMER BENLİ
Toplantının son bölümünde 8. 

TÜRKTAY Yürütme Kurulu Başkanı 
Muhammet Saraç, 9. TÜRKTAY için 
görevini Benli Geri Dönüşüm A.Ş Yö-
netim Kurulu Başkanı Ömer Benli’ye 
devretti. Toplu fotoğraf ile birlikte 
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet 
Saraç kurul üyelerine, Cumhuriyet 
Bayramı hatırası olarak Türk Bayrağı 
rozeti hediye etti. 
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Türkiye'de, vasıflı uzun parlak çelik üreticilerini 
temsil eden üst kurum olarak, Vasıflı ve Parlak 
Çelik Üreticileri Derneği (VASPADER) İstanbul’da 

kuruldu.
VASPADER, sektör paydaşlarının bir dernek çatısı 

altında birleşme fikri sonucu Şubat 2017’de paydaşların 
bu yönde ilk toplantılarını yaparak dernekleşme yönünde 
gerekli çalışmaları başlatma kararını almaları sonucu  
kuruldu. Nisan 2017 itibariyle Dernek Tüzüğü yazılması 
çalışmaları başladı. Haziran 2017’de İstanbul Valiliği 
İl Dernekler Müdürlüğü’ne VASPADER’in kurulması 
için başvuruda bulunuldu ve Ağustos 2017’de Dernek 
Tüzüğü İstanbul Valiliği Dernekler Müdürlüğü tarafından 
onaylanarak, dernek resmi olarak kurulmuş oldu.

Eylül 2017’de ise VASPADER’in 2'nci toplantısı yapıldı.

- Türkiye'de vasıflı uzun parlak çelik üreticileri
 güçlerini birleştirdi
Dernek, Türkiye'de ve dünyada vasıflı ve parlak çelik 

sanayisindeki  gelişmeleri her yönden takip etmek, 
üyelerinin  karşılaştığı sorunları gündeme getirip çözüm 
üretmek ve bu yönde vasıflı ve parlak çelik  sektörünü 
sürekli geliştirerek sektörel bütünleşmeyi sağlamak 
hedefleriyle kuruldu.  Aynı zamanda yurtdışındaki benzer 
yapılanmalarla iletişimler kurarak bu katkının daha da 
artacağı  hedefleniyor. Tüm bu faaliyetler sonucunda 

gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarda rekabet 
gücünü arttıracak iş birliklerinin gelişmesine büyük katkı 
yapılacağına inanılıyor.   

VASPADER'in çalışma alanları; istikrarlı ve sürdürebilir 
gelişmeyi sağlamak, sektörün ihtiyacı olan her seviyedeki 
kalifiye iş gücünün temin edilmesini sağlamak, otomotiv 
sanayisinde Türkiye’de üretilemeyen veya talebi 
karşılamayacak şekilde az üretilen hammaddelerin ithalat 
yoluyla temin edilmesine destek olmak, sektörün ve 
ülkemizin dünyada rekabet gücü üstünlüğünü arttırmak, 
uluslararası entegrasyon ve işbirlikleri yaratmak, görüş, 
öneri ve bilgilerin karar odaklarına aktarılmasında etkin 
rol oynamak, sektörel ve mesleki örgütlenme ile temsil 
faaliyetlerinde bulunmak şeklinde özetlenebilir.,

Derneğin kurucu üyeleri; Hasparlak Çelik San. Tic. A.Ş., 
Uyar Çelik Endüstri  Sanayi Ticaret A.Ş., Akçelik Demir 
Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Coşkun Çelik Dış Ticaret A.Ş., 
Saka Demir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş., Alfa Otomat Çelikçilik  
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Kayıkçı Demir Çelik Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti. şeklinde. 

VASPADER Yönetim Kurulu Başkanı Faydasıçok 
Holding'in de Yönetim Kurulu Başkanı olan A.Naci 
Faydasıçok oldu. Süleyman Uyar Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı, Adil Coşkun ve Ferda Yavuz Yönetim Kurulu 
Üyeliği, Sait Karamahmutoğlu ise saymanlık görevini 
yürütecekler.

Hasparlak’ın kurucu üyelerinden olduğu 
      kuruldu
Hasçelik’in kurucu üyeleri arasında yer alan Vasıflı ve Parlak Çelik Üreticileri 

Derneği (VASPADER) İstanbul’da kuruldu
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Yıl / Ay (yüzde ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık
2013 (Türkiye) 75,0 73,5 74,2 75,0 76,6 77,5 78,1 78,9 77,8 78,6 77,5 78,0 76,6

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) 75,6 73,8 73,1 75,1 74,7 75,6 74,9 74,9 75,1 75,4 75,1 75,5 75,0

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) 74,4 74,1 74,0 76,8 77,5 77,6 78,5 76,8 75,9 75,5 75,9 75,8 74,7

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

2016 (Türkiye) 77,2 76,0 76,2 77,0 77,7 78,0 77,8 76,3 78,1 77,9 78,0 78,1 77,4

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

2017 (Türkiye) 77,0 76,8 76,7 78,4 78,8 79,0 78,7 78,8 79,0 79,7

2017 (Kocaeli) 70,7 70,4 70,7 71,4 71,6 71,5 71,0 71,7 70,9 71,1

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Ekim ayında Kocaeli sanayinin kapasite 
kullanımı yüzde 71,1 oldu

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı ekim ayında 
yüzde 71,1 olarak gerçekleşti. Ekim ayı kapasite kullanım oranı geçen aya göre 0,2 puan, geçen yılın aynı dönemine 

göre 1,1 puan arttı.

Kapasite kullanım oranlarında Türkiye geneline paralel Kocaeli’de de otomotiv sektörü yüksek performansıyla diğer 
sektörlerden sıyrıldı. 

Firmalarımızın önümüzdeki ay beklentilerinde, yüzde 20’si, kasım ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, 
yüzde 64’ü bu miktarın değişmediğini ve yüzde 16’sı azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın 
ise yüzde 22’si dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 64’ü sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 14’ü ise 

azaldığını ifade etmişlerdir.

Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı ekim ayında yüzde 79,7 ile bir önceki aya 
göre 0,7 puan, geçen yıla göre 1,8 puan artış gösterdi.

Ekim ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre yüz-
de 23’ünün istihdamlarının arttığı, yüzde 68’inin istihdamlarında 
değişim yaşanmadığı, yüzde 9’unun ise istihdamlarının azaldığı 
belirlenmiştir. 

Firmaların yüzde 20’si kasım ayında iç siparişlerinin arttığını 
belirtilirken, yüzde 16’sı siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. 
Firmaların yüzde 64’ünde ise sipariş miktarlarında bir değişim 
yaşanmamıştır.  

Firma Bildirimleri Kasım (yüzde )

Arttı 20

Değişmedi 64

Azaldı 16

Firma Bildirimleri Ekim (yüzde )

Arttı 23

Değişmedi 68

Azaldı 9

İç 
Siparişler

İstihdam

Firma Bildirimleri Kasım (yüzde )

Arttı 22

Değişmedi 64

Azaldı 14

Dış 
Siparişler

Değerlendirmeye alınan firmaların ölçekleri

Ankete katılan firmaların yüzde 22’si dış siparişlerinin kasım 
ayında arttığını belirtirken, yüzde 14’ü ihracatlarında azalış 
bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 64’ünde ise alınan dış sipariş 
miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.

Bölgemizdeki sanayi sektörün-
deki gelişmelerin ve değişmele-
rin aylık olarak takip edilmesi 
amacıyla hazırlanan Ekim ayı 

anketi çerçevesinde Odamızca bir 
araştırma yapılmıştır. Araştırma-

ya katılan firma sayısı 134 adet 
olup bu firmaların yüzde 77’si 

KOBİ, yüzde 23’ü, büyük ölçekli 
firma niteliğindedir.
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Her yıl 8 Kasım’da ‘Dünya Şe-
hircilik Günü’nü kutluyoruz. 
Dünya Şehircilik Günü’nde 

İzocam olarak özellikle de konforlu 
yaşam alanları yaratılmasında yalıtı-
mın etkili olduğunun altını bir kez daha 
çizmek isterim. Buna bağlı olarak da 
kentsel dönüşümün en verimli şekilde 
değerlendirilmesi gerekiyor.

Şehirlerin sunduğu en büyük rahat 
konforlu yaşam alanlarıdır. Bu nedenle 
evlerimizde en çok aradığımız özellik 
konfordur. Yaşam alanlarımızın istedi-
ğimiz sıcaklıkta olması, sokak ve komşu 
gürültüsünden arındırılmış, güven dolu 
alanlarda yaşamak şehirdeki insanın 
en büyük arzusu. Konfor alanı olarak 
tanımladığımız evlerimizde, istenen 
sıcaklığı, yangın güvenliğini sağlamak 
ve istenmeyen sesleri dışarıda tutmak 
yalıtım ile gerçekleşebiliyor. 

Şehirleşme ve sanayileşme ile bir-
likte gün geçtikçe artan ses ve gürültü 
kirliliği, insanları ruh ve beden olarak 
zorlayarak, yaşam kalitesini düşürü-
yor. Gürültü kirliliğinden korunmak için 
en ideal yöntemlerden biri ise “yalı-
tım”… Doğru malzeme ile yapılan kalın 
yalıtım uygulamaları ile hem ısı kayıp-
ları hem de olası bir yangın halinde 
azami ölçüde can ve mal kaybı önlene-
biliyor. Kalın yalıtım uygulamaları, ses 
geçirgenliğini azaltıyor ve hem dış gü-

rültülerden hem de komşu daire veya 
binadan gelebilecek gürültülerin evin 
içine girmesini engelliyor. 

Şehir gürültüsü günümüzde hemen 
herkesin rahatsızlık duyduğu, insan 
psikolojisi üzerinde de olumsuz etki-
leri olan önemli sorunlar arasında yer 
alıyor. Gereksiz yere çalınan kornadan, 
egzoz veya inşaat gürültüsüne kadar 
herkesin kulaklarını tıkamak istediği 
çok sayıda gürültü yaşam konforunu 
olumsuz yönde etkiliyor. İzocam olark 
bu nedenle “sessiz şehirler”e odaklanı-
yoruz ve hem şehir gürültüsünü en aza 
indirecek hem de bina genelinde alına-
cak çözümlerle daha yaşanılır kentler 
oluşturmak için çalışıyoruz. 

Gelişmiş şehirlerde insanlar zama-
nının yüzde 90’ını kapalı alanlarda ge-
çiriyor. Dışardan gelen şehir gürültüsü 
ile birlikte bina içinde oluşan gürültü-
lere de önlem alınması gerekiyor. Evde 
komşu ve sokak gürültüsü, fabrikalar-
da işçi sağlığı, ofislerde sessiz çalışma 
ortamları sağlayabilmek multi konfor 
şartlarıyla mümkün olabiliyor. Multi 
konfor bina şartları, bunlara ek olarak 
tiyatro, sinema, konser ve benzeri kül-
türel etkinliklerin sergilendiği yerlerde 
de doğru akustik uygulamalar ve ses 
geçirgenliğinin önlenmesi için de özel 
alanların korunmasına hizmet ediyor.

Bu alanlarda istenen sessizliğe 

ulaşmada ise dış cephe yalıtımıyla bir-
likte yapıların iç duvar yüzeyleri, ara 
bölmelerinde ve katlar arasında doğru 
ürünlerle doğru yalıtım uygulanması 
önem taşıyor. İzocam’ın “sessiz şehir-
ler” yaratmada etkili olan taşyünü ve 
camyünü ürünleri ses yutucu özellik-
leriyle ses yalıtımı için iddialı çözümler 
sunuyor. Sessiz şehirlere multi konfor 
bina şartlarıyla ancak ulaşılabilir. Mul-
ti konfor binalar iç hava kalitesi, ısı ve 
yangın yalıtımına ek olarak ses yalıtımı 
ve akustik konfor da sunuyor. Sessiz 
şehirler oluşturabilmek için inşa edilen 
yapıların multi konfor bina şartlarına 
uygun olması gerekiyor. İzocam, Multi 
konfor binalara yönelik sunduğu cam-
yünü ve taşyünü ürünleriyle ses köp-
rülerini engelleyecek çözümler sağlı-
yor.

- Sanayi yoğun bölgelerde 
yalıtım şart
2005 yılında yürürlüğe giren ve 

2010 yılında revize edilen “Çevresel 
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yö-
netimi Yönetmeliği”nde AB uyumlaş-
tırma süreci devam ediyor. Özellikle 
gürültünün fazla olduğu sanayi böl-
gelerinde, yoğun trafik alanlarında ve 
eğlence mekânlarında ses yalıtımının 
yapılması gerekiyor. 2017 Mayıs ayın-
da yürürlüğe giren “Binaların Gürültü-
ye Karşı Korunması Hakkında Yönet-
melik”  sanayi dışındaki binaların her 
türlü duvar ve döşeme kesitinin sağ-
laması gereken minimum ses azaltım 
değerini (Rw) içeriyor. Yeni yapılacak 
binalarda istenilen ses yalıtım değer-
lerini sağlamada İzocam da camyünü 
ve taşyünü ürünlerin yer aldığı sürdü-
rülebilir detayları ile katkı sağlıyor.  Bu 
yanmaz ürünler ısı yalıtımına ek olarak 
ses ve titreşim yalıtımı da yapıyor. Bu 
sayede gürültünün sönümlenmesini 
sağlıyor, iletilmesini önlüyor ve hacim 
akustiğini sağlamada da önemli katkı 
sunuyor. Binanın genelinde ve daire-
lerde uygulanan yalıtım ile elde edilen 
sessizlik istenilen konfor ortamını sağ-
lıyor. Akustik açıdan konforlu, anlaşıla-
bilirlik değeri yüksek iç mekanlar elde 
ediliyor.  

Levent Gökçe: Sessiz şehirler ütopya değil

[şirketlerden ►

İzocam Genel Müdürü Levent Gökçe; İzocam’ın gürültü kirliliğine karşı kendine özgü 
ifadesi olan “sessiz şehirler” ile başlattığı mücadelede multi konfor binaların öne 

çıktığını söyleyerek, 'sessiz şehirler'in bir ütopya olmadığını söyledi
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TÜBİTAK SAGE tarafından, 1-2 
Kasım 2017 tarihlerinde, Ankara’da, 
uluslararası katılımlı “Yük Sertifikas-
yonu Testleri Sempozyumu” gerçek-
leştirildi.

