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Kocaeli Valisi  Hasan Basri Güzeloğlu
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[Başkan’dan mektup ►

Son dönemde AB ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı değerlendiren KSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye açısından değerlendiril-
mesi gereken yeni bir fırsatın ortaya çıktığına dikkat çekerek olumlu havanın 
ilişkilerdeki hukuki zemine de yansımasınının daha olumlu sonuçlar doğuraca-
ğını söyledi.

29 Kasım tarihinde gerçekleştirien Türkiye-AB Zirvesi’nin bu anlamda 
kritik bir başlangıç olduğunu vurgulayan Ayhan Zeytinoğlu; önümüzdeki 
süreçte Gümrük Birliği’nden vize serbestliğine kadar birçok konunun masaya 
yatırılacağına dikkat çekerek Türkiye AB ilişkileri ile ilgili olarak şu değerlen-
dirmeleri yaptı:

“11 yıl aradan sonra 29 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB 
Zirvesi ülkemiz için önemli bir dönemece işaret ediyor. Elbette acil çözüm 
bekleyen mülteci sorunu sebebiyle bu zirve düzenlendi.

Yine de reelpolitik sebeplerle gerçekleşen Türkiye-AB zirvesi sonuçlarının, 
ülkemiz için bir fırsat olabileceğini düşünüyoruz. Umarız bu olumlu hava, iliş-
kilerdeki hukuki zeminine de sirayet eder ve bu alanda da bir ivme yakalanır.

Eğer Kıbrıs sorunu da çözülürse bu ivme daha da artabilir. Bu fırsatı iyi 
değerlendirmeliyiz.

Zirvede Avrupa Komisyonu Başkanı’nın Türkiye’nin aday ülke olduğunu 
ifade etmeleri, oldukça umut vericiydi.

Zirve öncesinde gündem daha çok mülteci krizine odaklanmıştı. Ama 
yayımlanan Deklarasyondan; Gümrük Birliğinin revizyonu, ekonomi, terörle 
mücadele ve dış politikada taraflar arasında daha yakın işbirliği, vize serbest-
liği süreci, müzakerelere ivme kazandırılması, Kıbrıs meselesi gibi konularında 
ele alındığı anlaşılıyor. 

Dolayısıyla bu zirveyi Türkiye-AB ilişkileri açısından bir başlangıç olarak 
değerlendiriyorum.

Tabii gerek mülteci krizinde ve son dönemde Paris’te yaşanan terör ey-
lemlerinin ardından AB, Türkiye olmadan çözüm üretemeyeceğini gördü. İşte 
bu gerçeği gören Avrupalı Liderler, vakit kaybetmeden Türkiye ile söz konusu 
Zirve’nin gerçekleştirilmesini talep ettiler. 

Zirve kapsamında Türkiye ve AB Liderlerinin 4 önemli konuda anlaşmaya 
vardı.

Bunların en başında, mülteciler konusunda taraflar arasında ortak yük 
paylaşımına dayalı bir mekanizmasının kurulması geliyor. Söz konusu meka-
nizma 3 milyar avroluk ek mali yardımın yanı sıra, mültecilere yönelik insani 
yardımı da öngörüyor.

Vize serbestliği konusunda önemli bir adım var, ancak henüz bir garanti 
yok. Burada bir niyet beyanı var. Özellikle iş dünyası olarak Schengen vize uy-
gulamasının kalkmasını talep ediyoruz. Türkiye olarak son 6 yılda en iyimser 
tahminle 250 milyon avro büyüklüğünde bir serveti Schengen vize başvuruları-
na harcamışız. Geri Kabul Anlaşması ve Vize Serbestliği Diyalogu çerçevesin-
de belirlenen kriterler, bu alanda yol göstericidir. 

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: 

İstikamet AB, hedef AB çıpası olmalı

Türkiye AB Zirvesi 
sonuçları Türkiye için 
yeni bir fırsat olacak-
tır. 

Umarız olumlu 
hava ilişkilerdeki hu-
kuki zemine de sirayet 
eder ve bu alanda da 
bir ivme yakalanır. 

Gümrük 
Birliği’nden Kıbrıs so-
rununa kadar birçok 
kunu önümüzdeki 
dönemde masada 
olacak. 

Biz iş dünyası ola-
rak özellikle Schengen 
vizesinin kaldırılması-
nı talep ediyoruz. 
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Geçen yıl yayımlanan vize serbestliği diyalogunun birinci 
değerlendirme raporuna göre Türkiye, belirlenen 72 kriterin 
kimini yerine getirdi, büyük bölümünü kısmen karşıladı. 

Ancak henüz dokunulmayan ve ilerleme sağlanmayan 
kriterlerin olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla 
vizesiz seyahat etmek tüm kriterlerin yerine getirilmesine 
bağlı. Türkiye olarak yapmamız gereken, vize serbestliği 
sürecinde söz konusu kriterleri yerine getirmekte gerekli 
adımları atmaktır. Bunun yanında AB’nin kolaylaştırıcı bir 
tavır benimsemesi de gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye’nin 
yükümlülüklerini yerine getirmesi çok zor olacaktır.

Diğer taraftan; teknik müzakerelerde 17 numaralı 
başlığın açılması olumlu bir gelişme. Ancak 17 numaralı 
‘Ekonomi ve Parasal Politika’ Başlığının açılması yaklaşık 
1 senedir gündemde. Dolayısıyla bu, yeni bir adım değil. 

Elbette iki yıl aranın ardından yeni bir başlığın müzake-
relere açılmasını önemsiyorum. 

Ancak sürecin canlandırılması ‘Enerji’, ‘Yargı ve Temel 
Haklar’, ‘Adalet, Özgürlük ve Güvenlik’ gibi kritik başlıkla-
rın da müzakerelere açılması ile sağlanabilir. 

Bu çerçevede Kıbrıs konusunda 2016 yılı içinde bir 
çözüm sağlanması, müzakerelerde 14 başlığın açılması 
önündeki engelleri otomatik olarak kaldıracaktır. 

Ayrıca şunu unutmamak gerekiyor: başlıklar açılıyor; 
ancak kapatılamıyor. Kıbrıs sorununu çözümü, bu engeli 
de ortadan kaldıracaktır. Bu açıdan son aşamalara geli-
nen Kıbrıs görüşmelerine hassasiyetle eğilmeli ve destek 
verilmeli. 

Ayrıca; yılda iki kez toplanacak Türkiye-AB Zirvesini, 
sürecin takibi ve ilerletilmesi açısından olumlu olarak gör-
düğümü belirtmek isterim.” 

-MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER
Türkiye ekonomisinde makro ekonomik gelişmeleri de 

değerlendiren Başkan Zeytinoğlu’nun yaptığı değerlendir-
meler şöye:

“Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 10,1 olarak gerçek-
leşti. Yılın son aylarına doğru sezonsal artışlar beliyoruz.

Kasım ayında Kocaeli sanayinde kapasiteler yüzde 70,6 
ile aynı seyrini korudu. Kapasite kullanım oranlarında yatay 
seyir devam ediyor.

-Ekim’de Bütçe 7,2 milyar TL fazla verdi.
İlk 10 aydaki bütçe açığımız 6,2 milyar TL oldu. 

Ekim’de fazla vermemizin en önemli sebebi faiz harcama-
larından kaynaklanıyor. Bütçe gelirlerinin artmasında en 
önemli kalem olan vergiler toplarken, diğer taraftan mali 
disiplinden vazgeçilmeden harcamaların enflasyonun üzeri-
ne çıkmayacak şekilde kontrol edilmesini istiyoruz.

Önümüzdeki dönemde; bir taraftan etkin bir kamu 
bütçesi yönetimi sağlanırken, diğer taraftan sanayileşme 
artmalı ve dış ödemeler dengesi bağlamında etkin bir sinerji 
yaratılması gerekiyor. Eğer bu yapılırsa Türkiye’de sürdürü-
lebilir sanayileşme sağlanabilir. Ülkemizin dışa bağımlılığı 
asgari düzeye inmiş olur. 

-İhracat
Kasım ayında ihracatımız miktar olarak artmasına rağ-

men birim fiyatlarındaki düşüşten dolayı 11,4 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. İhracat geçen yılın ayını ayına göre yüz-
de 10,5 geriledi. Son dönemde dış ticaret açısından, riskler 
ve fırsatları birlikte yaşıyoruz. 

Bir yandan Türkiye-AB zirvesi sonrası AB pazarları-
na yönelik canlanma umudumuz var. Bir yandan Rusya 
pazarına yönelik endişelerimiz var.  Rusya krizinden sonra 
ihracatın daha da gerileyeceğinden endişe ediyoruz. Rusya 
da ülkemizin önemli ticaret partnerlerinden biridir.