Sempozyum ile özelde milli 
mühimmatların uçak platformları-
na (savaş uçağı, insansız uçak vb.) 
sertifikasyon çalışmalarını ele almak, 
genelde ise bütün platformlara yük 
sertifikasyonunun metotlarını ortaya 
koymak, sektörde birliktelik oluştur-
mak ve sektöre yön vermek hedef-
lendi.

-Çakmak: Başarı hepimizin
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araş-

tırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) 
Müdürü Erdal Çakmak, sempozyum-
da yaptığı konuşmada, Enstitünün 
kuruluşundan bu yana birçok hava 
platformlarından atılan mühimmat 
sistemlerinin ve varyasyonlarının 
sertifikasyon süreçlerini yönettiği-

ni belirterek, bu süreçlerde birçok 
testin başarılı şekilde icra edildiğini 
ve bu silah sistemlerinin envantere 
kabulünün sağlandığını söyledi.

TÜBİTAK SAGE’nin proje ihtiyaç-
larına yönelik, hali hazırda savunma 
sanayine hizmet eden test altya-
pılarına ve alanında uzman test 
ekibine sahip olduğunu vurgulayan 
Çakmak, “Bu başarı milletimizin, Türk 
savunma sanayinin, Enstitümüzün 
başarısıdır. Çalışmalarımızı değer-
lendireceğimiz, eksiklerimizi birlikte 
tartışacağımız ve test süreçlerinde 
bize destek olan yerli, yabancı sektör 
temsilcilerinin sunumlarını izleye-
ceğimiz bu güzel etkinlikten sonra 
umut ediyorum ki daha dinamik bir 
enerjiyle yolumuza devam edeceğiz” 
diye konuştu.

-Tüfekçi: Teknolojik bağımsızık 
önemli 
Savunma Sanayii Müsteşar Yar-

dımcısı Celal Sami Tufekçi de konuş-
masında, ulusal savunma ve güvenlik 
gereklerinin karşılanmasında tekno-
lojik bağımsızlığın önemli bir konuma 
geldiğini söyledi. Savunma sanayi-
sinde ana yüklenici ve sayıları hızla 
artan alt yükleniciler arasında bir 
ekosistem oluştuğunu belirten Tü-
fekçi, “Bu ekosistemin büyümesinde 
ve farkındalığın artmasında, ikincisi 
düzenlenmekte olan Yük Sertifikas-
yonu Sempozyumu’nun katma değer 
sağlayacağı kanaatindeyim” dedi.

Savunma sanayisinde ana 

yüklenici ve sayıları hızla artan alt 
yükleniciler arasında bir ekosistem 
oluştuğuna işaret eden Tüfekçi, 
şunları söyledi: “Bu ekosistemin 
büyümesinde ve farkındalığın art-
masında ikincisi düzenlenmekte olan 
Yük Sertifikasyonu Sempozyumu’nun 
katma değer sağlayacağı kanaatin-
deyim. Bu sistem içine üniversiteleri-
mizi, hem akademisyenlerimizi hem 
de yetişmekte olan gençlerimizi dahil 
etmenin ülke menfaatleri açısından 
elzem olduğunu değerlendiriyorum.”

İlk sempozyum 2016’da yapıldı
Bu yıl ikincisi düzenlenen 

“Yük Sertifikasyonu Testleri 
Sempozyumu”nda milli mühim-
matların sertifikasyon çalışmaları 
değerlendirildi. 

Ayrıca, uçuş test organizasyonu, 
eğitimi ve yönetimi, yeni nesil veri 
toplama ve depolama sistemleri, 
yeni nesil veri iletişim sistemleri, test 
emniyeti ve risk değerlendirmesi, 
test pilotluğu, test mühendisliği ve 
test destek birimleri konuları ele 
alındı.

2016 yılında aynı tarihlerde birin-
cisi düzenlenen sempozyum ile Yük 
Sertifikasyonu Testleri alanında çalı-
şan uzman kişiler, seçkin temsilciler, 
yurtdışından konuklar, yöneticiler 
ve sektörün ileri gelenleri bir araya 
gelerek, Yük Sertifikasyonu Testle-
rine yönelik teorik ve uygulamadaki 
bilgilerin paylaşılıp tartışıldığı bir 
ortam oluşturdular.

Yük Sertifikasyonu Testleri Sempozyumu 
Ankara’da yapıldı

Sempozyum ile özelde milli mühimmatların uçak platformlarına (savaş uçağı, 
insansız uçak vb.) sertifikasyon çalışmalarını ele almak, genelde ise bütün plat-
formlara yük sertifikasyonunun metotlarını ortaya koymak, sektörde birliktelik 

oluşturmak ve sektöre yön vermek hedeflendi.

[etkinlik ►



�� Kocaeli Odavizyon

Kocaeli Sanayi Odası Ekim ayı Meclis 
toplantısında söz alan KSO Meclis Üyesi 
Tekin Urhan ‘aile işletmeleri’ni konu 
aldığı “Ailede Birlik, İşletmede Sürdü-
rülebilirlik” konulu bir sunum gerçek-
leştirdi. Urhan, konuşmasına Türkiye 
ve dünyadaki aile şirketleri oranları 
hakkında bilgi vererek başladı ve uzun 
süre ayakta kalabilen aile işletmelerinin 
sürdürülebilir yapıya sahip olabilmele-
rinin dayandığı sebepler hakkında bilgi 
aktararak şunları söyledi:

-Cumhuriyetin başından bu yana 
69 aile işletmesi ayakta kaldı
“Aile işletmeleri sadece Türkiye’de 

değil, dünyada da aktif rol oynamak-
tadırlar. Aile şirketleri, Türkiye’de tüm 
işletmelerin %95’ini, ABD’de %90-95’ini, 
Portekiz’de %70’ini, İngiltere’de %75’ini, 
İspanya’da %80’ini, İsviçre’de %85’ini, 
İsveç’te %90’ını ve Almanya’da %60’ını 
oluşmaktadırlar. 

Türkiye’de Cumhuriyet öncesi kuru-
lan ve hala iş hayatına devam edebilen 
toplam 69 aile işletmesi bulunduğu 
bilinmektedir. Oysa, Almanya, Hollanda, 
Fransa gibi ülkelerde en az 200 yıl ön-
cesi kurulmuş olan ve hala devam eden 
aile işletmesi sayısının sırasıyla 837, 222 
ve 196 olduğu görülmektedir. 

-7 temel neden
Çok uzun süre ayakta kalabilen aile 

işletmelerinin sürdürülebilir bir aile ve 
işletme yapısına sahip olmasının 7 ana 
sebebe dayandığı saptanmıştır: 

-Değişen dünyaya uyum sağlaya-
bildiği

-İnsana değer verdiği
-İşe odaklandığı
-İşletmede çalışanlarına yetki devri-

ni başarabildiği
-Temel aile kültürüne ve değerlerine 

sahip olduğu ve bunları nesiller boyu 
sürdürdüğü 

-Aile içi güçlü iletişim
-Sonraki kuşağın yetiştirilmesi ve 

onlara yetki devrinin yıllar öncesinden 
planlanması.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği ve 
kuruluş amacı hakkında bilgi aktaran Ur-
han, TAİDER’in, Türkiye’deki aile işletme-
lerinin nesiller boyu gelişmesi, ülkemiz 
ekonomisinin daha sağlıklı ve kalıcı bü-
yümesine destek olmak amacıyla 2012 
yılında İzmir’de kurulduğuru ifade etti.

Tekin Urhan dernekle ilgili olarak şu 
bilgileri verdi:

-Amaç aile işletmelerinin 
nesiller boyu gelişimi
“TAİDER, Türkiye’deki aile işletme-

lerinin nesiller boyu gelişmesi, ülkemiz 
ekonomisinin daha sağlıklı ve kalıcı 
büyümesine destek olmak amacıyla 
2012 yılında İzmir’de kuruldu.  92 yıllık 
genç bir Cumhuriyet olan ülkemizde aile 
şirketlerinin büyük bölümü 2. nesilden, 
3. nesile devir aşamasındadır. Genç sa-
nayimizi güçlü ve sürdürülebilir kılmak 
üzere şimdiden harekete geçmek ve aile 
şirketlerinin nesiller boyu devamı için 
çalışmalar yapmak ülke ekonomimiz için 
önemli bir sorumluluk ve ihtiyaçtır.  Biz-
ler, aileden aileye farklılık gösterse de 
her aile işletmesinde aslında bir şekilde 
var olan  

Aile, İş (profesyonellik), Ortaklık 
(mülkiyet)  dinamiklerinden oluşan 3 

boyuta dikkat çekmek istiyoruz. 
Aile şirketlerinin bu 3 boyutu fark et-

meleri ve üzerinde çalışmaları için emek, 
kaynak ve zaman ayırmaları gerektiğine 
inanıyor ve bu bilincin artması doğrultu-
sunda büyüyerek gelişiyoruz.” 

Amacımız  Ülkemizdeki aile şirketleri 
arasında, geçmiş deneyimlerin, bir gü-
ven ortamı sağlanarak paylaşılmasına 
ve şirketlerin birbirlerinden öğrenme-
lerine olanak yaratmak,  Aile, ortaklık 
ve iş arasındaki dinamik ilişkiyi doğru 
bir şekilde anlamak ve yönetmek için 
tüm dünyadaki aile şirketlerinin geç-
miş deneyimlerinden yararlanabilmek 
ve Türkiye’nin bu alanda uluslararası 
platformda temsilini sağlamak,  Ulus-
lararası FBN (Family Business Network 
International-FBN) üyesi olarak dünya-
daki deneyimi üyelerimize aktarmak ve 
bunun getireceği imkânları paylaşmak, 
(Dünya Zirvesi, Gelecek Nesiller Zirvesi 
gibi)  

Aile işletmelerinin özgün gereksi-
nimleri ve çıkarlarına uygun olarak yö-
netim ilkeleri hakkında bilgiyi üretmek, 
teşvik etmek ve yaymak,  Ülkemizin aile 
şirketlerinin kurumsallaşmasını ve karlı 
sürdürülebilir büyümesini destekleye-
rek, ülkemizin ekonomik kalkınmasına 

Tekin Urhan: Cumhuriyetin başından bu 
yana sadece 69 aile şirketi ayakta kaldı

KSO Meclis Üyesi Tekin Urhan Meclis toplantısında, ‘aile işletmeleri’ni konu aldığı “Ailede Birlik, İş-
letmede Sürdürülebilirlik” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Urhan, konuşmasına Türkiye ve dünyadaki 
aile şirketleri oranları hakkında bilgi vererek başladı ve uzun süre ayakta kalabilen aile işletmelerinin 

sürdürülebilir yapıya sahip olabilmelerinin dayandığı sebepler hakkında bilgi aktardı.

[aile şirketleri ►
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katkıda bulunmak,  Aile şirketlerinin so-
run ve ihtiyaçlarını, düzenleyici ve kanun 
yapıcı kurumlara duyurmak, önerilerde 
bulunmak.  Aile şirketlerinin kamuoyun-
da itibarının yükseltilmesi.”

TAİDER’İN vizyon ve misyonu 
hakkında da bilgiler veren Tekin Urhan 
derneğin ilkelerini de şöyle sıraladı:

“Aile şirketlerinde birbirine bağlılık ve 
güven, karşılıklı takdir, açık iletişim, bir-
likte sosyal zaman geçirme, ruh sağlığı 
ve yaşamın sorunlarıyla mücadele etme 
yeteneğinin başarılı aile şirketlerinin 
devamlılığı için önemli unsurlar oldu-
ğuna inanırız.  Aile üyelerinin bir araya 
gelip birlikte emek vererek hazırladıkları 
şirket politika ve kurallarının her ailenin 
kendi değeri, inançları, felsefesi ve ilke-
lerinin yansıması olmasına değer verir 
ve saygı duyarız.  Tüm faaliyetlerde Tür-
kiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak 
üzere, bağlı bulunduğumuz tüm ulusal 
mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
taraf olduğu tüm uluslararası anlaş-
malar ve düzenlemelere uyarız.  Dernek 
üyelerimiz arasında güvenin ve pay-
laşımın önemine inanır, dernek üyeli-
ğinin ticari kaygı ve menfaatten uzak 
tutulmasına, edinilen üye bilgilerinin ve 
iletişim adreslerinin gizliliğine, üçüncü 
kişilerle paylaşılmamasına ve mahremi-
yete azami önemi veririz.”

Tekin Urhan sunumunun bundan 
sonraki bölümünde TAİDER’in değerleri 
ve projeleri hakkında bilgiler vererek 
şunları söyledi:

-Değerlerimiz
Güven ve Şeffaflık: İlişkilerimiz, 

güven ve iletişimde şeffaflık ilkelerine 
dayanmaktadır.  

Katılım: Üyelerimizin aktif katılımları 
toplantılarımızı değerli kılan faktörler 
arasında yer almaktadır.  

Gizlilik: Etkinliklerimizde paylaşılan 
deneyim ve fikirler gizlilik ilkesi çerçeve-
sinde değerlendirilmelidir.  

Saygı ve profesyonellik: Görüşme-
lerimiz ve tartışmalarımız her zaman 
saygı ve profesyonellik çerçevesinde 
yürütülür.  Ticari amaç güdülmemesi: 
Derneğimiz fikirlerin, deneyimlerin ve 
bilginin paylaşıldığı bir platformdur. 
Herhangi bir hizmet ya da ürünün 
reklamı amacıyla kullanılmamalıdır. 
Uluslararası FBN (Family Business 
Network )  Merkezi Lozan’da olan FBN, 
aile şirketlerinde nesiller boyu başarı ve 
sürdürülebilirliği destekleyen uluslara-
rası bir organizasyondur. 

“Aileler İçin, Aileler Tarafından” 
söylemi ile 58 ülkede farklı sektörlerden, 

3000’den fazla aile şirketinden 9000’i 
aşan aile üyesi ile aile şirketlerinin ne-
siller boyunca gelişimine destek vermek 
üzere çalışmalarını sürdürmektedir.  

TAİDER, FBN Yönetim Kurulu’nda, 
Gelecek Nesil Liderlik Komitesi’nde 
ve Polaris Projesi Çalışma grubunda 
Türkiye’yi temsilen yer almaktadır.  
Uluslararası FBN’nin her yıl düzenle-
nen Dünya Zirvesi’nin 28’incisi 08-11 
Kasım 2017 tarihinde Kanarya Adaları, 
İspanya’da gerçekleşecektir.  Önümüz-
deki yıl Uluslararası FBN Dünya Zirvesi 
10-13 Ekim 2018 tarihinde Venedik, 
İtalya’da gerçekleşecek. FBN 14. Gelecek 
Nesil Zirvesi’nde ise 28 Nisan-1 Mayıs 
2018 tarihleri arasında Belçika’nın La 
Hulpe şehrinde dünyanın dört yanından 
aile şirketi gelecek nesilleri buluşacak-
lar. 

-Derneğe Üyelik Koşulları  
Derneğimize üyelik için aile şirketinin 

kurucusu, hissedarı veya gelecek nesil 
üyesi olmak gereklidir. 

Bugün 145 aile şirketinden 253’ü 
gelecek nesil olmak üzere toplam 
484 üyemiz bulunmaktadır.  Hedefi-
miz Türkiye’yi kucaklayan bir Dernek 
olmaktır. Bu nedenle kuruluşumuzdan 
bu yana yönetim kurulu üyelerimizin 
farklı illerdeki aile şirketi sahiplerin-
den oluşmasına özen gösterdik. İzmir, 
İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, 
Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, 
Hatay, Kocaeli, Manisa, Ordu ve Konya 
başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok 
ilinden aile şirketleri sahipleri ve gelecek 
nesilleri üyelerimiz arasındadır. Ankara, 
İzmir, Bursa ve İstanbul il temsilcilikleri-
miz aracılığı ile daha çok aile işletmesine 
ulaşacağımıza inanıyoruz.

TAİDER Gelecek Nesiller Gelecek ne-
sil üyelerine sunulan imkânlar arasında;  

-Dünyada önde gelen birçok girişim-
cinin ve deneyimli uzmanın tecrübelerini 
öğrenmek

-Gelecek nesil akranlarıyla bir araya 
gelerek deneyim paylaşma fırsatı

-Sosyal iletişim ağı geliştirmek
-Liderlik deneyimi kazanmak
-Eğlenmek!

Gelecek nesil etkinlikleri arasında;   
       -Gelecek Nesil Buluşmaları

-Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi Gele-
cek Nesil Özel Günü

-Gelecek Nesil Yeni Liderler Çemberi
-Gelecek Nesil Zirveleri
-Uluslararası Staj imkânı yer almak-

tadır.
TAİDER üyesi aile şirketlerindeki 

18- 40 yaş arası gelecek nesil üyelerinin 

kişisel gelişim ve deneyim paylaşımı 
için birlikte zaman geçirmelerine imkan 
sağlanmaktadır.

-TAİDER Aile İşletmesi Akademisi
TAİDER, Türk aile işletmelerinin 

gereksinimlerine yönelik, farkında ve 
arayışta olan ailelere “aile boyutunu” 
odağına alan eğitimler sunarak bilge 
ve sürdürülebilir aileler olabilmele-
rini sağlamak amacıyla uzun süredir 
hayalini kurduğu TAİDER Aile İşletmeleri 
Akademisi’ni kurdu ve eğitimlerine Ekim 
ayında başlayacak. Aile İşletmeleri: (Aile 
işletmelerinin nesiller boyu devamlığına 
destek olmak) Kurumsallaşma: (Ku-
rumsallaşma desteği ile güçlü ve sürekli 
gelişime katkı sağlamak) Aksiyon alma: 
(Fark yaratacak değişim için planları 
eyleme geçirmek) Deneyim: (Deneyim 
ortamı oluşturmak, deneyimleri pay-
laşmak) Etkileşim: (Aile işletmelerine 
yönelik etkileşimin artmasına destek 
olmak) Motivasyon: (Bilginin gücü ile 
aile işletmelerinin sağlıklı büyümesi-
ne destek olmak) İstikrar: (Ülkemizin 
sürdürülebilir ve istikrarlı büyümesine 
katkıda bulunmak)

-TAİDER Kuzey Yıldızı: Aile işletme-
lerinde sürdürülebilirlik projesi 

TAİDER bu proje ile aile şirketlerinde 
sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesini ve 
kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımını 
benimseyerek bu alanda çalışmalar 
yapan işletmelerin teşvik edilmesini 
amaçlıyor. TAİDER’in Kuzey Yıldızı Pro-
jesi, kurumsal sürdürülebilirlik için dört 
bileşeni barındırıyor:  Kuzey Yıldızı Etki 
Değerlendirme Testi

Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sür-
dürülebilirlik Ödülü

Değerlendiriciler
Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları

-TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri 
Zirveleri 
AİDER’in kuruluşundan bu yana 

gerçekleşen ulusal zirvelerinin beşincisi 
“Aile Şirketlerinde Ben’den Biz’e Doğru” 
temasıyla 03-04 Kasım 2017 tarihle-
rinde İstanbul’da gerçekleşecek. Açılış 
konuşmasını Sayın Ali Koç’un yapacağı 
ve dünyadan ve Türkiye’den aile şirketi 
sahiplerinin katılacağı zirvemizde çok 
değerli konuşmacılar bilgi ve paylaşım-
larda bulunacaklar. Ulusal zirveler ara-
cılığı ile Türkiye’deki aile işletmelerini bir 
araya getirerek ailede iletişim, kurumsal 
yönetim, sürdürülebilirlik ve gelecek 
planlaması gibi konularda aile işletme-
lerine ışık tutmayı hedeflemekteyiz. 
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Kartepe Zirvesi “Uluslararası 
15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu”

Bu sene ilki gerçekleştirilen zirvenin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı ve Sempozyum 
Onursal Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 

ve Büyükelçi İbrahim Kalın, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve il proto-
kolünün yanı sıra Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda bilim insanı, entelektüel, siyasetçi ile 

medya mensubu katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile 
Kocaeli Üniversitesi paydaşlığında, 
Türkiye’yi ve dünyayı yakından ilgilen-
diren sosyal ve siyasal konuların ele 
alındığı Kartepe Zirvesi Kartepe Green 
Park Otel’de yapıldı.

Bu sene ilki gerçekleştirilen zirve-
nin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı 
ve Sempozyum Onursal Başkanı Prof. 
Dr. Numan Kurtulmuş, Türkiye Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve 
Büyükelçi İbrahim Kalın, Kocaeli Valisi 
Hüseyin Aksoy, Milletvekilleri, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, KOÜ Rektörü Prof. Dr. 
Sadettin Hülagü ve il protokolünün yanı 
sıra Türkiye’den ve dünyadan çok sayı-
da bilim insanı, entelektüel, siyasetçi ile 
medya mensubu katıldı.

Kartepe Zirvesi, İstanbul, Sakarya, 
Yıldırım Beyazıt ve Uluslararası Saray-
bosna Üniversiteleri ile Başbakanlık 
Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün 
paydaşlığında ve TRT World ile Anadolu 
Ajansı’nın medya, Türk Hava Yolları’nın 
ulaşım destekleri ile gerçekleştirildi.

Zirvenin ilk sempozyumu “Ulusla-
rarası 15 Temmuz ve Darbeler Sem-
pozyumu: Küresel Etkiler, Medya ve 
Demokrasi” adını taşıdı.

“Hiçbir Darbe Dış Güçlerin 
Desteği Olmadan Gerçekleşmez”
Darbeler tarihiyle ilgili belgesel 

gösteriminin ardından zirvenin açılış 
konuşmasını yapan Kültür ve Turizm 
Bakanı Numan Kurtulmuş, “Bu zirveye 
ruh veren herkese teşekkür ediyorum” 
diyerek sözlerine başladı. Kurtulmuş, 
“İnsanlık tarihi boyunca verilen de-
mokrasi mücadelesi sadece çıktığı 
ülkeyi değil bütün insanlığı kapsamıştır. 
Demokrasi ve ekonomi arasında yakın 
ilişki bulunduğu için Türkiye’nin iler-
lemesini istemeyenler darbe yollarını 
açmaya çalışıyorlar. Devlet, halka hiz-
met mekanizmasıdır, şu ya da bu kişinin 
eline geçecek bir kurum olamaz”

“Türkiye’nin önündeki temel mesele 
demokrasiyi baskın hale getirerek dar-
be zihniyetiyle mücadele etmektir. 15 

Temmuz hain darbe girişimi devlet-mil-
let kaynaşmasının en büyük örneğidir. 
Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir darbe 
dış güçlerin etkisi olmadan gerçekleş-
mez. Hangi siyasi görüşe sahip olursak 
olalım milli bağımsızlığımızı önemse-
yerek dış güçlerin ülkemize müdahale 
etmesine izin vermemeliyiz. Bizim şim-
diki hedefimiz FETÖ’den hesap sormak 
ve Türkiye demokrasisini partilerden 
uzak bir şekilde güçlenmiş bir yapıya 
ulaştırmaktır. Bu duygu ve düşünceler-
le Kartepe Zirvesi’nin hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

FETÖ Çözüldüğünde Tüm 
Örgütlerin Maskeleri Düşecek
Zirvenin darbelere bilinç oluştur-

ma konusunda örnek teşkil edeceğini 
söyleyen Vali Aksoy, “Türkiye, darbe 
teşebbüsleri konusunda acı deneyimler 
yaşayan ülkelerden birisidir. Türkiye’nin 
ilerleyişini durdurmak için terörle hal-
ledemedikleri konuları darbelerle hal-
letmeye çalışıyorlar. Ama Türk Milleti 
15 Temmuz gecesi Demokrasi Nöbeti 
tutarak egemenliğin kendisine ait oldu-
ğunu göstermiştir. Bizler de bu zirveden 
edinilen deneyimlerle birlikte demokra-
sinin ülkeler için vazgeçilmez bir bütün 
olduğunu tüm dünyanın görmesini 
sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Böylesi önemli bir zirveye ev sahip-
liği yapmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Başkan Karaosmanoğlu 
ise “Kocaeli, Doğu ile Batı’nın kesişme 
noktasında yer alıyor. Bizans, Selçuklu 
ve Osmanlı’ya ev sahipliği yapan ilimiz 
şimdi de bilim, teknoloji ve sanayi 
birikimiyle birleştirici bir güce sahip. Bu 
bağlamda düzenlediğimiz Kartepe Zir-
vesi, eskimiş dünya düzenin ayaklarımı-
za bağladığı zincirleri kırma noktasında 
önemli bir konumdadır”

“15 Temmuz’da milletin yazdığı 
destan kötülüklerle karşı karşıya kalan 
tünelin ucundaki insanlığa ışık oldu. 
Bu nedenle Kartepe Zirvesi’nin ilk 
sempozyumunu darbelere ayırdık. 15 
Temmuz’da milletimizin sergilediği di-
reniş toplum iradelerinin korunmasına il-
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ham kaynağı olmuştur. FETÖ de çözül-
düğünde bu tür örgütlerin maskeleri 
düşecek ve darbe yapma düşüncesine 
bile cesaret edemeyecekler. Darbeye 
karşı demokrasiyi, savaşa karşı barışı, 
ırkçılığa karşı kardeşliği bu yıl ve her yıl 
tekrarlamaya çalışacağız” dedi.

“Türkiye Aynı Anda 3 Terör Ör-
gütüyle Mücadele Eden Tek NATO 
Ülkesi”

Açılış konuşmalarının ardından 
İbrahim Kalın “15 Temmuz: Darbe, 
Demokrasi ve Uluslararası Sistem” 
başlıklı konferans verdi. İbrahim Kalın, 
“Kartepe Zirvesi’nin 20 yıl sonra adını 
dünyaya duyuracak düzeyde bir zirve 
haline gelmesini arzu ediyoruz. Türkiye 
çok sayıda darbe gördü ama 15 Tem-
muz darbe girişimi millet-devlet ilişkisi 
bağlamında farklı bir yere sahip. Millet, 
iradesine sahip çıkarken Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 yıllık 
liderliği boyunca aşıladığı özgüveni de 
kullandı. Eğer milletimiz bu özgüvene 
sahip olmasaydı bugün önümüzdeki 5 
yılı bile planlayamazdık. Türkiye Cum-
huriyeti aynı anda 3 terör örgütüyle 
mücadele eden tek NATO ülkesidir. Fa-
kat Batılı ülkeler Türkiye’nin teröre karşı 
verdiği mücadelede yeteri kadar destek 
olmadığı gibi terörü kendilerine zarar 
verdiği sürece terör olarak görüyorlar” 
diyerek batılı ülkeleri eleştirdi.

“Avrupa Birliği Felsefesi ve De-
mokrasinin Darbelere Karşı Korunma 
Refleksleri” başlığı altında konferans 
veren AB Genişlemeden Sorumlu 
Eski Komiseri Gunter Verheugen ise, 
“Türkiye, yıllarca diktatörlükle anıldı. 
Ancak Türkiye tamamen demokrasiyle 
yönetiliyor. Demokrasiye darbe yap-
maya çalışmak büyük bir suçtur. Terör 
olayları nerede olursa olsun ciğerimiz 
yanıyor. Fakat Avrupa’daki bazı ülkeler 
konu Türkiye olunca bu konuda birlik ve 
beraberliğe yeteri kadar önem ver-
miyor. Türk milletinin iradesine sahip 
çıktığı bu darbe girişimi ülkede 249 cana 

mal olurken Avrupalı devletler ne yazık 
ki bu duruma sessiz kalmayı tercih etti.”