-Fiyatlar
Kasım ayında ÜFE yıllık yüzde 5,25 ve TÜFE ise yüzde 

8,10 olarak gerçekleşti.Tüketici fiyatları endeksindeki ar-
tışın maliyetlerdeki artıştan çok talepteki artıştan kaynak-
landığını düşünüyoruz. Önümüzdeki ay TÜFE’nin bu nedenle 
düşüşe geçeceğini bekliyoruz. Ayrıca kısa vadeli olarak gıda 
ihracatımızda yaşanan krizden ötürü de enflasyonda düşüş-
ler olacaktır. Dolayısıyla, Orta Vadeli Programda revize 
edilen yüzde 7,6 enflasyon hedefinin de tutturulabileceğini 
düşünüyoruz.

-Faiz-Kur
2015’in faiz seviyesi 10,5’ları gördü. 2016 yılı ABD’nin 

kesinlikle faizleri artıracağı bir yıl olacak.Türkiye’nin mev-
cut faizinin yüksek olduğunu da dikkate 
alarak, iyi bir ekonomi politikasıyla 
faizin, Amerikan faizlerinin artma-
sına rağmen kontrol edilebilmesini 
arzu ediyoruz. 

2016 yılında gerçekleşecek 
olan Merkez Bankası başkan seçim 
sürecinin, Türkiye ekonomisinde 
istikrarlı büyüme ve işsizliği azaltan 
anlayışa göre gerçekleşmesini bekliyo-
ruz.  Ve daha fazla sanayiye yakın 
duruşun olduğu bir merkez 
bankası dönemi 
arzuluyoruz.

Kurda ise uzun 
yıllar birikimi 
olan birikimli 
enflasyonun 
kurdan yeterin-
ce yansıyama-
dığı ve reka-
betçilikte kur 
etkisi dikkate 
alındığında 
TL’de arzu 
edilmemesi 
gereken aşırı 
değerlen-
meyi serbest 
piyasa meka-
nizmasında 
çözecek araç-
ların oluşma-
sını da temenni 
ediyoruz. 

Yani rekabet-
çiliği öne çıkması 
gerekiyor. Serbest 
piyasa koşulla-
rında bir politi-
kası oluşturulması 
gerekiyor
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Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu Dünya 
Engelelliler Günü nedeniyle yaptığı açıkla-
mada bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ile en-
gelli insanlara yönelik hizmetleri arasında 

paralellik olduğuna dikkat çekerek son yıllarda Türkiye’de 
engelli vatandaşlara yönelik çok önemli hizmetler yapıldı-
ğını söyledi. 

Vali Hasan Basri Güzeloğlu şöyle konuştu: 
“Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü 

olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli bireylere yöne-
lik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırması açısından 
anlamlı bir tarihtir. Engelli bireylere yönelik yapılan bu 
çalışmalar, sadece engelli bireyleri ve ailelerini değil, top-
lumun her kesiminden bireyleri yakından ilgilendirmekte-
dir. Dolayısıyla toplumdaki her bireyin engellilere yönelik 
farkındalığını arttırmak büyük önem arz etmektedir.

Günümüzde bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren 
en önemli unsurlardan biri, o ülkenin genelde insanlarına, 
özelde ise engelli vatandaşlarına yönelik sağladığı eğitim, 

iş, barınma ve destek hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesidir. 
Bu nedenle ülkemizin, engelli bireylere ve ailelerine yönelik 
hizmetlerin niteliği ve ulaşılabilirliğini arttırması ve engelli 
bireylerin kendi kendilerine yaşamlarını sürdürebilecekleri, 
üretken bireyler olmasını sağlayacak imkanların oluşturul-
ması en önemli hedeflerimiz arasındadır.

 Ülkemizde de engelli bireylerin yasal haklarının ve 
yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar son 
yıllarda artırılmış, sağlıktan, eğitime, istihdamdan ve evde 
bakım gibi temel hizmetlerin sunumunda önemli aşamalar 
kaydedilmiştir. 

Özürlülük sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, des-
teklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Bu 
nedenle her fırsatta onları kucaklayarak eşit ve değerli va-
tandaşlar olduklarını göstermeliyiz. Çeşitli engellerine rağ-
men, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şe-
kilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde 
olan engeli vatandaşlarımız bizim için birer güç kaynağı-
dır. Kendilerine güvenildiği ve fırsat verildiği takdirde her-

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu

‘Dünya Engelliler Günü’nde konuşan 
Vali Hasan Basri Güzeloğlu 

Son yıllarda engelliler için önemli 
çalışmalar yapıldı

[Engelliler Günü ►
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kes kadar başarılı olabileceklerini kanıtlamışlardır. Engelli 
vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve 
kendilerine yer bulmaları şüphesiz tüm toplumu zenginleş-
tirecek ve güçlendirecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; engelli vatandaşlarımızı 
amaçlarına ulaşmak üzere daha çok çalışmaya, hayata 
bağlılıkları ve azimleriyle herkese örnek olmaya çağırıyor, 
bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağına 
inanıyor, engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm 
vatandaşlarımıza en kalbi sevgilerimi iletiyorum.”

-Engelli vatandaşları kabul 
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 3 Aralık Dünya 

Engelliler Günü münasebetiyle Kocaeli Kent Konseyi Baş-
kanı Abdullah Köktürk, Genel Sekreter Gültekin Görüm, 
Engelliler Meclisi Başkanı Nesrin Atar, yürütme kurulu 
üyeleri Vedat Girgin, Yurdagül Akbel, Bedia Ercivan, Men-
şure Aydın, Hüseyin Akbal, Şükran Konar, Ayhan Sertöz, 
Hüseyin Sert, Ümmü Kumru, Nezahat Çini, Tamer Sakar, 
Bedensel Engellileri temsilen Yıldız Uğurlu, Görme engelli 
Avukat Emre Kalayçı, Otizm derneğinden Münevver Yinanç 
ve Spastik Çocuklar Engelliler Derneğinden Adnan Sertel’i 
makamında kabul etti.

 Hasan Basri Güzeloğlu’nun eşi Ayşe Güzeloğlu’nun da 
hazır bulunduğu ziyarette Engelliler Meclisi Başkanı Nes-
rin Atar, Bayan Güzeloğlu’na çiçek takdiminde bulundu.

Kent Konseyi Başkanı Abdullah Köktürk ise; 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü nedeniyle kabullerinden ve duyarlı-
lıklarından dolayı Vali Güzeloğlu’na teşekkür ederek, çok 
duygulandıklarını belirtti.   

 Hasan Basri Güzeloğlu, ziyarette yaptığı konuşmada; 
“Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 

Biz birbirimize sevgi ile yaklaştıkça inanın aşılmaz denilen 
her şey aşılıyor ve erişilmez denilen her hedefe erişiliyor.

-Her bireyi kucaklamalıyız
Türkiye olarak insani değerlerimizde, gelişmeye dönük 

sürecimizde, biz bir bütün olarak her bireyimizi kucakla-
mak amacındayız. Her gelişimi böylelikle herkesle paylaş-
mak, hem sosyal devlet olmanın, hem de insan merkezli 
bir yönetim anlayışını temsil edenler olmanın sorumluluğu 
içerisindeyiz.

Son 10-12 yıl içinde engelliler alanında çok büyük de-
ğişimler, çok büyük reformlar yapıldı. Bugün artık devle-
timiz, her engeli olan vatandaşımızın hayata tutulmasını, 
eğitim olmasını, ailesinin ekonomik yönden desteklenme-
sini, eğitilebilir olanların devlete ait kurumlarımızda eği-
tim almasını, bu süre içinde bu kurumlara gidip gelmesini, 
evde bakım gerekiyorsa bakım ücretinin karşılanması dahil 
çok büyük katkılar sağlıyor. Gelişmişlik insani değerlerin 
gelişmesiyle ilgilidir. Fiziksel anlamda ne yaparsanız ya-
pın, insanı bu işin içine katmazsanız insani duyarlılıklarla 
meseleye bakmazsanız o iş hep eksik kalıyor. İnsana ait 
olan her ne varsa bizim sorumluluğumuz, o yüzden biz bu-
günü bu sorumluluklarımızı hatırladığımız, daha iyi neler 
yapacağımızı kendi içimizde tartıştığımız sizlerle paylaştı-
ğımız bir gün olarak görüyoruz.”