‘Kartepe Zirvesi Bir Marka Olacak’
Kartepe Zirvesi’nin ilk oturumu 

TBMM Eski Başkanı, Ak Parti Karabük 
Milletvekili Mehmet Ali Şahin modera-
törlüğünde gerçekleştirildi. “Demok-
rasi, Parlamento ve Darbeler” başlıklı 
oturumda Şahin, Kartepe Zirvesiyle, 
Kocaeli ve Türkiye’ye önemli bir marka 
kazandırılacağını belirterek, “3 gün 
boyunca yapılacak oturumlarda de-
mokrasi, darbe, darbelere yol açan bir 
takım sorunlar ve darbeler olmaması 
için ne gibi tedbirler alınması gerektiği 
uzmanlar tarafından tartışılacak” dedi. 
Oturumda KKTC III. Cumhurbaşkanı 
Politik Danışmanı Prof. Dr. Ata Atun, 
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Bosna-Hersek 
Federasyonu Parlamentosu Temsilciler 
Meclisi Başkanı Edin Music ve Hollan-
da Türkevi Araştırma Merkezi Başkanı 
Veyis Güngör davetli konuşmacı olarak 
yer aldı.

Zirve’ye Üst Düzey Katılım
26 ülkeden 187 bilim ve düşünce 

insanının katıldığı zirvede 2 konferans, 
8 özel oturum; 26 bilimsel oturum 
gerçekleşecek. Zirve sonunda Kartepe 
Zirvesi 2017 Deklarasyonu yayımlana-
cak. Sempozyumda, Dünyada yaşanan 
darbeler ve 15 Temmuz’un küresel 
etkileri bilimsel yöntemlerle analiz 
edilecek. Darbelerin önü, arkası, ekono-
misi, sosyolojisi, FETÖ gibi din ve duygu 
istismarına dayanan yapılar deşifre 
edilecek.

Kartepe Zirvesi’ne medya, siyaset ve 
akademik çevrelerden 187 konuşmacı 
katılıyor. Konuşmacılar arasında; İbra-
him Kalın, Günter Verhaugen, Wadah 
Khanfar, Mohsin Majid Mughal, Stelyo 
Berberakıs, Abdallah Zakaria, Mehmet 
Ali Şahin, Ali Saydam, Hande Fırat, Oğuz 
Haksever, Fatih Er, Muhammed El Adil, 
Prof. Dr. Saida Latmanı, Nevzat Çiçek, 

Nedim Şener, Okan Müderrisoğlu, Nud-
zejma Obralic, Prof. Dr. Kemal İnat, Prof. 
Dr. Şu?kru? Karatepe, Prof. Dr. Nilu?fer 
Narlı, Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Prof. 
Dr. Haluk Selvi, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, 
Prof. Dr. Davut Dursun, Prof. Dr. Yılmaz 
Bingöl, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Prof. 
Dr. Fuat Keyman, Prof. Dr. Atilla Yayla, 
Prof. Dr. Haşim Ahmet Nghaumesh, 
Prof. Dr. Didi Saleck gibi dikkat çeken 
isimler bulunuyor.
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İklim değişikliği farkındalığı artırılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baş-
kanlığı öncülüğünde Kocaeli Valiliği, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sana-
yi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, İl Çev-
re Müdürlüğü gibi kurumlar ile birlik-
te projelendirilen; Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve Avrupa Birliği ‘nce des-
teklenen Kocaeli Sera Gazı ve İklim 
Değişikliği İnsiyatifi tanıtım toplantısı 
Ramada Otel’de gerçekleştirildi. Yeşil 
ve Mavi hayata doğru sloganıyla yola 
çıkan programa Başkan Danışmanı 
Nermin Tol, Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanı Necmi Kahraman ve 
ilgili yöneticiler katıldı.

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEĞİ İLE
Avrupa Birliği tarafından finanse 

edilecek olan projenin Türkiye için 
önemli bir adım olduğunun altını çi-
zerek sözlerine başlayan Necmi Kah-
raman ‘’ Bugün burada ülkemizin ve 
dünyamızın en önemli problemlerin-
den bir tanesi olan iklim değişikliği 
konusunda gerçekleşecek projemiz 

için bir araya geldik. Bu çalışma-
nın üzerine katarak ilerisi için daha 
da sürdürülebilir hale getirebiliriz ‘’ 
dedi.

PROJEYİ GENÇ NESİLE 
İNDİRGEMELİYİZ
Projenin gelecek için büyük önem 

taşıdığını belirten Kahraman ‘’ Özel-
likle projemizin en önemli hedef-
lerinden bir tanesi öğrencilerimize 
inerek anlatmaktır. Hedefimiz araş-
tırma seviyesini arttırıp genç neslin 
bilinçlenmesini sağlamak olacak. 
Hedefimiz Türkiye’den dünyaya açı-
lacak örnek bir proje ile daha yaşanı-
labilir bir çevrede payımızın olmasını 
sağlamak. Bunu gençlere ulaşarak 
yapabileceğimizi ve onların eğitimle-
rinde çevrenin önemli bir yer alarak 
sağlanabileceğini biliyoruz ‘’ diyerek 
sözlerini tamamladı.

PROJE İLE İLGİLİ SUNUM YAPILDI
Proje ile ilgili bilgilerin aktarılma-

sının ardından proje detayını paylaş-
mak için Çevre Koruma Şube Müdürü 
Mesut Önem tarafından bir sunum 
gerçekleştirildi. Sunumda yerel dü-
zeyde iklim değişikliği alanındaki ka-
pasite geliştirmeye katkıda bulunmak 
için Sera Gazı Envanteri ve Eylem pla-
nı hazırlanacağı ve yapılacak çalışma 
ile ilgili detaylı bilgiler aktarıldı. Pro-
je kapsamında öğrencilere yönelik 
birçok etkinlik yapılacağını belirten 
önem ‘’ Diriliş kampında 100 genç bi-
reyin katılımıyla 3 gün süre ile ‘’ Çev-
re ve İklim ‘’ temalı kamp yapılacak, 
ayrıca 2 bin 500 ilköğretim öğrencine 
çevre ve iklim eğitim seti dağıtılacak.” 
dedi.

OKULLARDA EĞİTİMLER VERİLE-
CEK

Proje kapsamında 12 ilçenin ta-
mamında belirlenecek 12 okulda ‘’ 
Yazılım ve Robotik ‘’ atölyeler kuru-
lacak. Seçilecek okullar, eğitim prog-
ramı kapsamında “Çevre ve İklim” 
temalı yazılım ve robotik projeler 
geliştirecekler ve proje yarışmasına 
katılacaklar. Düzenlenecek yarışma-
da yapılan en iyi proje seçilerek ödül-
lendirilecek ve bu sayede öğrencilere 
yönelik teşvik sağlanacak. Ayrıca 20 
ilköğretim öğrencisine yönelik uzman 
eğitmenler desteği ile “Atık ve Çevre” 
konulu bir sergi çalışması yapılacak. 
Ortaya çıkacak sergiler ile Büyükşe-
hir Belediyesi Bilim Merkezi’nde ziya-
rete açılacak.

EYLEM PLANI HAZIRLANACAK
Bu proje ile birlikte proje sonunda 

Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim 
Değişikliği Eylem Planı hazırlanacak. 
Öte yandan proje kapsamında Ulusal 
seminer ve konferanslar, görseller, 
internet sitesi ve sosyal medya faa-
liyetleri yürütülerek sonuca ulaşıla-
cak.

AB desteği ile geliştirilen 
proje kapsamında 12 ilçenin 
tamamında belirlenecek 12 
okulda ‘’ Yazılım ve Robotik ‘’ 
atölyeler kurulacak. Seçile-
cek okullar, eğitim programı 
kapsamında “Çevre ve İklim” 
temalı yazılım ve robotik pro-
jeler geliştirecekler ve proje 
yarışmasına katılacaklar. 

[iklim değişikliği ►
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Bilişim Fuarı’nda kendi Jurassic Parkı’nı yap...
Sanal gerçeklik uygulamaları, en gelişmiş uçuş simülatörleri, 3D yazıcılar, mobil uygulamalar, 

akıllı şehir sistemleri, inovatif ürünler ve görüntüleme sistemleri, sosyal medya uygulamaları, 
gelişmiş robotik uygulamalar, binlerce metrekarelik fuar alanında konuşlanacak olan yüzlerce 

bilişim firması, alan içi ve alan dışı etkinliklerle sektöre gönül verenlerin karşısında olacak. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 
23-26 Kasım tarihlerinde Uluslara-
rası Fuar Merkezi’nde düzenleyeceği 
Kocaeli Bilişim Fuarı, birbirinden 
ilginç artırılmış gerçeklik düzenekle-
rine ev sahipliği yapacak. 

Bunların içinde en dikkat çeken-
lerden birisi ise 4M Mobisu 
firmasının fuarda sergile-
yeceği artırılmış gerçeklik 
teknolojisine sahip dinozor 
düzenekleri olacak. Bu 
düzeneklerle her evde bir 
Jurassic Park olacak.

DİNOZORLAR 
CANLANACAK
Dinozorlar, Kocaeli Bü-

yükşehir Belediyesi’nin 23-
26 Kasım tarihleri arasında 
düzenleyeceği Kocaeli 
Bilişim Fuarı’nda canlana-
cak. Fuarda sergilenecek 
3 boyutlu dinozor setle-
riyle çocuklar, binlerce yıl 
önce yaşamış dinozorlarla 
tanışacak. Dinozor DNA 
setlerinin içinde dinozor 
iskeletinin gömülü olduğu 
alçı kalıp, özel olarak hazır-
lanmış kazı aletleri, fırça, 
AR(Augmented Reality-Ar-
tırılmış Gerçeklik) matı yer 
alıyor.

ÇEKİN, PAYLAŞIN!
Her öğrencinin bir 

paleontolog ve genetikçi 
olmasını sağlayacak setlerle 
çocuklar, karanlıkta parlayan dino 
iskeletini kazıyarak çıkaracak. Tüpün 

içindeki dinozor DNA’sı AR teknolo-
jisiyle gerçek boyutlu bir dinozora 
dönüşecek. Çocuklar dinozorlarla 
çekilmiş fotoğraf ve kamera görün-
tülerini sosyal medyadan arkadaşla-
rıyla paylaşabilecek.

KOCAELİ BİLİŞİM FUARI
Kocaeli Bilişim Fuarı, 23-26 Kasım 

2017 tarihleri arasında Uluslarara-
sı Fuar Merkezi’nde yapılacak. Ana 
teması ‘’Sanal ve Artırılmış Gerçek-
lik’’ olarak belirlenen fuarda; ilkokul 
çağından üniversiteye uzanan genç 
kuşağa ulaşmak, bilişim öğretmenle-
rinin ufkunu genişletmek ve sek-

törün önde gelen firmalarını 
Kocaeli’yle tanıştırmak amaç-
lanıyor. Fuar kapsamında, 
sanal ve artırılmış gerçeklikle 
Türkiye ve dünyada bilişim 
sektöründe teknolojinin geldiği 
son nokta belirlenecek. Ayrıca 
özellikle savunma alanındaki 
milli kurumlarımızın katılımıy-
la bilişimde ülkemizin geldiği 
düzey gözler önüne serilecek.

BİLİŞİM FESTİVALİ
Binlerce metrekarelik fuar 

alanında konuşlanacak olan 
yüzlerce bilişim firması, alan 
içi ve alan dışı etkinliklerle 
sektöre gönül verenlerin kar-
şısında olacak. Sanal gerçeklik 
uygulamaları, en gelişmiş uçuş 
simülatörleri, 3D yazıcılar, 
mobil uygulamalar, akıllı şehir 
sistemleri, inovatif ürünler ve 
görüntüleme sistemleri, sosyal 
medya uygulamaları, gelişmiş 
robotik uygulamalar gibi pro-
jelerin yanı sıra bilişim sektö-
rünün baş döndürücü hızına 
eşlik edecek uygulamalarla 
Kocaeli Bilişim Fuarı, adeta bir 
bilişim festivaline dönüşecek. 

Sektörün dikkat çeken isimleri 
ise düzenlenecek söyleşilerde dene-
yim paylaşımında bulunacak.

[fuar ►
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TÜBİTAK  Marmara Teknokent 
yürütücülüğü, Kadın ve Demokrasi 
Derneği (KADEM) işbirliği ile  “İno-
vasyonda Kadın” Temalı Girişimcilik 
Kampı TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde 
gerçekleştirildi.

3. sü düzenlenen Kadın Girişim-
cilik Kampı’ na519 proje başvurusu 
yapılmış, uzman değerlendirmeleri 
sonucunda 29 proje sahibi kampa 
katılmaya hak kazandı.

Kadın girişimciler bir hafta boyun-
ca; Finansal Analiz, İş Planı Geliştir-
me Dinamikleri, Girişimcilikte Potan-

siyeli Hayata Geçirme, Girişimciler 
İçin İletişim Atölyesi, Girişimci Kamu 
Destekleri, İş Planı Sunum Hazırlama, 
Girişimcilikte Pazar Analizi, İş Modeli 
Geliştirme, Pazarlama, Girişimcilikte 
Güçlükleri Aşma, Girişimcilikte Fizi-
bilite ve Liderlik konularında eğitim 
aldı.

Mentörlerle birebir görüşerek 
projelerini güçlendirme şansı elde 
eden girişimciler ayrıca melek yatı-
rımcılarla da buluşma fırsatı yakadı.  
Kamp süresi boyunca projelerini 

geliştirebilmeleri için tecrübe edindi-
ler.  Zade Vital firması Genel Müdürü 
Beril Koparal,  Setcard Genel Müdürü 
Öner Piyade, SanlabSimülator kurucu 
ortağı Salih Kükrek, İstanbul Bilim 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Dr. 
Oytun Erbaş, Saruhan Şirketler Gru-
bu/Fakir Yönetim Kurulu Üyesi Kübra 
Saruhan, İmmunflex Firma kurucusu 
TijenZiyalgirişimci kadınlarımıza 
tecrübe paylaşımında bulundu.

KADIN GİRİŞİMCİLİK KAMPI 
ÖDÜL TÖRENİ
15 Ekim 2017 tarihinde III. Kadın 

Girişimcilik Kampı Sertifika Töre-
ni TÜBİTAK Marmara Teknokent 
bünyesinde faaliyet gösteren IBTECH 
Bilişim firmasının ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.  Değerlendirme 
sonucu finale kalan 11 girişimci proje 
sunumlarını yaparak hakem heyeti-
nin sorularını yanıtladılar.

Sertifika töreninde açılış konuş-
masını yapan TÜBİTAK Marmara 
Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan 
Çömlek “Gerçekleştirdiğimiz bu kamp 
bizim 5. Girişimcilik kampımız. Türki-
ye’ de ilk kurulan ve önde gelen Tek-
nokent olarak çok farklı organizas-
yonlar yapıyoruz. Girişimcilik kampı 
da bunlardan sadece biri. Girişimcilik 
kampında başarılı olan projeler belli 
bir seviyeye geldiğinde biz onları 
kuluçka merkezimize alıyoruz. Daha 
sonra onları ticaretlerini yapmaları 
için Teknoloji Geliştirme Bölgemize 
alıyoruz. Eğer üretime geçecek ise 
Teknoloji Serbest Bölgemize alı-
yoruz. Bizlerinde yatırım yapabile-
ceği projeler var ise onlara yatırım 
yapıyoruz. Uluslararası heyetler 
düzenliyoruz ve bu arkadaşları da bu 
heyetlere dahil ederek ürünlerinin 
uluslararası pazarlara açılmasını 
sağlıyoruz.” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından 
TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel 
Müdürü Dr. Orhan Çömlek ve KADEM 
İş Dünyası ve Ekonomi Komisyonu 
Başkanı Arzu Odabaşı ile birlikte5 
başarılı projeye sertifika takdiminden 
sonra tüm katılımcılara Katılım Bel-
gesi ile eğitmen, mentör ve hakemle-

“İnovasyonda Kadın” temalı 
3. Girişimcilik Kampı finalistleri belli oldu

3.’sü düzenlenen Kadın Girişimcilik Kampı’na 519 proje başvurusu yapıldı. Uzmanların 
değerlendirmeleri sonucunda 29 proje sahibi kampa katılmaya hak kazandı.

[girişimcilik ►
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re Teşekkür Belgeleri takdim edilerek 
toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Sertifika töreninden sonra Adile 
Sultan Sarayında Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıe-
roğlu, Darıca Kaymakamı Ömer Kara-
man, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı                            
Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, TÜBİTAK 
Marmara Teknokent Genel Müdürü 
Dr. Orhan Çömlek ve birçok seçkin 
konuk katılımıyla “İnovasyonda Ka-
dın” Temalı 3.Girişimcilik Kampı ödül 
töreni gerçekleştirildi.

Programın ilk açılış konuşmasını 
yapan TÜBİTAK Marmara Teknokent 
Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek, İno-
vasyonda Kadın Projesi Kampları’nda 
girişimci kadınlara, inovatif, katma 
değeri yüksek projelerini nasıl hayata 
geçirebilecekleri konusunda destek 
olduklarına dikkat çekti.

KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. 
Sare Aydın Yılmaz programda yaptığı 
konuşmada, bir sivil toplum kuruluşu 
olarak ülkenin kalkındırılması için 
devamlı çalışmalar yaptıklarını, çö-
züm önerileri ve uygulamaya dönük, 
İnovasyonda Kadın gibi projelerle 
meseleye ilişkin somut adımlar attık-
larını ifade etti.

Programda konuşan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarı-
eroğlu, 3 yıllık planları içinde temel 
önceliklerinin istihdam olduğunu 
bunu gelecek dönemde kadın genç 
ve engelli istihdamı olarak daha da 
geliştireceklerini söyledi. Bakan Sarı-
eroğlu, “Bakanlığa geldiğimiz andan 
itibaren 6 aylık eylem planlarımızı 
hazırladık. Bakanlar kurulumuza 
sunduk. Önümüzdeki döneme ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğımızın başta ilk 6 ay olmak üzere 3 
yıllık planları içerisinde temel öncelik 
istihdam. İstihdam konusunda da 

cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir 
milli istihdam seferberliği başlatılmış 
durumda. Önümüzdeki dönemde biz 
bunu kadın genç ve engelli istihda-
mıyla yeni bir açılımla sürdürmeyi 
planlıyoruz. Kadın istihdamının artı-
rılması kadınlarının iş gücüne katılım 
oranlarının artırılması ve işsizlik 
oranlarının düşürülmesi temel ön-
celiğimiz olacak. Tüm uyguladığımız 
programlarda Çalışma Bakanlığı’nın 
İŞKUR aracılığıyla Mesleki Yeterlilik 
Kurumu aracılığıyla Sosyal Güvenlik 
Kurumu aracılığıyla Çalışma Genel 
Müdürlüğümüzün yürüttüğü bütün 
programlarda kadınlara karşı pozitif 
ayrımcılığı desteklerimizi artırarak 
devam ettireceğimizi buradan ifade 
etmek istiyorum” dedi.

Bakan Sarıeroğlu, ödül alacak ve 
çalışma hayatına girecek olan kadın 
girişimcilere başarılar dilerken kadın-
ların istihdam konusunda cesaretli 
olmasını gerektiğini söyledi. 

Program sonunda elektronik, 
gıda, sağlık, enerji ve bioteknoloji 
alanında başarılı projeler geliştire-
rek ilk 5’e giren kadın girişimcilere 
plaketleri verildi. 

519 Proje arasından ilk 5’e kala-
rak Türkiye’nin En İnovatif Kadını 
Seçilen Girişimciler;

•Fatemeh Bahadori - Doğal 
Ürünlerin Biyo yararlanımının Nano-
Kil Kullanarak İyileştirilmesi- Türkiye 
Killerinin Gıda Sektöründe Kullanımı

•Esra Özkan - Mobil Rüzgar 
Türbini

•Begüm Esra Aytan - Rekom-
binant Dna Teknolojisi İle Pet Türü 
Plastiğin Geri Dönüşümü

•Özlem Ağan - Babythings
•Yağmur İşeri- Bitkisel İçerikli 

Oleuropein Ve Squalene Ekstraktının 
Katkı Maddesi, Kozmetik Ve Gıda 
Takviyesi Alanında Kullanılması
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Kocaeli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi 
‘İklim Haftası’nı kutladı

Kocaeli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, 16-27 Ekim tarihleri arasında kutlanan 
‘İklim Haftası’ dolayısı ile bir dizi etkinlik gerçekleştirdi

Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Bilgi Merkezle-
ri iklim değişikliğini tartışmak ve konuya ilişkin 
farkındalığı arttırmak üzere 16-27 Ekim tarihleri 

arasında ülke genelinde etkinlikler düzenliyor. 

Kocaeli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi 22 Ekim Pa-
zar Günü İklim Eylem Haftasını kutladı. Etkinlik, Alman 

Büyükelçiliği’nin katkıları ile 14. Çevre Kısa Film Festivalin-
de “Umut Var” adlı kısa filminin gösterimi ile başladı. 

Filmin ardından Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye 
Direktörü Rifat Ünal Sayman,  “İklim Değişikliği ve Paris 
İklim Anlaşması ve Yükümlülükleri” konulu sunumunda 
Dünyadaki ve Türkiye’deki hızlı büyüme ve enerji kullanımı 
hakkında bilgi verirken, ülke politikalarının bu yönde de-
ğiştirilmesinin önemine vurgu yaptı. 

Sunumun ardından Terraqua Dizayn Atölyesinin katkı-
ları ile Teraryum atölyesi gerçekleştirildi.  Teraryum yapı-
mı, bitkiler ve bakımı hakkında bilgi verildi. 

İklim eylem haftası yıl boyunca halka ulaşmak üzere 
AB Bilgi Merkezleri ağı aracılığıyla yürütülen birçok faa-
liyetten bir tanesidir. Ağ, Türkiye’deki insanların Avrupa 
Birliği, değerleri ve Türkiye ile işbirliği konularında bilgi-
lendirilmesine yardımcı olmaktadır.   

[etkinlik ►
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Küreselleşmenin her geçen gün etki-
sinin arttırdığı ve sınırların kalktığı 
günümüzde, yeni rekabet koşullarıy-

la baş etmek gittikçe zor bir hale gelmektedir. 
Rekabette başarının en önemli unsurlarından 
biri kaynakların etkin kullanımıdır.

Bu sebeple Kocaeli Sanayi Odası, üyele-
rinin değişen piyasa koşullarından ve kanuni 
yükümlülüklerden doğan beklenti ve ihtiyaç-
larına tek bir noktadan çözüm üretebilmek 
için “Sanayi Destek Merkezi - SADEM”i kurdu.

SADEM, KSO üye işletmelerin beklenti ve 
ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek, alternatif ce-
vaplar sunacak hizmet sağlayıcıları ile birlikte 
katma değer yaratmayı amaçlamaktadır. Bu 
amaç için SADEM, KSO üyelerine yönelik pi-
yasa koşullarının altındaki maliyetlerle eğitim 
organizasyonları düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda; Türk Loydu işbirliğiyle 2 günlük “TS EN 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi” dü-
zenlendi. 

Yeni versiyon konusunda bilgi aktaran Eğitmen ve Baş 
Denetçi Haluk Ali Güneş uygulama örnekleri ile de risk ana-
lizlerinin nasıl yapılacağını katılımcılarla paylaştı.

SADEM ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi temel eğitimini verdi

‘Kocaeli Sanayi Odası Sanayi Destek Merkezi’, Türk Loydu işbirliğiyle 2 günlük “TS EN ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi” düzenledi

Kocaeli Sanayi Odası Gebze Temsilciliği, 
ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve Lojistik 
Hizmetler A.Ş. işbirliğinde, TOSB Bölge 

Müdürlüğü Binası Konferans Salonu’nda “İhracat-
ta E-Fatura” düzenledi. Gümrük Müşaviri Kemal 
Yetik tarafından verilen seminerde ihracatta ‘e-
fatura’ başlığı altında; 

• İhracat işlemlerinde e-fatura,
• İhracatta e-ratura avantajları-dezavantajları, 
• Yasal prosedürler ve geçiş süreleri,
• İstisnalar
• Elektronik altyapı
konuları, anlatıldı. 
Katılımın yüksek olduğu toplantı soru cevap-

larla son buldu.

KSO Gebze Temsilciliği ihracatta 
e-fatura seminerini düzenledi

Kocaeli Sanayi Odası ve ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. işbirli-
ğinde, 05 Ekim Perşembe günü, Çayırova’da TOSB Bölge Müdürlüğü Binası Konferans 

Salonu’nda “İhracatta E-Fatura” semineri düzenlendi

[kalite ►
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[yazılım ►

TÜBİTAK ULAKBİM önderliğinde 
yoğun bir katılımla gerçekleştirilen 
3. Kamu Açık Kaynak Konferansı  
tamamlandı. 

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif 
Ergin, burada yaptığı konuşmada, 
açık kaynak meselesinin, buz dağının 
su üstünde kalan sekizde birine kar-
şılık geldiğini, asıl meselenin “dijital 
gündem” olduğunu söyledi. 

Türkiye’nin insan kaynağı, yö-
netimi ve halkın istekliliğiyle dijital 
gündemi son derece iyi kucakladığına 
işaret eden Ergin, Türkiye’nin bu ko-
nuda diğer ülkelerden bir “tık” ileride 
bulunduğunu ifade etti.

-Ergin: asıl mesele güvenlik
Konunun sadece lisans bağımlılı-

ğıyla sınırlı olmadığını, asıl meselenin 
güvenlik olduğunu dile getiren Ergin, 
şöyle konuştu: 

“Çünkü verilerimizin, bilgilerimi-
zin, fotoğraflarımızın, özel, resmi 
hayatımızın, her türlü başvurumuzun, 
imzamızın tutulduğu bir yerden bah-
sediyoruz. Yeni kimlik kartlarıyla tüm 
kişisel verilerin, bilgilerin bulunacağı 

bir alandan söz ediyoruz, konu sade-
ce 3-5 fotoğraf değil. 

Eğer buranın güvenliğini sağlaya-
mazsak, içinde ne yazdığını kontrol 
edemediğimiz yazılımlarla bunları 
yönetmeye çalışırsak o zaman büyük 
bir gaflet ve delalet içinde bulunaca-
ğımız çok açık. 

Bu bakımdan güvenliğimizin baş-
kalarının idaresine verilmemesi me-
selesiyle karşı karşıyayız. Bu mesele 
sadece bir yazılım göçü değil, milli 
bağımsızlık olarak da ele alınması 
gereken bir meseledir.”

-Pardus kullanılabilir halde
Pardus etiketi altında çeşitli 

çözümler sunduklarını, bu yönde-
ki çalışmalara devam edeceklerini 
belirten Ergin, “2011-2013 döneminde 
malum yapının müthiş gayretleriyle 
TÜBİTAK’taki Pardus yapılanması 
tamamen çökmüştü. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, Pardus ko-
nusunda verdiği talimatın bu konuda 
atılan kararlı adımlar için tetikleyici 
olması üzerine 2014’te bunu aya-
ğa kaldırmak için büyük bir gayret 
gösterildi ve 3 yıl sonra başta silahlı 
kuvvetler olmak üzere bir dizi alanda 
kullanılabilir hale getirildi.” dedi.

-Format bağımlılık getiyor
 Ergin, dijital ortamda hazırla-

nan belge ve dosyaların bir formatı 
olduğunu ve bunlar üzerinde işlem 
yapabilmek için belirli programlara 
ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Örneğin, Microsoft Office’te 
hazırlanan bir çalışmanın “doc” ya da 
“docx” formatında biçimlendirildiği-

ne işaret eden Ergin, bu formatların 
açık kaynaklı geliştirilmiş LibreOffice, 
OpenOffice ya da başka geliştiricile-
rinin geliştirdiği yazılımlarda açılmak 
istendiğinde zorluklar yaşandığını 
vurguladı. Ergin, şöyle devam etti:

“Bu durum bize şöyle bir bağımlılık 
getiriyor: Microsoft Office’te hazır-
lanmış dokümanları açmak istiyorsa-
nız bu yazılımı almanız ve yıllık lisans 
ücreti ödemeniz lazım. Bir power 
point gösterimi yapacaksanız, hesap-
lama tablosu hazırlayacaksanız ya da 
bir doküman hazırlayıp sunacaksınız. 
Belirlenmiş Open Document Format 
(ODF-Açık Belge Formatı) gibi dünya 
çapında standartlar var. Buna geç-
tiğimiz takdirde ofis yazılımlarında 
Microsoft ya da Mac bağımlılığımızı 
minimize etmiş olacağız.”