Konuşmasını “Daha nice güzel gelişmiş, zaman ve her 
açıdan engeli kaldırılmış bir toplum ve kent gerçeğinde 
buluşmak dileğiyle“ şeklinde sonlandıran Vali Güzeloğlu, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.Kocaeli Kent 
Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, günün anısına Vali Ha-
san Basri Güzeloğlu’na tablo takdiminde bulunarak, toplu 
fotoğraf çektirdiler.
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[G-20 ►

Antalya’da yapılan G-20 Zirvesinde Liderliğini yaptığı 
Yolsuzluklarla Mücadele Görev Gücü’nün 1 yıllık çalışmala-
rını anlatan Ayhan Zeytinoğlu, dünya ekonomisine yıllık 2-3 
trilyon dolara mal olan yolsuzluğun küresel bazda önlenebil-
mesi için 5 Ayaklı Eylem Planı önerdiklerini, bu önerilerin 
uygulamaya geçmesi durumunda dünya ticaretinin yüzde 2 
oranında artacağını söyledi.

Ayhan Zeytinoğlu  yaptığı açıklamada; “B20 yolsuzlukla 
mücadele çalışma grubu olarak 5 konuda çalıştık. Bu ça-
lışmaları yürütürken bir kısmı tele-konferans yöntemi ile 4 
önemli toplantı gerçekleştirdik. 
Bu süreçte benim liderliğini yü-
rüttüğüm yolsuzlukla mücadele 
çalışma grubunun eş başkanı ve 
aynı zamanda dünyanın en önemli 
inşaat şirketinin CEO’su olan Da-
vid Seaton ile uyum içerisinde ça-
lıştık.” ifadelerini kullandı. 

Önerdikleri ‘eylem planı’ hak-
kında da bilgi veren B20 Yolsuz-
lukla Mücadele Görev Gücü Lideri 
Ayhan Zeytinoğlu özellikle dijital 
teknolojilerin kullanılması konu-
sunda önerileri olduğunun altını 
çizerek “İlk konumuz; şirketler-

deki mülkiyetin ticaret sicillerine doğru 
yansımasının sağlanmasıydı. Bunu dijital 
teknolojilerin kullanılarak yapılmasını 
önerdik.  İkinci önerimiz yine dijital tek-
nolojilerin kullanılarak devlet ihalelerinde 
şeffaflığın sağlanmasıydı. Üçüncü konu-
muz kara gümrük kapılarındaki yolsuzlu-
ğun azaltılması idi. Bunun da yine dijital 
teknolojilerin kullanılarak yapılabileceğini 
belirttik. Bu uygulamanın ticaret akışını da 
hızlandıracağını önerdik. Türkiye’den de iyi 
uygulama örneklerini paylaştık.” şeklinde 
konuştu. 

Ayhan Zeytinoğlu değerlendirmelerinin 
devamında “Dördüncü olarak yolsuzlukla 
mücadelede ülkelerin yürürlükteki kanun-
ları uygulaması gerekiyor.  Birçok G20 
ülkesi ya OECD ya da BM’in kurallarını 
uyguluyor. Biz G20 ülkelerinin bu kanun-

ları uygulamalarını ve diğer ülkelerin de bu 
kuralları kendi kanunlarına yansıtmalarını istiyoruz. Son 
olarak dünya ticaretinin yüzde 60-90 arasındaki iş yaratma 
kabiliyetinde KOBİ’lerin çok önemli rol aldığını ve bu neden-
le KOBİ’leri yolsuzlukla mücadelede eğitmemiz gerektiğini 
belirttik. KOBİ’leri eğitmeye yönelik bir el kitabı hazırladık. 
Bu el kitabının tüm ülkelerce kendi dillerine çevirmelerini 
önerdik.” şeklinde konuşarak, “Bizim önerilerimizin hayata 
geçmesi durumunda dünya ticaretinin yüzde 2 daha büyüye-
ceğine inanıyoruz.” dedi.  

Başkan Zeytinoğlu 
G-20’de yolsuzlukla mücadele 

için 5’li eylem planı önerdi
 “Yolsuzluğun maliyeti 2-3 trilyon dolar” diyen B20 Yolsuzlukla Mücadele Görev 
Gücü Lideri Ayhan Zeytinoğlu, G-20’de yolsuzlukla mücadele için 5’li Eylem Planı 
önerdi...



�Kocaeli Odavizyon

Geçen yıl Kasım ayından bu yana Türkiye’nin 
G20 Dönem Başkanlığı sürecinde çalışan Yolsuz-
lukla Mücadele Görev Gücü Lideri Ayhan Zeyti-
noğlu “Geçen yıl kasım ayında Avustralya’dan dev-
raldığımız B20 yolsuzlukla mücadele görev gücü 
liderliğine ben nisan ayından bu yana dahil oldum. 
G20 Zirvesi’nde B20’nin 6 çalışma grubu olarak 
bir yıllık çalışmalarımızı aktardık.” B20 çalışma 
grubu olarak Avustralya’dan görevin devralındı-
ğında 45 etkili CEO düzeyindeki firma temsil edi-
lirken bu sayının 119’a çıkarılarak önemli bir ba-
şarının sağlandığını belirten Ayhan Zeytinoğlu bu 
süreçte B20’nin diğer görev güçleri olan Ticaret 
Görev Gücü Başkanı Güler Sabancı, İstihdam Gö-
rev Gücü Başkanı Ali Koç, Finans Görev Gücü Baş-
kanı Hüsnü Özyeğin ile KOBİ Görev Gücü Başkanı 
Melih Yurter ile de uyumlu bir çalışma yaptıklarını 
söyledi. 

 
G20 nedir, 2015 G20 ülkeleri hangileridir 
20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Baş-
kanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri 
arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Bir-
liği Komisyonu’ndan oluşan topluluğa verilen 
isim olarak belirlenen G20, daha çok İngilizce 
Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması 
olarak kabul edilir. 
G20 ülkeleri 2015: Türkiye, İngiltere, Japon-
ya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya,  
Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan,  Çin, 
Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan,  Güney 
Afrika, Güney Kore, ABD, Avrupa Birliği Ko-
misyonu.
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[ödül ►

Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 8’ncisi 
düzenlenen “Sektörel Performans Değerlen-
dirme Ödül Töreni Wellborn Luxury Hotel’de 
gerçekleştirildi. Törene TOBB Başkanı Rıfat 

Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı,  Koca-
eli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Feyzul-

lah Okumuş, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr.Bekir Sami Çakır, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, TOBB Başkan Yardımcısı Halim 
Mete, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin 
Tuğrul, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ, Körfez 
Ticaret Odası Başkanı Mustafa Efe, Kocaeli Ticaret Odası 

Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 8’ncisi düzenlenen “Sektörel Performans 
Değerlendirme Ödül Töreni Organizasyonu “gerçekleştirildi. “8’inci Sektörel Per-
formans Değerlendirme Organizasyonu”nda  büyük ödülü, büyük ölçekli kuruluşlar-
da Nuh Çimento Sanayi A.Ş., KOBİ dalında Bimser Çözüm Yazılım A.Ş. kazandı. 
Jüri Özel ödülünü Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. alırken sektör ödülleri değerlendir-
mesinde de 18 firmaya ödül verildi.

8.Sektörel Performans 
Ödülleri 

sahiplerini buldu

Büyük Ödülleri Nuh Çimento ve Bimser Yazılım kazandı...
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Meclis Başkanı Bülent Karagöz,  Sakarya,  Yalova oda başkanları ve sanayiciler 
katıldılar. 

- KSO Başkanı 
Zeytinoğlu: Ortak-
lık yapımızda deği-
şikliklere gittik

2014 Yılı Sektörel 
Performans Değerlen-
dirme Ödül Töreni”nin 
açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Kocae-
li Sanayi Odası (KSO) 
Başkanı Ayhan Zey-
tinoğlu, geçtiğimiz 
günlerde Suriye sını-
rımızda Türkiye hava 

sahasını ihlal eden Rus 
savaş uçağının düşürülmesine değinerek, ”Bu sınır güvenliğimiz açısından haklı bir 
gerekçedir. Rusya ülkemizin en önemli ticaret partnerlerinden biridir. Dolayısıyla bu 
olayın, birbirine bağımlılığı olan her iki ülkeye de zarar vermeyecek şekilde, sakin 
bir diplomasi ile çözümlenmesini arzu ediyoruz.” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni Orga-
nizasyonuna 8 yıl önce başladıklarını belirterek, “2008 yılında  80 firma ile ilkini 
düzenlediğimiz etkinliğimizin katılım sayısı artarak devam etmiştir. Bu yıl başvuran 
firma sayısı 123’e ulaşmıştır.” dedi.

Bu dönem ortaklık yapısında bir takım değişikliklere gittiklerini vurgulayan KSO 
Başkanı Zeytinoğlu, “Çözüm ortaklarımız olan Price Waterhouse Coopers Türkiye, 
Kocaeli Üniversitesi, Doğu Marmara ABİGEM A.Ş.’ye ilave olarak Gebze Teknik 
Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nı dahil ettik.

Bölgesel Ortaklarımıza ise;  Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na ilave olarak 
Marmara Bölgesinin tüm kalkınma ajansları olan; İstanbul Kalkınma Ajansı, Bursa 
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (Balıkesir, 
Çanakkale) ve Trakya Kalkınma Ajansı’nı kattık. (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) Ay-
rıca; bu illerdeki Odalarımız ile çalıştık.” dedi. 

Konuşmasının devamında hedeflere ulaşmak için mesleki eğitimin kalitesinin 
arttırılması gerektiğini vurgulayan Zeytinoğlu, “Nitelikli Mesleki İstihdam ve Sür-
dürülebilir Stratejiler Geliştirme isimli bir çalışma yaptık. Bu çalışmada, dünyadaki 
gelişmiş ülkeler ve ülkemizde ilimize benzeyen illerin mesleki eğitimlerini karşılaş-
tırarak, Meslek Liselerinin nitelik ve nicelik olarak çok geride kaldığını belirledik. 
Eğitim alt yapımızı güçlendirmediğimiz sürece, koyduğumuz hedeflere ulaşmamız 
mümkün değil. Dolayısıyla meslek liselerimizin algısının güçlendirmemiz gereki-
yor.” dedi.

- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 
Heryerde Kocaeli sanayinin reklamını yapıyorum
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ben her yıl 

bu törene katılmaya 
özen gösteriyorum. 
Çünkü burada çok 
sayıda başarı hika-
yesi var. 

Kocaeli sana-
yinin başkentidir. 
Her gittiğim yer-
de Kocaeli’yi örnek 
gösteriyorum. Bir 
bakıma Kocaeli’nin 
bedava reklamını ya-
pıyorum.
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Bugün dünyanın en 
önemli sorunu işsizlik. İş-
sizlik özelinde de gençler 
arasındaki işsizlik. Dün-
yada bu oranın en düşük 
olduğu ülke Almanya. Bu 
ülkelerde kamu ve özel 
sektör ortak bir şekilde 
gençlerin eğitimini birlik-
te üstleniyor. Bu kapsam-
da önümüzdeki dönemde 
Türkiye’nin en önemli ih-
tiyacı nitelikli elemandır. 
Bu kapsamda inşallah hü-
kümetimiz de bunu prog-
ramına koyduğuna göre 
önümüzdeki 4 yılda bunun 
yürürlüğe girdiğini görece-
ğiz.” dedi. 

 TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu sözle-
rine karşılıksız çekler 

ile devam 
e d e -

rek, “Tahsilatta yaşanan bir sı-
kıntı varmış. Karşılıksız çıkan 
çeklerden de bunları net olarak 
görüyoruz. Buna çözüm olarak 
TOBB, hazinenin desteğiyle ka-

rekodlu çekleri piyasaya sürdü. Bu bi-
zim batak oranımızı, çekin karşılıksız 

çıkmasını müthiş oranda düşürüyor. Bu 
sizin için, bunu siz yaygınlaştırabilirsiniz. 

Hapis cezasını geri getirmemiz çok zor. Bu-

gün karşılıksız çek dolayısıyla açılan 220 bin dava var. Bu 
karşılıksız çek verenlerin hepsini hapse atmaya kalksak ha-
pishanelere randevu ile gitmeleri gerekir. Bu yüzden kare 
kodlu çeki kullanın. Biri geldiğinde, kare kodlu çek isteyin. 
Onu okuttuğu zaman çekin sahibi hakkındaki her şeyi göre-
biliyorsunuz. Ödemelerini yapmış mı? Ne kadar geciktirmiş? 
Güvenilir mi, güvenilmez mi? Bunların hepsi orada görülü-
yor. Bunu tüm Odalarımıza da gönderdik.” dedi.

Hisarcıklıoğlu, asgari ücret konusunda ise, “Asgari üc-
retin 1.300 TL olması konusunda, biz zaten 1.500 TL ödedi-
ğimizi söyledik. Yılbaşında asgari ücrete enflasyon oranında 

artış yapılıyor. İşverene 
1.600 TL’ye mal olacak. 
Siz bu işin sözünü verdi-
niz. Özel sektörden bize 
yük getirmeyin, biz za-
ten 1.500 TL ödüyoruz. 
İşçimizin cebine bin TL 
giriyor. Bu aradaki 500 
TL vergi yükü. Bizim ce-
bimizden yine 1.600 lira 
çıkıyor. Biz 1.600 lira 
yine ödeyelim, ama ara-
daki vergi yükünü azal-
tın. Bu para işçimizin 
cebine gitsin.” dedi.

TOBB Başkanı Rı-
fat Hisarcıklıoğlu’nun 
konuşmasının bitiminde 
“Sektörel Performans 
Değerlendirme Organi-
zasyonunda” ödül kaza-
nan toplam 21 firmaya 
ödülleri takdim edildi.

[ödül ►

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ dalında Büyük Ödülü Nuh Çimento Sanayi AŞ. 
adına CEO Kamil Gökhan Bozkurt, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı, TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başka-
nı Hasan Tahsin Tuğrul’dan aldı

KOBİ dalında Büyük Ödülü Bimser AŞ. adına Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Baba-
lık, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KSO 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’dan aldı

BÜYÜK ÖDÜLLER NUH ÇİMENTO VE BİMSER YAZILIM’A GİTTİ...
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[ödül ►

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ dalında JÜRİ Özel Ödülü’nü Ford Otomotiv adına 
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Candan Günel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-

ği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete’den aldı.

Ağaç, Ağaç Ürünleri Mobilya Sanayi sektöründe BÜYÜK 
ÖLÇEKLİ KURULUŞ ödülünü, Kastamonu Entegre Ağaç 
Sanayi adına Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Ferhat 
Naci Güngör, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

Dr. Bekir Çakır’dan aldı.

Gıda Sanayi sektöründe BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ 
ödülünü, Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri adına 

İnsan Kaynakları Direktörü Songül Öncel, Kocaeli Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi’den aldı.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ FORD OTOMOTİV’İN...

18 SANAYİ KURULUŞU SEKTÖR ÖDÜLLERİNİ PAYLAŞTI
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Tekstil ve Deri Ürünleri Sanayi sektöründe KOBİ dalında ödülü, Aysim Tekstil Tu-
rizm ve Dış Ticaret adına Firma Sahibi Mustafa Baklacı, Yalova Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan’dan aldı.

Tekstil ve Deri Ürünleri Sanayi sektöründe  BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ ödülü-
nü, Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi Ticaret AŞ. Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Çalışkan, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı  

Mahmut Kösemusul’dan aldı.

Yapı ve Yapı Malzemeleri Sanayi sektöründe BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ 
ödülünü, İzocam AŞ. adına Genel Müdür Yardımcısı CFO Doruk Özcan, Kocaeli 

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdağ’dan aldı.

[ödül ►
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Ağaç, Ağaç Ürünleri Mobilya sanayi sektöründe KOBİ ödülünü Eren Çelik adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Eren, Doğu Marmara Kalkınma Genel Sekreteri 

Mustafa Ayhan’dan aldı.

Gıda sanayi sektöründe KOBİ ödülünü Yalova’dan Et-Se Hayvancılık Et ve Et 
Ürünleri adına Genel Müdür Serdar Yıldız, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 

Başkanı Cemil Demiryürek’ten aldı.

Kimya sektöründe KOBİ dalında ödülü, Green Chemicals Kimyasal Maddeler adına 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrem Atay, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Üyesi Mustafa Böyet’ten aldı.
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Kimya sanayi sektöründe BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ ödülünü, Polifarma İlaç 
Sanayi ve Ticaret AŞ. adına Genel Müdür Ufuk Kumrulu, Kocaeli Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Kartal’dan aldı.

Elektrikli Techizat Ürünleri Sanayi sektöründe BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ 
ödülünü, Alstom Grid Enerji Endüstrisi Fabrika Müdürü Duran Konuklu, Gebze 

Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’den aldı.

Makina Sanayi sektöründe BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ ödülünü, Vastaş Valf 
Armatür Sanayi adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Saraoğlu, Gebze 

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Mican’dan aldı.