-Açık döküman formatı
Öncelikle kendi iç işlerimizde açık 

doküman formatını benimseyeceğiz. 
Microsoft, Mac kullanan da bunu 
açabilecek ama bunların dışındaki 
açık kaynak kodlu yazılımlarla bize 
doküman yollayıp alacak olanlar 
bunu kullanabilecekler. 

Yeter ki biz kendi bünyemizde açık 
kaynak tabanlı formata geçmiş ola-
lım. Bunu 6 ayda kendi bünyemizde 
oturttuktan sonra 2018’in ortasından 
itibaren TÜBİTAK ile yapılacak bütün 
yazışmalarda ve belge formatlarında 
office formatlarını artık reddedeceğiz. 

Ayrıca Proje başvurusunda bu-
lunan, bizim adımıza hakemlik ya da 
değerlendirme yapan, konferansla-
rımıza katılanların sunumlarını açık 
belge formatında isteyeceğiz.”

Tübitak yazılım bağımlılığından 
kurtulmak için çalışmalara hız kazandırdı
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TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ 204.125.975 Araştırma-geliştirme ve test hizmetleri 0 ..

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE 
TİC. A.Ş.

9.430.000 KALAY KAPLI BAKIR TEL 11239000 KG/YIL, ELEKTROLİTİK BAKIR 
TEL 46800000 KG/YIL, TASLAK BAKIR BORU 14985000 KG/YIL, 
KALİBRE BAKIR LAMA 3200000 KG/YIL, BÜKÜMLÜ BAKIR TEL 
14257600 KG/YIL, BAKIR ANOT 77760000 KG/YIL

YAR-KİM ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK 
ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

7.250.000 ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ 20470 TON/YIL

KENT GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 5.000.000 Sakız 8547000 KG/YIL, Yumuşak ve sert şeker 26159000 
KG/YIL

CEVHERİ İNŞAAT A.Ş 4.800.000 Yeniden değerlendirilmiş metal olmayan atık ve hurdalar 
(organik bitki kabuğu) 1 ..

BEŞÜZZİ GIDA TURİZM HAYVANCILIK İNŞ. 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

2.600.000 Muhtelif unlu mamüller 63040 KG/YIL

EKİP MÜHENDİSLİK TAAH. İNŞ. KİMYA SAN. 
VE TİC. A.Ş.

2.300.000 Paslanmaz çelik tank ve kazan 2137 ADET/YIL, Çeşitli reaktör, 
kazan, tank ve makineler 753 ADET/YIL

KABEL KABLO ELEMANLARI SAN. VE TİC. A. Ş. 2.180.000 Buzdolabı, çamaşır makinası ve bulaşık makinası için kablo 
grubu 9051000 ADET/YIL

HAN GRUP GERİ DÖNÜŞÜM METAL İNŞAAT 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

1.120.000 PC Çapak (Kırılmış) 35 TON/YIL, Pet Çapak (Kırılmış) 10 TON/
YIL, Ahşap ve Metal Atıklar 500 TON/YIL

 EYLÜLDE TEŞVİK BELGESİNE BAĞLANAN KOCAELİ’DEKİ YATIRIM PROJELERİNİN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE SIRALAMASI (TL)  

Eylülde 238.8 milyon lira harcama 
gerektiren 9 yatırım projesi teşvik gördü

Eylülde yatırım yeri olarak 
Kocaeli’yi seçen 9  firma toplam 
1238.8 milyon liralık yatırım yapmak 
üzere harekete geçti. 

Bu firmalar tarafından öngörülen 
yatırımlar Ekonomi Bakanlığı tarafın-
dan teşvik belgesine bağlandı.

Eylül ayında teşvik belgesine 
bağlanan 9 yatırım projesi tamam-
landığında 279 kişilik istihdam imkanı 
yaratılacak. 9 yatırım projesinin 4’ü 
komple yeni yatırımlardan oluşurken, 
5 yatırım projesi ile mevcut işlet-
melerin tevsii ve modernizasyonu 
yapılacak. 

9 yatırım projesinin sadece Kent 
Gıda tarafından yapılacak olan biri 
yabancı sermaye eliyle gerçekleştiri-
lirken, geri kalan tüm yatırım proje-
leri yerli sermaye tarafından realize 
edilecek.

Teşvik belgelerine göre eylül 
ayının en büyük yatırımı TÜBİTAK 
Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından 
gerçekleştirilecek. 

Hizmet sektöründeki bu yatı-
rım için 204 milyon lira harcama 
yapılacak. KDV İstisnası, Güm-
rük Vergisi Muafiyeti tanınacak. 

İkinci sırada yer alan Sarkuy-
san 9.4 milyon liralık yatırımla 
gerçekleştireceği modernizas-
yon yatırımı ile Kalay kaplı bakır 
tel 11.239.000 KG/YIL, Elektroli-

tik bakır tel  46.800.000 KG/YIL, 
Taslak bakır boru 14.985.000 KG/YIL, 
Kalibre bakır lama 3.200.000 KG/YIL, 
Bükümlü bakır tel 14.257.600 KG/YIL 
kapasiteleri yaratacak.

Şirkete bu yatırım nedeniyle 
Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV 
İstisnası, Vergi İndirimi teşvikleri 

tanınacak. 
Ayın üçüncü büyük yatırım proje-

sine imza atan Yar-Kim Endüstriyel 
Temizlik Ürünleri 7 milyon 250 bin 
liralık harcama gerektiren yatırım 
projesi ile yılda 20 bin 470 ton 
temizlik ürünleri üretecek. Şirkete bu 
yatırım projesi için KDV İstisnası, Sig-
orta Primi İşveren Hissesi Desteği, 
Vergi İndirimi teşvikleri tanınacak. 

Bunların dışında kent gıda 5 mi-
lyon lira, Cevheri İnşaat 4.8 milyon 
lira, Beşüzzi Gıda 2.6 milyon lira, ekip 
Mühendislik 2.3 miloyn lira, Kabel 
Kablo 2.1 milyon lira ve Han Grup 
Geri Dönüşüm de 1.1 milyon liralık 
yatırım projelerine imza atacaklar.

[yatırımlar ►
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Kocaeli Sanayi Odası 
‘Cumhuriyet Koşusu’na katıldı

Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği ‘Cumhuriyet Koşusu’na katıldı.

SEKA Park Sahilinde gerçekleşen koşu  Kocaeli Valisi  Hüseyin 
Aksoy’un startıyla başladı. Cumhuriyet koşusuna   Kocaeli Mil-
letvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 

Karaosmanoğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları çerçevesinde dü-

zenlediği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü, Atletizm Federasyonu, Mil-
li Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle 
gerçekleştirdiği “Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi Cumhuriyet Koşusu” büyük ilgi 
gördü. ‘Cumhuriyet Koşusu’na Kocaeli 
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
Genel Sekreter Memet Barış Turabi ve 
çalışanlarının büyük bölümü eş ve ço-
cuklarıyla katılım gösterdiler.

Kocaeli Büyükşehir Be-
lediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu’nun konuş-

masının ardından  Vali Hüseyin Aksoy  
“Bugün Cumhuriyetimizin 94. yılını kut-
luyoruz. Hepinizin Cumhuriyet Bayra-
mı kutlu olsun. Sağlıklı yaşam için spor 
önemli. Bu anlamda halk koşusuna katkı 
sağlayan ve katılan herkese teşekkür 
ediyorum. Bu organizasyonu gerçekleş-
tiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
ve ekibine çok teşekkür ediyorum”dedi. 
Vali Aksoy ve Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Karaosmanoğlu tüm yarışmacılara 
başarılar dileyerek, protokol üyeleri ile 
birlikte 3 kilometrelik halk koşusu ve 
ardından 10 kilometrelik Cumhuriyet Ko-
şusunun startını verdiler.
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Kocaeli Sanayi Odası çalışanları Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Kurucusu ulu önder Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 79.yılında, KSO 

bahçesindeki bayrak alanında saygı duruşunda bulunarak 

andı. Oda’dan yapılan yazılı açıklamada da; “Cumhuriyeti-
mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, aramızdan 
ayrılışının 79. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.” 
denildi.

Kocaeli Sanayi Odası Atatürk’ü andı
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) çalışanları Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü “10 Kasım Anma Günü”nde KSO bahçesindeki bayrak alanında saygı 

duruşunda bulunarak andı.
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International Data Corporation 
(IDC) Türkiye tarafından düzenlenen, 
8. IDC CIO Summit 2017 Türkiye’de, 
“GOSB Kule-Gebze Organize Sanayi 
Akıllı Bölgesi” projesi ile Kamu Özel 
dalında alınan “Yılın En İyi BT Yöne-
tişim Projesi” ödülünden sonra, bu 
kez GOSB, IDC Teknoloji Ödülleri 2017 
Türkiye’de, “GOSB Veri Ambarı” proje-
si ile “Yılın En İyi Veri Altyapısı Projesi” 
ödülüne layık görüldü. 

30-31 Ekim 2017 tarihlerinde NG 
Sapanca Otel’de, “IDC Türkiye Smart 
Manufacturing Summit 2017” etkin-
liğinde gerçekleştirilen ödül törenin-
de, “Yılın En İyi Veri Altyapısı Projesi” 
ödülünü tüm GOSB  katılımcıları adına, 
GOSB BT Müdürü Engin Işık aldı. 

Danışma Kurulunda Boğaziçi Üni-
versitesi ve İTÜ Teknokent’den akade-

misyenler ile Türkiye’nin önde gelen 
kurumlarından CIO ve BT Yetkililerinin 
yer aldığı jürinin değerlendirmeleri so-

nucunda kazanılan bu ödül, GOSB’un 
teknoloji alanındaki başarılarını yeni-
den taçlandırdı.

“Yılın en iyi veri altyapı projesi” ödülü GOSB’un

Belarus Cumhuriyeti An-
kara Büyükelçiliği Ekonomi 
ve Ticaret Müsteşarı Ruslan 
Kizelevich ve beraberinde-
ki Belarus Serbest Ekonomi 
Bölgeleri ve Belarus Ticaret 
Borsası heyeti, Kocaeli Sanayi 
Odası yetkilileriyle birlikte 3 
Kasım 2017 tarihinde GOSB’u 
ziyaret etti. 

GOSB Bölge Müdür Yar-
dımcısı Hülya Kaynak tarafın-
dan karşılanan heyete, Bölge 
Müdürlüğü’nün faaliyetleri 
ve katılımcılara sunulan hiz-
metler hakkında bilgi aktarıl-
dı.Toplantı sonunda, Kaynak 
tarafından Kizilevich’e, ziya-
ret anısına GOSB anı tabağı 
takdim edildi. 

Belarus Cumhuriyeti heyetinin GOSB ziyareti...

GOSB Katılımcıları, 25 Ekim 2017 
Çarşamba günü GOSB Teknopark 
A.Ş.’de bir araya geldi.

Her ay bir GOSB katılımcısının 

tesisinde gerçekleştirilen Sanayici 
Sohbetleri toplantıları bu kez, GOSB 
Teknopark A.Ş.’de, GOSB Teknopark 
A.Ş. Genel Müdürü Emre Aksan’ın ev 

sahipliğinde gerçekleştirildi.
Teknopark içinde yer alan Mavis 

Yapay Görme Yazılım Sanayi ve Ti-
caret Ltd. Şti., Entek Teknoloji ve Ge-
liştirme Eğitim Danışmanlık Oto. San. 
Tic. A.Ş., ATS Applied Tech Systems 
Dan. Müh. Yaz. Bil. Ltd. Şti. firmaları-
nın sunumları ile başlayan toplantıya, 
GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdürü 
Emre Aksan’ın Teknopark hakkın-
da detaylı bilgi aktardığı sunum ile 
devam edildi. 

Katılımcıların Teknopark için-
de faaliyet gösteren, Altaca Çevre 
Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş. ile 
Innovcoat Nano. Boya ve Yüzey Ürün-
leri San. Tic. ve Arge  A.Ş. firmalarını 
da ziyaret ettikleri toplantı, toplu 
fotoğraf çekimi ile sonlandırıldı.

GOSB katılımcıları 
Teknopark AŞ’de buluştu
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Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derne-
ği (TAYSAD) ev sahipliğinde düzenlenen 
“Yetenek Yönetimi Konferansı”nda dijital 
dönüşümün otomotiv sektörünün insan 
kaynakları yönetimine ve sektörün ge-
leceğine yönelik etkileri mercek altına 
alındı. Kanca, “Otomotiv sektörünün ge-
leceğine, dijital dönüşüme adapte olmuş 
gençler yön verecek” dedi.

Kkonferansın açılış konuşmasını 
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper 
Kanca yaptı. The Green Park Pendik Ho-
tel & Convention Center’da düzenlenen 
konferansta konuşan Kanca, gelişen di-
jital dünya şartlarında insan kaynakları 
yöneticilerinin birbirini tanımasının ve iş-
birliğinin zorunlu hale geldiğini belirterek, 
“İşletmelerimiz için en önemli konulardan 
biri yetenek yönetimidir. Bunun için TAY-
SAD olarak, üye şirketlerimizi geleceğe 
taşıyacak çalışanlarımızın yeteneklerini 
keşfetmeye çalışıyoruz. Bu konferansı da 
yetenekli çalışanları bulmak, geliştirmek 
ve elde tutmak, İK yöneticilerini bir araya 
getirmek ve bilgi alışverişi kadar işbirliği-
ni de artırmak için gerçekleştirdik” dedi. 

Meslek okullarından başlıyoruz
İnsan kaynağı politikaları içinde 

meslek okullarındaki yetenekli me-
zunlara ihtiyaçları olduğuna vurgu ya-
pan Alper Kanca, “Türkiye’de ne yazık 
ki meslek okulları istediğimiz seviyede 
değil. TAYSAD olarak meslek okullarının 
ihtiyaçlarını belirleyerek onları ileri se-

viyelere taşımak, oradaki yetenekli öğ-
rencilerin önünü açmak için çalışmalar 
yürütüyoruz. Meslek liselerinin ‘Motor’ 
bölümlerinde motorları, aletleri olmayan 
okullarımız var inanabiliyor musunuz? 
Bu okulları bulup gerekli parçaları topla-
yıp iletmeye çalışıyoruz. 2013’te başlat-
tığımız Al Değerlendir Meslek Okullarını 
Güçlendir (ADMOG) projemiz ile şimdiye 
kadar 3 milyon 650 bin TL’lik alet topla-
dık ve bunları 81 ildeki meslek okullarına 
gönderdik” açıklamasında bulundu.