[ödül ►
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Makina Sanayi sektöründe KOBİ dalında ödülü, Hidropar Hareket Kontrol Tekno-
lojileri adına Muhasebe ve Finans Müdürü Yazgülü Altun, Kocaeli Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Başaran’dan aldı.

Metal sanayi sektöründe BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ ödülünü, Componenta 
Dökümcülük Ticaret ve Sanayi AŞ. adına Hazine Direktörü Sibel Binici, Kocaeli 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy’dan aldı.

Metal Sanayi sektöründe KOBİ dalında ödülü, Sistem Teknik Sanayi Fırınları 
adına Genel Müdür Levent Sindel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 

Yardımcısı Feyzullah Okumuş’tan aldı.
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Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi sektöründe BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ ödülü-
nü, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ. adına Genel Müdür Yardımcısı İbrahim 

Yelmenoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanı Şerif Kanık’tan aldı.

Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi sektöründe BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ 
ödülünü, Pimtaş Plastik Genel Müdürü Ömer Bilal Serdaroğlu, Akyazı Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Şinasi Bayraktar’dan aldı.

Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi sektöründe KOBİ dalında ödülü, Aksem Plastik 
Metal Kalıp Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına Genel Müdür Abdullah Böyet, 

Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Bülent Karagöz’den aldı.

[ödül ►



Taşıt Araçları ve Yan Sanayi sektöründe BÜYÜK ÖL-
ÇEKLİ KURULUŞ ödülünü, Farba Otomotiv adına Ge-
nel Müdür Serkan Yavuz, Körfez Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Mustafa Efe’den aldı.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve 
KSO Meclis Başkanı Hasan TahsinTuğrul,

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na plaket 
verdi.
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Protokol Masası

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeleri birarada görülüyor

Kocaeli Genç Girişimciler ödül töreninda aynı masayı paylaştılar
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Bloomberg HT Ana Haberlerinde canlı olarak yayınlanan organizasyonda Juri Özel ödülü ve Büyük Ödüller tüm 
Türkiye’ye aynı anda ilan edildi. Bloomberg HT’nin Kurucu Haber Koordinatörü Ali Çağatay’ın Sektörel Per-
formans Değerlendirme Organizasyonu’na özel gerçekleştirdiği canlı yayının konukları TOBB Başkanı M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile beraber Büyük Ölçekli Kuruluş Büyük Ödülü kazanan Nuh 
Çimento Sanayi A.Ş.’nin CEO’su Kamil Gökhan Bozkurt, KOBİ Büyük Ödülü kazanan Bimser Çözüm Yazı-
lım Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Babalık ve Juri Özel Ödülü sahibi Ford Otomotiv Sanayi 
A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Candan Günel’di. Canlı yayının ardından ödül töreni açılış ve protokol 
konuşmaları ile devam etti.
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1933 yılında canlı hayvan satışı ve 1974 yılında toptan 
ve perakende et satışına Yalova’da kasap dükkanında başla-
yan Etse Hayvancılık Et ve Et Ürünleri, 1999 yılında ikinci 
şubesini Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde açtı. 

2006 yılında toplu tüketim et üretimindeki boşluğu fark 
ettiklerini söyleyen Şirket Genel Müdürü Serdar Yıldız, ka-
sap dükkanındaki üretimi ayırarak Çiftlikköy ilçesinde bin 
m2’lik üretim tesisi kendi mülkleri üzerine kurduklarını söy-
ledi. 

Tesisin içerisinde 50 ton kapasiteli 4 adet soğuk hava de-
posu (0 °C / +4 °C) ve 10 ton kapasiteli şok depo (-40 °C) ve 
donuk ürün muhafaza deposu (-18 °C) bulunduğunu aktaran 
Serdar Yıldız, firmanın günlük et işleme kapasitesinin 20 ton 
olduğunu söyledi. Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi ağırlıklı 
olmak üzere 20 ile sevkiyat gerçekleştirdiklerini kaydeden 
Serdar Yıldız, 10 tanesi frigofirik (soğutucu motorlu) olmak 
üzere toplamda 20 adet aracı da bünyelerinde barındırdığını 
belirtti. 

Standartların ve mevzuatların gerekliliklerini karşılayan 
firmalarında, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 
22000:2005 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi serti-
fikalarının yanı sıra Helal Üretim Sertifikası da bulunduğu-
nun altını çizen Serdar Yıldız, bu yıl için aldıkları 2 önemli 
ödülün de kendileri açısından büyük önem taşıdığını sözlerine 
ekledi.

- Etse Et, en hızlı büyüyen ilk 20 arasında
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, 

TEPAV ve AllWorld Network işbirliğinde Türkiye’nin en hız-
lı büyüyen şirketleri açıklandı. Küresel ölçekte dikkat çek-
mek için yürütülen Türkiye 100 Yarışması’nın kazananlarına 
ödülleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılı-
mıyla düzenlenen törende sahiplerine verildi. 

Bu yıl düzenlenen yarışmada ilk 20 içerisinde yer alma-
nın gururunu yaşadıklarını söyleyen Serdar Yıldız, ciro ara-
lıklarının 10-20 milyon dolar olduğunu ve 2011-2013 yılları 

arasındaki satış gelirlerindeki büyüme hızlarının yüzde 418 
olduğunun altını çizdi. 

- Etse Et, 2015 yılında sektörünün çizgi üstünde
 yer aldı
Etse Et, Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 8’ncisi 

düzenlenen “Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töre-
ni 2015’te de sektörün çizgi üstünde olan firmalarından biri 
olarak ödüllendirildi. 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Vali Yar-
dımcısı Osman Sarı,  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter yardımcısı Feyzullah Okumuş, Kocaeli Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Sami Çakır, Gebze Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, TOBB Başkan 
Yardımcısı Halim Mete, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başka-
nı Hasan Tahsin Tuğrul, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat 
Özdağ, Körfez Ticaret Odası Başkanı Mustafa Efe, Kocaeli 
Ticaret Odası Meclis Başkanı Bülent Karagöz,  Sakarya, Ya-
lova oda başkanları ve sanayicilerin katıldığı törende, Etse 
Hayvancılık Et ve Et Ürünleri Gıda Yemek Hizmetleri Tarım 
Ürünleri İth. İhr. Ltd. Şti. Genel Müdürü Serdar Yıldız, Gıda 
Sanayi Sektöründe KOBİ ödülünü, Yalova Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Cemil Demiryürek’ten aldı. 

1933 yılında canlı hayvan satışı ve 1974 yılında toptan ve perakende et satışına başla-
yan Etse Et, yılların deneyimini ve birikimini 2015 yılında 2 özel ödülle taçlandırdı.

 2015 yılını ödüllerle doldurdu

Müşteri portföyüne sürekli yeni kurumsal firmalar ek-
leyen Etse Et, Türkiye’nin en büyük et tedarikçisi olma 
yolunda adımlarını sağlam bir şekilde atmaktadır. 
Günlük 20 ton et işleme kapasitesi ile verdiği kusursuz 
hizmet kalitesi Etse, Etse Et, Sucuk-Sa Sucuk, Piliç-
Se Piliç, Döner-Se Döner, Baby Et ve Baby Kıyma tes-
cilli markaları ile bölgenin parlayan yıldızıdır.

[şirketlerden ►
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Bimser Çözüm, 750 bini aşkın 
kullanıcıya hizmet sunmaya 

devam ediyor

Bimser Çözüm, 1998 yılında müşterilerinin 
kurumsal düzeyde verimliliklerini arttıra-
cak iş süreci otomasyon yazılımları geliş-
tirmek amacıyla Kocaeli’de kuruldu. Koca-

eli Üniversitesi Teknopark’ında Ar-Ge ekibi ve İstanbul 
Maltepe’deki operasyon merkezi ile faliyetine devam eden 
Bimser Çözüm, uluslararası alanda da Türk yazılım fir-
ması olarak varlığını göstermekte olup, yakın zamanda 
kurulan İrlanda-Dublin ofisi ve Birleşik Arap Emirlikleri 
Dubai’de uluslararası çözüm ortakları ağı ile uluslararası 
arenada kendine önemli bir yer edinmiş durumda. Bugün 
Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı’nda yerleşik ve çok sayıda 
çözüm ortağı ile birlikte, sayıları 900’ü aşan müşterilerin-
deki 750 bini aşkın kullanıcıya hizmet sunuyor. 

Ürettiğimiz iş yazılımlarını dünya genelinde de yayma-
ya başlayan kuruluşumuz, ihracat alanındaki etkinliğini 
artırmak amacıyla 2014 yılında Bimser International’ı 
kurdu ve faaliyete geçirdi. Bimser International yapısı ile 
global şirketler arasında yerini alan Türk yazılım firması 
Bimser International; Amerika Birleşik Devletleri, BAE, 
Gürcistan, Romanya, Azerbaycan, Çin ve diğer ülkelere 
yazılım ihracatı gerçekleştirmekte olup, sektöründe önemli 
bir katma değer oluşturmaya devam ediyor.

2014 Bilişim 500 listesinde, arşiv ve döküman yönetim 
yazılımı sağlayıcıları sıralamasında 2’nci sırada yer alan 
Bimser Çözü, Türkiye merkezli yazılım üreticileri sırala-
masında da 18’inci oldu. 

eBA ürünümüz, ‘iş akışları ve doküman yönetimi’ ala-
nında, QDMS ürünümüz, ‘entegre kalite yönetim sistemle-
ri’ alanında, BOYS ürünümüz ‘varlık yönetimi‘ alanında, 
Ensemble ürünümüz ise ‘süreç ve performans yönetimi’ 
alanlarında müşterilerimizin başarılarına destek sağlıyor.

Bimser Çözüm’ün uygulamaları; operasyonel sistem-
lerden yönetim destek sistemlerine giden yol üzerinde yer 
alıyor ve son başarı değerlendirme aşamasına kadar ku-
rumlara sistem desteği veriyor.

-İş hacmimiz son 5 yılda yüzde 40’ın üzerinde büyüdü 
Bugüne kadar binin üzerinde proje gerçekleştiren  şir-

ketimiz, artan bir hızla iş dünyasına projeler üretmeye 
devam ediyor. Bimser Çözüm’ün iş hacmi son beş yılda, 
her yıl yüzde 40’ın üzerinde büyüme gösterdi. Bu yükselişi 
getiren müşteri artışımız ise, son üç yılda yüzde 100’ün 
üzerinde gerçekleşti. Bu büyümelere paralel olarak, son 
beş yılda, hem Ar-Ge çalışanlarımız hem de toplam çalışan 
sayımız yüzde 150’nin üzerinde artış gösterdi.

Çalışan sayımızdaki artışa rağmen, doğrudan verimlili-
ğe işaret eden ‘kişi başına düşen gelirimiz’ de son beş yılda 

sürekli olarak büyüdü.
Bimser Çözüm bugün, gerek yerel gerekse uluslararası 

çok sayıda kurumu ürün ve hizmetleri ile destekleyerek yo-
luna devam ediyor.

2014 ISO 500’de yer alan ilk 10 şirketin 7’sinde, ilk 
100 şirketin 52’sinde, listenin tamamında yer alan şirket-
lerin ise 157’sinde Bimser Çözüm ürün ve hizmetleri kul-
lanılıyor.

Yazılımlarımız iş dünyasına, ‘sektör bağımsız’ diye de-
ğerlendirilebilecek kadar yayılmış olup, hemen her sektör-
den kuruluşa çözüm sunuyor.

‘Dünyaya teknoloji ihraç etmek’ hedefiyle çıktığımız bu 
yolda, bizi yalnız bırakmayan ve desteklerini hiçbir zaman 
eksik etmeyen değerli bilim kuruluşlarımıza teşekkür edi-
yoruz.

Gökhan Ergun
Bimser Çözüm Genel Müdürü

Bir işletmenin Bimser Çözüm ile çalışmayı tercih 

etmesinin nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz; 

•Yerel bir kaynaktır, her zaman yanınızdadır. 

•Çözüm bulmak ve başarı yaratmaya odaklıdır. 

•Zengin bir paket çözüm portföyüne sahiptir. 

•Proje kapsamı ve gereklerine tam uyum sağlar. 

•Konularında uzman profesyonellerle çalışır.

[şirketlerden ►
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Herhangi bir konuda mükemmele ulaşmak pek mümkün 
olan bir şey değil sanırım. En azından mükemmelin tarifinde 
eksiklikler olabilir veya biz ona ulaşana kadar mükemmel 
değişmiştir. O zaman biz mükemmele yaklaşmaktan bah-
sedelim. Biliriz, mükemmele yaklaşmak için de eninde so-
nunda yapmaya çalıştığımız şey, söz konusu süreci baştan 
oluşturmak ya da iyileştirmektir.

Aslında çok daha önce başladı ama 1980’li yıllarda pat-
lama yaparak günümüze kadar inanılmaz bir şekilde gelişen 
iş yazılımı desteği, iş süreçlerindeki mükemmellik arayışını 
çok ilginç bir noktaya taşıdı.

Bir zamanlar belki de yüzde 80 - yüzde 90 seviyesinde-
ki iş yapma mükemmelliği ile pazarımızda ‘farklı’ ünvanını 
taşıyabiliyorduk ama şimdi yüzde 90’ın, hatta yüzde 95’in 
üzerindeki o daracık bölgede farklılıklar yaratabilmek zo-
rundayız. Çünkü artık her kalburüstü rakip kuruluş iş yazı-
lımları kullanıyor ve bu kuruluşların sayısı çok arttı.

Ayrıca, hayatın değişmez gerçeği de karşımızda duvar 
gibi duruyor: “Mükemmele-yani yüzde 100’e yaklaştıkça 
ilerlemek zorlaşır” Geldiğiniz onca yolun tamamından bile 
uzun ve zorlu bir yoldur geriye kalan.

Zoru başarmadan, aradan sıyrılıp pazarımızın tepesine 
yerleşemeyeceğimizi hepimiz kabul edeceğimize göre, gele-
lim ne yapmamız gerektiğine. Nasıl bir strateji takip edelim 
de, iş süreçlerimizi mükemmele biraz daha yaklaştıralım.

Detayda çok daha fazla sayıda olmakla birlikte, bu konu-
da temel olarak üç unsur büyük önem taşıyor.

Öncelikle, kullanacağımız yazılımın seçimini çok doğru 
yapmamız gerekiyor. Gerek sunduğu olanaklarla ihtiyacımı-
zı karşılıyor, gerekse kendi alanında teknolojik ve fonksiyo-
nel açıdan gelişmiş ve güncel olmalı.

İkincisi, yazılımı sağlayan ve destekleyen tedarikçi firma 
değerli bir danışmanlık desteği verebiliyor olmalı. Bu danış-
manlık, yapının doğru kurulmasını temin etmesinin yanında, 
aynı zamanda birikmiş bilgi ve becerinin aktarımını da ba-
şarmalı. Özetle, sistem şirkete ustaca yerleştirilmeli.

Üçüncüsü ise, kullanıcı şirketin bu projelere verdiği öne-
min tüm çalışanlar tarafından bilinmesi ve benimsenmesi-

dir.
Bunları sağlarsak neler elde ederiz, bir 

göz atalım.
Belki de en önemlisi, işlerimizi ilk sefe-

rinde doğru yaparız. Neler kazandırmaz ki : 
verimlilik, hız, güven duygusu, mutluluk, ge-
lişme sağlayıcı işler için zaman,...

Süreçlerimizi oluştururken ve/veya iyi-
leştirirken, ilgili tüm çalışanların katılımıyla 
‘Ortak Akıl’ ı oluştururuz. Böylece sistemi sa-
hiplenme sorunu da kalmaz ortada.

Hayatın kaçınılmaz gerçeği ‘değişiklikler’ 
korkulu rüya olmaktan çıkar. Önemli değişik-
likler bile, sizin için zincirin belli halkalarını 
değiştirmekten ibarettir.

İş hayatının en zararlı olumsuzlukların-
dan “Bu görev kimindi?” kargaşası günlük 
yaşamdan büyük ölçüde çıkar.

Çalışanların süreçlere katkısı ‘başarıda 
pay sahibi olma’ mutluluğunu da beraberinde 
getirir. Organizasyona yeni katılan kişilerin 
adaptasyonu ve verimli evreye geçişleri çok 
daha hızlı olur. Bir iş sahibinin veya yönetici-
nin şirketine sağlayabileceği en büyük kalıcı 
katkıdır herhalde ‘iş süreçlerini mükemmele 
yaklaştırmak’. Çok şükür ki, ulusça bu konu-

da emeklemekten yürümeye geçtik. En kısa zamanda hep 
birlikte koşmayı da başarmayı diliyorum. Yoksa, eskilerin 
tabiriyle ‘”Nal toplarız” bu çılgın dünyada.

Malum, kalan yol kısa gibi duruyor ama ilerlemek gide-
rek zorlaşıyor...
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Kocaeli Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi, 1969 
yılında ağaç bazlı panel sektöründe üretim 
yapmak üzere İstanbul’da kuruldu. 