Gereksinim duyulan insan kaynak-
ları eksiğinin giderilmesi için gençlere 
odaklanılması gerektiğini belirten Alper 
Kanca, “Otomotiv tedarik sanayinin en 
önemli insan kıymetlerini bulmada temel 
başvuru kaynaklarından biri de üniversi-
teler. Çok yetenekli gençlerimiz var. Bu 
gençlerimizi bilgilendirmeli, sektörümü-
ze davet etmeliyiz. Biz TAYSAD olarak 
üniversiteleri ziyaret ediyor, otomotiv-
den bahsediyoruz. Onları fabrikalarımıza 
çağırıp, otomotiv sektörünü sevdiriyoruz. 
Böylelikle onları otomotiv sektörüne 
çekiyoruz. Otomotiv sektöründe çalış-
manın neden önemli olduğunu, onlara 
neler kazandırabileceğini anlatmaya ça-
lışıyoruz. Yeni nesil şirket yöneticilerine 
de odaklanıyoruz. Onları bir araya geti-
riyoruz, eğitimler veriyoruz. İyi bir sinerji 
yakalayarak gençlerimiz üzerinde fayda 
yaratmaya çalışıyoruz” diye belirtti.

Endüstri 4.0 ile daha nitelikli 

çalışan iş gücüne ihtiyaç duyulacak
Konferans’ta Endüstri 4.0 ile birlikte 

“İnsan Kaynakları Yönetimi” anlayışının 
değişime uğradığına dikkat çeken TAY-
SAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Perihan İnci de, “Günümüzde dijitalleşme 
ile pek çok alanda değişim yaşanıyor. İş 
yaşamında var olan Y kuşağı ve iş hayatı-
na yeni girecek olan Z kuşağı ile İK yaşamı 
yeniden şekillenecek” dedi.

“Gelecekte en önemli değişikliklerden 
biri de çalışma saatlerinde olacak” diyen 
İnci, “Klasik çalışma saatleri yerine, daha 
esnek çalışma saatleri ortaya çıkacak. 
Endüstri 4.0 ile dijitalizasyonun en etkin 
kullanılacağı sektör de otomotiv sektö-
rü olacak. Bizim de amacımız İK gücünü 
daha etkin şekilde kullanmak. Endüstri 
4.0 ile daha az çalışan sayısına ihtiyaç 
duyulacak olmasına karşın, daha nitelikli 
çalışan iş gücüne ihtiyaç duyulacak” diye 
konuştu.

Yeni dönem İK Yönetimini 
profesyoneller anlattı
Konferans kapsamında söz alan 

Türkiye’nin ilk kadın fütüristi Ufuk Tar-
han, Vanderwalt GmbH Kurucusu Flooris 
van der Walt, Microsoft Türkiye İK Müdü-
rü Kemal Özel, Randstand Büyük Müşte-
riler Kıdemli Müdürü Şafak Boy, Willis 
Towers Watson Çalışan Bağlılığı Araştır-
maları Kıdemli Danışmanı Alim Erginoğlu 
ve Çukur & Yılmaz Hukuk Bürosu Yönetici 
Ortağı Özlem Kurt, İK süreçlerinde deği-
şen ihtiyaçlar konularını mercek altına 
aldılar.

Konferansın son bölümünde ise İK 
Uzmanı İpek Aral’ın moderatörlüğü-
nü yaptığı “Şirketlerin Yetenek Yöneti-
mi Yaklaşımı” konulu panel gerçekleşti. 
Panelde, Assan Hanil İK Direktörü Bora 
Alptekin, BASF Türkiye & Azerbaycan İK 
Direktörü Taner Şimşek, Maxion Wheels 
TRO İK & Global Organizasyonel Gelişim 
Direktörü Gülçin Tekin, Ford Otosan İK 
Müdürü Aşkın Çavaş, yetenek yönetimi 
süreçlerindeki deneyimlerini paylaştılar.

Otomotiv sektörünün geleceğini dijital 
dönüşüme yön verenler şekillendirecek

[sektör otomotiv ►
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KOÜ ile çimento endüstrisi işbirliği...
Çimento Endüstrisi İşverenler Sen-

dikası (ÇEİS) yetkilileri, Kocaeli Üni-
versitesi (KOÜ)  ile işbirliği yapmak ve 
nitelikli işgücü yetiştirme çalışmaları 
için Ford Otosan İhsaniye Otomotiv 
MYO’da yürütülmekte olan İşletme 
Ortaklı Mesleki Eğitim Modelini incele-
mek üzere ziyarette bulundular.

ÇEİS ile işbirliğinin alt yapısının 
oluşturulması amacıyla Kocaeli Mes-
lek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Za-
fer Dülger ve Bölüm başkanlarının da 
katılımıyla bir toplantı da gerçekleşti-
rildi. 

Toplantıda, Meslek Yüksekokullar 
Kordinatörü Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir 
Cengiz tarafından müfredat çalışma-
sı için temel referans olması gereken 
Ulusal Meslek Standartları, Uzun Dö-
nem İşyeri Eğitimi uygulamaları, İnsan 
kaynağı paylaşımı ve ortak fiziksel alan 
kullanımı örnekleri ile Mesleki Eğitim 
İşbirlikleri konularında bilgilendirme 
yapılarak örnek çalışmalar anlatıldı.

Toplantıya katılan, Ford Otosan 
Mesleki Eğitim Akademi yöneticisi Sa-

bahattin Gücin tarafından ise Üniver-
site-Sanayi İşbirliği dinamikleri ve sa-
nayi gözüyle ön plana çıkan hususlar 
konusunda kılavuz bilgiler verildi.

Görüşme sonucunda; Merkezi Ku-
manda Operatörü-Fırın, Merkezi Ku-
manda Operatörü-Farin, Merkezi Ku-

manda Operatörü-Çimento, Makine 
Bakımcısı, Kimya Laboratuvar Analisti 
ve Çimento Test Elemanı ulusal stan-
dartlarında Seviye 5’e ait başarım öl-
çütlerini içeren müfredat çalışmaları 
için Kocaeli MYO’da çalıştay yapılması 
planlandı.

Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası ta-
rafından düzenlenen “IV. Enerji Verimli-
liği Kongresi” Prof. Dr. Baki Komsuoğlu 
Kongre ve Kültür Merkezinde gerçek-
leştirildi.

“Enerji ve Gelecek” ana temasıyla, 
Türkiye’de Enerji Planlaması, Yönetimi 
ve Enerji Verimliliği sürecinde gelinen 
durumun ve çözüm önerilerinin ortaya 
konulduğu bir tartışma ortamı sunan 
kongreye, Mühendislik Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk, TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali 
Ekber Çakar, TMMOB Makina Mühen-
disleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ünal 
Özmural, akademisyenler, firma 
temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

-En yoğun enerji tüketen 
bölge
Kongrenin açılış konuşmala-

rında Mühendislik Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk, 
“Enerji verimliliği son yıllarda 
dünyanın en önemli konuları ara-
sında yer alıyor. Alternatif enerji 
kaynakları gibi önemli bir konu-
nun ilimizde ve üniversitemizde 
düzenleniyor olmasından son de-
rece mutluluk duyuyoruz. Çünkü 

Kocaeli, ülkemizin en yoğun enerji tü-
keten, dolayısıyla verimliliğin de yoğun 
olarak kullanılabileceği bölgelerden bir 
tanesidir. Enerji verimliliği kongrenin 
bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyor, önemli katkılar sunacağına ina-
nıyorum” dedi.

-Dünya ortalamasının 3 misli talep
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Başkanı Ali Ekber Çakar ise, oda faali-
yetlerinden ve enerji verimliliği üzeri-
ne yürütülen bilimsel çalışmalardan 
bahsederek başladığı konuşmasında, 
Türkiye’deki nüfus artışı ve sanayileş-
meye bağlı olarak enerji taleplerinin 

hızla arttığına vurgu yaptı. Ali Ekber 
Çakar, “Dünya ortalamasının 3 katı faz-
la enerji talebiyle karşı karşıyayız. Fosil 
kaynaklara sahip olmayan ve enerjide 
dışa bağımlığı artan ülkeler hem verimli 
enerji kaynaklarına yönelmek hem de 
yenilenebilir enerji teknolojileri satarak 
ekonomilerini güçlendirmeye çalışmak-
tadır. Yenilenebilir enerjiyi önemli bir 
ekonomik yatırım, istihdam ve teknolo-
jinin önemli bir alanı olarak görmek ge-
rekmektedir” ifadesinde bulundu.

-Gençlerde ufuk açmak istiyoruz
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Kocaeli Şube Başkanı Ünal Özmural ise, 
kongreyle birlikte gençlere enerji 
verimliliği konusunda bir mesaj ve-
rebilmeyi ve bu konu ile ilgili onlar-
da ufuk açabilmeyi hedeflediklerini 
aktardı. Dünyada nüfus artışından 
daha fazla enerji kullanımı artışı 
olduğunu belirten Özmural, “Fosil 
yakıtların hızla tükenmesi, enerji-
yi verimli kullanmayı daha önemli 
hale getirmektedir. Enerjinin verimli 
olarak kullanılması hem ülke eko-
nomisine önemli katkı sağlayacak 
hem de enerjinin fazla kullanımı se-
bebiyle yaşanan çevre kirliliğinin de 
önüne geçecektir” dedi.

4. Enerji Verimliliği Kongresi 
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İlk kez düzenlenen 
Elektroseramik Çalıştayı ilgi gördü

Çalıştayda, Dielektrikler ve Yalıtkanlar, Süperiletkenler, Piezoelektrikler, Ferroelektrikler, İyonik İletken-
ler, Katı Oksit Yakıt Hücreler, Ferritler ve Manyetizma, Seramik Sensörler, Fotokataliz gibi konu başlıkları 

altında kullanılan seramik esaslı malzemelerin sentezi, yapı-özellik ilişkileri ve uygulamalarını temel alan 
çalışmalar sözlü ve poster sunumlarla iki gün boyunca izleyicilere aktarıldı. 

[çalıştay ►

Elektroseramikler alanında çalışan 
bilim insanlarını bir araya getirmek, çalış-
malarını sunmak, tartışma ve karşılıklı fi-
kir alışverişinde bulunulmasını sağlamak 
amacı ile GTÜ’de geniş katılımlı Elektro-
seramikler-TR 2017 Çalıştayı yapıldı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)’nin 
ev sahipliğinde, Türkiye Bilimler Akade-
misi, Türk Seramik Derneği’nin katkıları 
ile 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde “Elektro-
seramikler-TR 2017 Çalıştayı” gerçekleş-
tirildi. GTÜ Elektronik Mühendisliği Binası 
Anfi 1’de yapılan Elektroseramik-TR 2017 
Çalıştayı’na GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk 
Görgün, Türk Seramik Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpagut Kara, 
akademisyenler, öğrenciler ve sektör 
temsilcileri katıldı. Çalıştayda seramik 
üretimi konusunda uluslararası ölçekte 
öncü konumda olan ülkemizde katma 
değeri yüksek, elektriksel, manyetik ve 
optik özellikleri ve uygulamaları ile öne 
çıkan elektroseramikler konusunda son 
yıllarda yapılan çalışmalar konunun uz-
manları tarafından aktarılarak, tartışma 
ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.  

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Öğ-
retim Üyesi ve Çalıştay Düzenleme Ku-
tulu Başkanı Doç. Dr. Ebru Menşur Alkoy 
çalıştay için şu ifadeleri kullandı. 

“Bu yıl birincisi GTÜ ev sahipliğinde 
düzenlenen Elektroseramik-TR çalış-
tayında 150’nin üzerinde katılımcı (32’si 
sözlü ve 20’si poster sunum olmak 
üzere) fiilen çalıştaya katkı sundu. Katı-
lımcılardan da bu çalıştayın çok yararlı 
olduğu, ciddi bir ihtiyaca cevap verdiği, 
iyi organize edildiği ve devam etmesi ge-
rektiğine ilişkin çok sayıda yorum alındı. 
İki yıllık periyotlar ile tekrar etmeyi plan-
lıyoruz. Savunma Sanayinden şirketlerin 
katıldığı sanayi oturumu isimli kısım öğ-
renciler ve akademisyenler tarafından 
ilgi gördü. Uygulamalar büyük merakla 
dinlendi. Düzenleme kurulu ben, Mal-
zeme Bilimi ve Mühendisliği Öğretim 
Üyeleri Prof. Dr. Sedat Alkoy ve Prof. Dr. 
Hüseyin Yılmaz’dan oluştu. Çalıştaya 
Türkiye Bilimler Akademisi, Gebze Tek-
nik Üniversitesi Teknoloji Transfer Mer-
kezi A.Ş. ve Türk Seramik Derneği destek 
verdi. Desteklerinden dolayı başta Sayın 
rektörümüz Prof. Dr. Haluk Görgün ol-
mak üzere, Rektör Yardımcılarımıza, Ge-

nel Sekreterimize, TTO Müdürümüze ve 
çalışanlarına, SKS Daire Başkanlığına ve 
Basın Halkla İlişkiler birime çok teşekkür 
ederiz.” 

Çalıştayda düzenleme Kurulu Baş-
kanı GTÜ Malzeme Bilimi ve Mühendis-
liği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Menşur 
Alkoy’un açılış konuşmasının ardından 
GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün se-
lamlama konuşması gerçekleştirdi. 

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün 
Türkiye’nin birçok üniversitesi ve say-
gın kurumundan gelen katılımcıların bu 
çalıştayda GTÜ çatısı altında toplanma-

sından dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Çalıştayın, bilginin ekonomiye dö-
nüşmesi konusunda yapıcı bir katkı sağ-
laması dileğinde bulundu. 

Çalıştayda, Dielektrikler ve Yalıtkan-
lar, Süperiletkenler, Piezoelektrikler, Fer-
roelektrikler, İyonik İletkenler, Katı Oksit 
Yakıt Hücreler, Ferritler ve Manyetizma, 
Seramik Sensörler, Fotokataliz gibi konu 
başlıkları altında kullanılan seramik 
esaslı malzemelerin sentezi, yapı-özel-
lik ilişkileri ve uygulamalarını temel alan 
çalışmalar sözlü ve poster sunumlarla iki 
gün boyunca aktarıldı. 



�� Kocaeli Odavizyon

[marka ►

MARKA desteği ile hayata geçirilen 
Sakarya Kültür Turizm Dijital Rehberlik 
ve Bilgi Sistemi (SATBİS) Sakarya 
Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda 
düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Sakarya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Elmas ve çok sayıda katılımcının 
hazır bulunduğu toplantıda; Sakarya 
Valiliği’nden proje koordinatörü 
Bünyamin Göl ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Fatih Döker proje ile ilgili sunum yaptı. 
Sunumun ardından, MARKA tarafından 
hazırlanan ve “Huzur Şehri Sakarya” 
sloganıyla Sakarya’nın doğal, tarihi ve 
turistik güzelliklerini tanıtan Sakarya 
tanıtım filmi gösterildi.

Huzur Şehri Sakarya                               
   Programda konuşma yapan Vali İrfan 
Balkanlıoğlu güzel bir çalışmaya imza 
atıldığını belirtti. Balkanlıoğlu, “Sakarya, 
İstanbul’un çok yakınında bir vilayet 
ve Kocaeli’yi de eklediğimizde büyük 
bir nüfus, sanayi bölgesi insanları 
sürekli işte ve stres içindeler. Gezmek 
rahatlamak stres atmak istiyorlar. 
Dolayısıyla herkes evinden dışarı 
çıkıp, bir yerlere gitmek ihtiyacında. 
Sakarya bu kapsamda insanların 
stresini atabileceği bir huzur şehri. Bu 
nedenle Sakarya’nın tanıtımına büyük 
katkı sağlayan bu projeye emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hedef 3,5 Milyon Turist                          
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 

Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu 
da son yıllarda bölgeyi ziyaret eden 

yerli ve yabancı turistlerde önemli bir 
artış gözlendiğini kaydetti. Ajansın 
kuruluşundan bugüne, bölgeyi 
ziyaret eden turist sayısının % 77 
oranında artarak 1,9 milyona ulaştığını 
vurgulayan Dr. Mustafa Çöpoğlu, 
“Doğu Marmara bölge planında bizim 
hedefimiz 2023 yılında 3,5 milyon 
turist sayısını yakalamak. Bu hedefe 
de emin adımlarla yaklaşmaktayız. 
Bölgemize olan ilginin her geçen 
gün artmasında bölgemizde 
bulunan kurum ve kuruluşların 
etkin işbirliği içerisinde çalışmasının 
büyük payı bulunmaktadır. MARKA 
olarak bölgemizde bulunan illerin 
turizm değerlerinin etkin bir şekilde 
tanıtımının yapılması bizim için büyük 
önem arz etmektedir” dedi.

Dijitalleşmeyi Önemsiyoruz           
        Her şeyin yeni dünyanın konsepti 
ile algılanmaya başladığını ifade eden 
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Elmas, turizm tanıtım 
faaliyetlerinin de dijitalleşmesinin 
kaçınılmaz olduğunu vurguladı. 
Konuşmaların ardından Sakarya 
Valisi İrfan Balkanlıoğlu, MARKA 
Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, 
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Elmas ve beraberindeki 
heyet, Adapazarı ilçesindeki Demokrasi 
Meydanında SATBİS Bilgi Noktasının 
açılışı gerçekleştirildi.

SATBİS
Ağustos 2015’te başlayan 

SATBİS projesi ile Sakarya ilinin 
turizm değerlerinin etkin bir şekilde 
tanıtımının yapılması, yerli ve yabancı 

turistlerin tarihi, doğal ve kültürel 
varlıklar konusunda bilgilendirilmesi 
kapsamında dijital tanıtım rehberi 
hazırlandı. Söz konusu dijital rehberin 
etkin kullanımının sağlanması amacıyla 
il genelinde 4 adet Turizm Danışma 
Ofisi ve 6 adet Turizm Bilgilendirme 
Noktası kuruldu.

Bosna-Hersek Girişimci İş 
Kadınları MARKA’yı Ziyaret Etti
Çeşitli kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği olanaklarını tespit etmek ve 
ikili iş görüşmeleri yapmak amacıyla 
ilimizde bulunan Bosna-Hersek 
Girişimci İş Kadınları Heyeti MARKA’yı 
ziyaret etti. 

Ziyarete, Bosna Hersek Girişimci İş 
Kadınlar Derneği PR Sorumlusu Arjana 
Tafro Buljubašic, Banja Luka Ticaret 
Odası Girişimci İş Kadınlar Kurulu 
Genel Sekreteri Nada Budişa, BİGMEV 
Genel Sekreteri Cenita Kocaman, 
KOTO Araştırma ve Dış Ticaret Servisi 
Müdürü Özlem Taşkır ve Bosna 
Hersek’te çeşitli konularda faaliyet 
yürüten girişimci iş kadınları katıldı.

Konuk heyete MARKA Kocaeli 
Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili 
Hüseyin Özgür Ünsal tarafından, Doğu 
Marmara Bölgesini tanıtan, MARKA’yı 
ve yapmış olduğu çalışmaları anlatan 
bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. 
Daha sonra ise Bosna-Hersek Girişimci 
İş Kadınları Heyeti tarafından Bosna 
Hersek’te yapmış oldukları çalışmalar 
hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Ziyarette kurumlar arası işbirliği 
olanakları da ele alındı. Bosna-Hersek 
Girişimci İş Kadınları Heyeti, MARKA’nın 
bölgedeki firma, sektör ve yatırım 
süreçlerine hâkim olması nedeni ile 
Ajansın bu alanındaki deneyimlerinden 
faydalanmak istediklerini belirterek 
Doğu Marmara Bölgesi’nden 
yatırımcı çekilmesi noktasında destek 
beklediklerini dile getirdi.

MARKA’nın desteklediği 
SATBİS Projesi’nin tanıtımı yapıldı
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TÜBİTAK Marmara Teknokent 
tarafından geliştirilen “Uluslararası 
Teknoloji Transferi Akademisi” Projesi 
kabul edildi. Proje, 2017 AB ERASMUS 
+ Mesleki Eğitim Programı Mesleki 
Eğitimde Yenilik Geliştirmeye Yönelik 
Stratejik Ortaklıklar Proje çağrısı 
kapsamında. Üç yıl sürecek olan 
projede, Türkiye Ar-Ge ekosisteminin 
ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan 
gücünün yetiştirilmesini sağlayacak 
bir model oluşturulması planlanıyor. 
Projede Türkiye’nin yanı sıra 
Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan ve 
Polonya’dan da teknokentler yerlerini 
alacak.

Bu model ile Türkiye’ye iş garantili 
TTO uzmanı ve asistanı yetiştirecek, 
ticarileşme zeminine katma değer 

sunacak. TTO’ların nitelikli eleman 
sıkıntısı göz önüne alındığında, ilk defa 
devreye alınacak bu müthiş proje, 
Türkiye için ilerlemeyi kolaylaştırılacak 
kıymetli bir enstrüman olarak 
değerlendiriliyor.

TGB yönetici şirketlerinde, 
TTO’larda, Ar-Ge merkezlerinde, 
Ar-Ge firmalarında, üniversitelerde, 
OSB ve TSO’larda yürütülen bilimsel 
araştırmaların risklerini azaltacak 
stratejiler geliştirerek, sanayicilerin 

ve yatırımcıların araştırmacılarla 
buluşmasını kolaylaştıracak olan 
akademi, sanayiye know-how 
aktarılmasını sağlayacak. Akademi 
girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge ve fikri 
mülkiyet hakları konusunda eğitimler 
verecek, girişimcilere gerek yurt içi 
gerek yurt dışında geçerli patent 
belgelerinin temini konusunda yardımcı 
olacak, nitelikli elemanlar ve şirketler 
arasında ilişki kurduracak bir sistemde 
tasarlanacak.

Tübitak Marmara Teknokentte teknoloji 
transferi için uzman yetiştirilecek 

[teknokent ►

TÜBİTAK Marmara Teknokent 
yürütücülüğünde, Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı (MARKA) Desteği ile 
Darıca Elit Hotel’ de Ufuk 2020 KOBİ 
Aracı  (SME Instrument 1) Proje Kampı 
gerçekleştirildi. 

Gerçekleştirilen kampta,
• KOBİ’ lerde HORİZON 2020 

SME Instrument konusunda farklılık 
yaratmak,

• U2020 KOBİ aracı kapsamında 
başvuru yapmış kuruluşların bir 
araya getirerek başvuru sürecindeki 
deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak,

• U2020 KOBİ aracı hakkındaki 
gelişmeler, öncelik alanları ve diğer 
teknik hususlar konusunda bilgilerini 
güncellemek, 

• Önceki proje başvurularını 
inceleyerek güçlü ve zayıf yönlerinin 
analizlerini yapmak,

• Türkiye’den ve diğer ülkelerden 
Kobi aracı kapsamında desteklenen 
proje örnekleri ile kendi projeleri 
özelinde karşılaştırmalı analiz yapmak,

• Projelerini geliştirilmesi ve 
destek alma olasılıklarının arttırılması 
amacıyla gerekli bilgi, beceri ve 

kapasite artırımı ile uzman desteğini 
sağlamak,

• Projelerin zayıf yönlerinin 
güçlendirilerek yeniden 
başvurulmasına katkıda bulunulması 
hedeflendi.

Kampa daha önce SME Instrument 
Proje başvurusu yapmış fakat kabul 
edilmemiş firmaların yanı sıra ilk kez 
proje başvurusu gerçekleştirilecek 
toplamda 24 firma katılım sağladı. 
Eğitim TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği 
Daire Başkanlığı personeli Tolga 
Bülbüloğlu tarafından verildi.

Ufuk 2020 KOBİ aracı için proje kampı
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

Referans No:   BRFR20161123001
Fransa’da yerleşik ve konserve, taze ve soğutulmuş ürünler, kuru sebze vb. ko-
nularda faaliyet gösteren firma, ticari işbirliği yapabileceği üreticileri aramak-
tadır.

Referans No:   BOBG20170322001
Bulgaristan’da yerleşik olan ve tıbbi bitkiler, uçucu yağlar, çiçek bakım suları, 
bitki özleri ve kozmetik ürünleriyle uluslararası ticarette zengin deneyime sahip 
firma % 100 doğal gül suyuyla kendine özgü bir gıda takviyesi yaratmış olup 
dağıtım sözleşmesi kapsamında işbirliği yapmaya hazır distribütörler  aramak-
tadır.

Referans No:  TOPL20170918001
Doğu Polonya’dan KOBİ, sanayi ve inşaat sektöründe kullanılabilen nanotek-
noloji ısı yalıtımı alanında faaliyet göstermektedir. Şirketin en yeni teknoloji 
materyali, lento merkezinin pencere, kapı ve alt stor perdeler üzerinde oluştu-
rulan termal köprüleri ortadan kaldırmasına olanak tanır. Teknoloji tamamen 
geliştirilmiş ve kullanılmaya hazır. Şirket teknik destek ve imalat anlaşması 
yoluyla ticari anlaşma yapmak istiyor.

Referans No:   TOES20170804001
İspanyol biyoteknoloji şirketi, büyük performans değerlerine sahip büyük veri 
setlerini keşfedebilen, olasılıklı bir bilgisayar metodolojisi sistemi sunmaktadır. 
Uygulamanın bir örneği, biyolojik faaliyet gösteren yeni bileşikleri tanımlamak 
için ilaç keşfinin erken evrelerindedir. Sistem, donanım ve enerjinin maliyetini 
düşürür ve işlem hızı artar. Bu teknoloji için patentler verildi. Şirket, hizmet 
anlaşması için kendi teknolojilerini sunuyor.

Referans No:   TRUA20170914001
Kiev’de bulunan, gelişmiş termal teknolojiye odaklanmış bir Ukrayna Araştırma 
Merkezi, faz değiştirme maddesi (PCM) için yeni teknolojiler aramaktadır. İyi 
teklifler alınması veya potansiyel ortaklardan cevaplar beklenmektedir. Bir li-
sans sözleşmesi, araştırma veya teknik işbirliği anlaşması, ayrıca PcM ürünleri 
ve teknolojileri üretme ve bilimsel geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir ortak-
la teknik yardımla ticari anlaşma da aranmaktadır.

Referans No:   BRPT20160802001
Bu Portekizli şirket 2007 yılında kuruldu. Amaçları yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği alanlarında, mühendislik, tedarik ve inşaat konseptleri ile destekle-
nen bir iş modeli ile müşteri odaklı bir takım aracılığıyla kaliteli ürünler ve 
hizmetler sunmaktır. Şirket portföyüne ekleyecek yeni yenilikçi ürünler arıyor. 
Şirket, ticari kuruluş anlaşmaları veya dağıtım hizmetleri sözleşmeleri kurmak 
için özel şirketler arıyor.              

Referans No:   TRGR20170920001
Yunanlı bir KOBİ şirketi, yatçıların marina ile etkileşime girmesine yardımcı 
olmak için bir BT platformu geliştirdi. Aynı zamanda platformda kayıtlı olan 
marina, tekneye yerleştirme yerinin bulunabilirliği hakkında bilgi verebilmekte-
dir. Yunan şirketi, mevcut alan, yükseklik ve su kalitesi hakkında bilgi verebilen 
yeni bir algılayıcı sistemi arıyor. Teknik destekle ticari anlaşma için mevcut tek-
nolojileri kullanan entegratörler arıyorlar.

Referans No:    TOFR20170922001
Fransız bir KOBİ, otomotiv, havacılık ve uzay endüstrisi için deflectometri te-
melli yenilikçi ve tahribatsız kalite kontrol makineleri sunmaktadır. Patentli 
görüş teknolojisi, parlak yüzeylerdeki (plastik, kompozitler, metal) veya şeffaf 
malzemelerdeki (cam, polimerler) kusurların otomatik olarak incelenmesi ve 
tespit edilmesine ayrılmıştır. Fransız KOBİ’si, teknik yardımla ticari bir anlaş-
ma yapmak için bir ortak istiyor.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

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

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

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