İlk tesisi olan Yongalevha Fabrikası ile 
1971 yılında Kastamonu’da üretime başladı. Kastamonu 
Entegre Ağaç Sanayi bugün, mobilya, dekorasyon ve inşaat 
sektörünün ihtiyaç duyduğu, yongalevha, yongalam, MDF, 
medelam, laminat parke, kapı paneli, parlak levha, tezgah 
ve bunlarla ilgili muhtelif katma değerli ürün üretmektedir. 

- 5 ülkede, 10 farklı lokasyonda, 13 ayrı üretim te-
sisi ile dünya sıralamasını değiştiren şirket olduk

Kastamonu Entegre kurduğu yeni tesisler ve yaptığı satın 
almalarla bugün toplam 5 ülkede, 10 farklı lokasyonda 13 
ayrı üretim tesisine sahiptir.

Yurtiçinde Gebze, Kastamonu, Balıkesir, Samsun, Tarsus 
ve Adana olmak Türkiye’de 6 lokasyonda;  yurt dışında ise 
Bulgaristan, Romanya, Rusya ve Bosna Hersek’te üretim te-
sislerimiz bulunmaktadır. 

Kastamonu Entegre, 2015 sonu itibariyle, toplamda 4.55 
milyon m3 ahşap levha üretimi kapasitesine sahip bulunmak-

tadır. Bir başka ifade ile her gün, 2bin 800 konutun zemini 
için gerekli laminat parkeyi, 2 bin 400 konutun mobilyası 
için gerekli ahşap paneli, 4 bin konutun iç kapısı için gerekli 
kapı panelini üretiyoruz. Günde 400 TIR levha üretip sat-
maktayız.

Son üç yılda Romanya ve Rusya yatırımlarıyla ulaştığımız 
bu kapasitelerle, dünya sıralamasını değiştiren şirket olduk. 

Kastamonu Entegre ;
•Global sektör sıralamasında dünyada 8’inci, Avrupa’da 

4’üncü 
•Yongalevha üretim kapasitesinde dünyada 4’üncü,  

Avrupa’da 3’üncü
•MDF üretim kapasitesinde dünyada 4’üncü, Avrupa’da 

2’nci
•MDF ve Yongalevha üretim kapasitesinde dünyada 

5’inci, Avrupa’da 3’üncü 
•Kapı Paneli üretim kapasitesinde dünyada 3’üncü
•MDF, yongalevha ve laminat parke üretiminde 

Türkiye’de sektör lideridir.
•Laminat parke üretiminde Avrupa’da 5’inci, dünyada 

6’ncı sıradadır. 

      Entegre 

dünya sıralamasını değiştiren 
şirket oldu

Kastamonu Entegre, son üç yılda Romanya ve Rusya yatırımlarıyla ulaştığı kapasitelerle, dünya sıralama-
sını değiştiren şirket oldu. 

Kastamonu Entegre CEO’su,

Ağaç Grubu Başkanı

Haluk Yıldız

[şirketlerden ►
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•Sektöründe yurtdışında yatırım yapan ilk ve tek şir-
ket olan Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi, İstanbul Sanayi 
Odası’nın (İSO) düzenlediği ilk 500 sanayi şirket sıralama-
sında, 2014 yılı verilerine göre 45’inci sırada yer alıyor.  

•Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi olarak hizmet verdi-
ğimiz ürün gruplarında Türkiye’deki tüketimin yaklaşık üçte 
birini biz sağlıyoruz.

•Türkiye’de yaptığımız yatırımlarla birlikte kesintisiz 
çift haneli büyüdük ve Capital Dergisi tarafından Capital 
500 sıralamasına giren şirketler arasında yapılan ve dergi-
nin 2014 yılı ağustos sayısında yayınlanan araştırmasında 
sanayi şirketleri arasında son 10 yılın Türkiye Büyüme Şam-
piyonu seçildik. 

•Yine Capital dergisinin ‘’Türkiye’nin Sınır Ötesi Şirket-
leri ‘’ başlıklı araştırmasında, Romanya, Bosna Hersek ve 
Bulgaristan’daki iştiraklerimiz, yurt dışındaki en büyük 50 
Türk şirketi arasında yer almaktadır.

- Türkiye’nin toplam ağaç bazlı panel ihracatının 
yüzde 35’ini gerçekleştiren sektör lideriyiz

•Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi 2015 yılında 470 mil-
yon doları yurt dışında olmak üzere 1.3 milyar dolar ciro 
hedeflemektedir. 

•Kastamonu Entegre bugün, yaklaşık 5 bin 300 çalışanı 
ile Orta Amerika’dan, Hindistan’a kadar 77 ülkeye ihracat 
gerçekleştirmektedir.

•Türkiye’deki tesislerinden yaptığımız 100 milyon dola-
rı aşan ihracat hacmiyle de,  Türkiye’nin toplam ağaç bazlı 
panel ihracatının yüzde 35’ini gerçekleştiren sektör birinci-
siyiz.

•Balkanlar, Rusya, Ukrayna, Türkî Cumhuriyetleri, İran, 
Irak, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ihracat gerçekleşti-
rilen ana pazarlar arasında bulunmaktadır. 

•Sürdürülebilir büyüme için yeni pazar ve yeni hammad-
de kaynaklarına yatırım yaparak, sadece Türkiye pazarı de-
ğil, komşu ve yakın coğrafya ile 1 milyarlık nüfusu olan bir 
pazarı hedefliyoruz.

- Ana hedefimiz, Kastamonu Entegre’yi global bir 
marka yapmak

Firma olarak asıl hedefimiz ağaç bazlı panel sektöründe, 
dünyada ilk 5 üreticiden biri olmak ve Kastamonu Entegre’yi 
global bir marka haline getirmek.

Kısa vadede hedefimiz Rusya’daki mevcut MDF Fabrikası 
bünyesinde ikinci MDF hattının devreye alınması ve Kaluga 
Bölgesinde başlattığımız yeni yatırımın tamamlanması.

Uzun vadede hedeflerimiz ise; pazar ve hammadde kay-
naklarına yakın yeni coğrafyalara yatırım yapmak; Kastamo-
nu Entegre, ilerleyen dönemde Balkanlar ve Rusya ile birlikte 
başka yeni bölgelere  yeni ve kârlı pazarlarda da yatırımlar 
yaparak globalleşme hedefini gerçekleştirmektir. Sözkonusu  
yatırımlarla şirketimiz, Türkiye ağırlıklı üretimden daha ge-
niş bir coğrafyada üretim yapan uluslararası bir organizas-
yon yapısına dönüşmeyi öngörmektedir. 

Yatay ve dikey entegrasyon stratejileri uygulayarak ürün 
gamını farklılaştırmayı ve katma değeri artırmayı amaçlayan 
Kastamonu Entegre, organik büyümenin yanı sıra inorganik 
büyüme modelini de başarıyla uygulayarak, önümüzdeki dö-
nemlerde de bu alanda stratejik adımlar atmayı hedefliyor.

- Ar-Ge projelerimiz ile de fark yaratıyoruz
Şirketimiz gerek kendi özkaynakları, gerekse de TÜBİ-

TAK, SANTEZ ve Avrupa Birliği kaynakları ile birçok Ar-Ge 
projesini hayata geçirmekte, rakipleri karşısında fark yarat-
maktadır. 

Projeler kapsamında birçok üniversite ile işbirlikleri başa-
rı ile yürütülerek üniversite-sanayi işbirliğinde model olacak 
çalışmalar ortaya konmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalar 
neticesinde kağıt emprenyesi prosesinde gerek makine ve teç-
hizatta yapılan önemli değişiklik ve iyileştirmeler gerekse re-
çine sistemlerinde yapılan geliştirmeler daha yüksek kalitede 
lamlı plaka ve laminat parke üretimlerine imkan sağlamıştır. 
Ayrıca, kamu destekli projelerle endüstriyel atık suların geri 
kazanılması ve emisyonların azaltılması konusunda etkin bir 
şekilde Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır.

Bunlarla beraber Kastamonu Entegre, Enerji Bakanlığı 
tarafından desteklenen Verimlilik Artırıcı Projelerin hayata 
geçirilmesi konusunda da lider konumundadır. Ulusal des-
tekli Ar-Ge projelerinin yanısıra, AB projeleri de başarıy-
la uygulanmaktadır. Bulgaristan tesisimizde tutkal ve atıl 
enerjinin yeniden kullanılmasını sağlayan projeler için AB 
kaynaklarından 3.5 milyon Euro destek aldık. Bundan son-
ra AB Projeleri konusundaki deneyimi Türkiye ve Romanya 
tesislerimizde de uygulamak istiyoruz. Nitekim yakın zaman 
önce Horizon 2020 Programı kapsamında yeni bir projeye 
ortak olduk.

- Sürdürülebilirlik ilkemizle örnek olmak istiyrouz
Kastamonu Entegre, olarak öteden beri sürdürülebilirlik 

konusuna önem veriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu konuda-
ki hassasiyetimizi artırarak devam ettireceğiz. Sürdürülebi-
lirlik deyince biz konuyu üç boyutta ele alıyoruz:

Üretim süreçlerinde sarf ettiğimiz hammadde ve enerji 
gibi kaynakları minimize etmek ve atıkların geri dönüşümü 
etkinleştirmek; Üretim süreçleri neticesinde ortaya çıkan sa-
lınımları ve  çevresel etkileri sıfıra yaklaştırmak; Tüm tesis-
lerimizde gerekli modernizasyonu sağlayıp sağlıklı ve sürekli 
üretim için bütün tesislerimizi emre amade kılmak.

Sürdürülebilirlik alanındaki sistematik çalışmalar netice-
sinde ise önemli başarılara da imza atıyoruz: 

TSE ve Avrupa Normları’na (EN) tam uyumlu bir biçim-
de faaliyetlerini şekillendiren Şirketimiz E0 belgesinin hari-
cinde,  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 50001 
Enerji Yönetimi ile sektörümüz için önem arzeden FSC (Sür-
dürülebilir Orman Yönetimi) kalite sistemleri ile CARB Pha-
se2 (California Air Resources Board) Belgesine sahiptir. 

Bundan sonraki süreçte sürdürülebilirlik ilkelerini daha 
da içselleştirerek, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, hammadde ve 
enerji verimliliği konusunda gerekli hassasiyetleri göstererek 
örnek olmak istiyoruz.

Markalaşma ve global 
şirket olma yolunda geçtiği-
miz aylarda önemli bir adım 
attık. Şirketimiz, Ekonomi 

Bakanlığı’nın Türkiye’nin global markalar oluştur-
masını sağlamak için geliştirdiği TURQUALITY 
programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. 
Kastamonu Entegre,  sektöründe bu belgeyi almaya 
hak kazanan ilk ve tek şirket olarak sektörün öncüsü 
olma özelliğini bir kez daha ortaya koyarken, bundan 
sonraki süreçte, global marka olma yolunda atacağı-
mız adımlar, TURQUALITY programı kapsamında 
ülkemizin öncelik verdiği konular arasında destekle-
niyor olacak.
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Kocaeli Sanayi Odası(KSO) geleneksel hale ge-
tirdiği “Müşterek Meslek Komiteleri” toplantılarını 
giderek artan ilgiyle sürdürüyor. KSO Meslek Komite 
üyelerinden toplam 83 kişi hafta sonu Kartepe Green 
Park otelde bir araya geldi.

Müşterek Meslek Komiteleri  toplantısının açış ko-
nuşmasını yapan KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin 
Tuğrul, Meslek Komitelerinin çalışmalarını aktararak, 
9 ve 10’ncu Meslek Komitelerinin 3 ayrı dalda başarı 
sağladıklarını vurgulayarak,diğer dallarda başarı sağ-
layan Meslek Komitelerine ödül verileceğini açıkladı.
KSO Meclis Başkanı Tuğrul ,”KSO Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu, ustalık döneminde 
bulunuyor. Ulusal ve uluslar arası organizasyonlarda 
önemli görevler üstlenmiş olup ,başarılı çalışmalarını 
izliyoruz. Bu bizim için bir şanstır” dedi.

Toplantıda daha sonra söz alan KSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “7. Dönemin 6. 
müşterek Meslek Komitesi toplantımız için bir kez 
daha Kartepe’de bir araya geliyoruz. Bugün 12. Top-
lantımızı yapıyoruz. Bu toplantıları yılda iki defa ger-
çekleştiriyoruz. Müşterek meslek komitesi toplantıları 
Odamıza çok şey kazandırıyor. Geri bildirimler KSO 
iş planlarına yön veriyor. Bugün katılım 83 kişiden 
oluşmaktadır” şeklinde konuştu.

 25 Kasım’da Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 64. 
Hükümet Programını açıkladığını, Bu programda 
sanayi tarafını ilgilendiren konuları süzgeçten ge-
çirdiklerini belirten KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Dışa 
bağımlılığın yüksek olduğu sektörlerde, yerli ürün ve 
teknolojilerin geliştirilmesine yönelik araştırma prog-
ramları desteklenerek etkinleştirilecek,Yine öncelikli 
sektörlerde teknolojik ürün yatırımları ve prototip 
geliştirme süreçleri desteklenecek, Büyük ölçekli 

Müşterek Meslek Komiteleri toplantısına ilgi büyük oldu

Sanayiciler yeni hükümetten 
beklentileri masaya yatırdı

[meslek komiteleri ►
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yatırımları ve stratejik sektörler teşvik 
edilmeye devam edilecek.

Kamu alımlarının kaldıraç gücü 
kullanılarak yerli teknoloji ve üretimin 
geliştirilmesi amaçlanıyor,

Yüksek teknolojili ürünlerde kamu 
alım garantisine dayalı üretim yapı-
labilmesi için ürün bazlı yerli tedarik 
modelleri geliştirilerek uygulanacak,

Yerlilik oranını artırmak amacıyla, 
tedarik zincirindeki işletmeler arasın-
daki işbirliğini ve katma değer artışını 
sağlayacak kümelenme faaliyetleri 
desteklenecek” şeklinde konuşarak 
sanayicilerin de istekleri ile hükümet 
programına katkıda bulunmaları ge-
rektiğini vurguladı.

-ÇALIŞTAY
Yapılacak çalıştayda ana temanın 

“Hükümete iletilecek beklentiler” 
olacağını vurgulayan KSO Başkanı 
Zeytinoğlu, ”Çalıştaya hazırlık ama-
cıyla 8 komisyonumuz geçtiğimiz hafta 
kendi aralarında toplantılar yaptılar. 
Bugün sizlerden Hükümete iletilecek 
en önemli beş konuyu belirlemenizi 
bekliyoruz”

KSO Meslek Komitesi üyeleri daha 
sonra Üniversite-Sanayi İşbirliği, 
Ekonomi,  Mesleki Eğitim, KOBİ’lerin 
Geliştirilmesi, Çevre, Mevzuat, Li-
manlar ve Lojistik, Enerji ve OSB’ler  
başlığı altında 8 ayrı masada gruplaşa-
rak  çalışmalarını başlattılar. Önerile-
rin netleşmesinina rdından sunumlara 
geçildi.

SUNUMLAR
Toplantıda ilk sunumu Çevre Komis-

yonu adına İZAYDAŞ Genel Müdürü 
Muhammet Saraç yaptı. Aynı zamanda 
KSO Meclis üyesi olan Saraç sunumun-
da “ Çevre Mevzuatlarının oluşturul-
masında ve uygulamaya alınmasındaki 
sorunları” aktardı.

Ekonomi Komisyonu adına KSO 
Meclis üyesi Kubilay Kirman , sunu-
munda “Kıdem Tazminatı ve zorunlu 
istihdam uygulamaları birlikte ele 
alınarak,işgücü piyasası reformları 
ve Kıdem Tazminatı Fonunun işlerlik 
kazanması” ve “ GSYH’da Sanayi 
Payının Arttırılması ve Yatırım Teşvik 
Sisteminin buna katkı vermesi” hak-
kında düşüncelerini aktardı.

Üniversite Sanayi İşbirliği konu
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sunda sunumu KSO Meclis üyesi Yunus Çiftçi yaptı. 
“Sanayide nitelikli insan istihdamı için meslek lisesi ve 
üniversite eğitiminin özendirilmesi”, Öğrencilerin sana-
yi eğitiminin arttırılması”,”Sosyal ve hukuki altyapının 
kalıcı istihdamı özendirmesi”,Yeni, neslin sanayiden 
ziyade hizmet sektöründe çalışmayı tercih etmesi” ko-
nularında fikirlerini aktardı.

OSB Komisyonu adına söz alan KSO Meclis üyesi 
Oktay Duymaz, “OSB içinde yer alan ,emlak ve ilan 
vergisi’nin belirlenmesi”, “OSB’lerde yetki ve sorum-
lulukta bütünlük”,”OSB’lerin kurulması esnasında 
yapı ve altyapı süreçlerinin yeniden revize edilmesi”, 
OSB’lerde yatırım ve temininde yeni finansal kaynakla-
rın oluşturulması”,OSB sahalarındaki insan kaynakları-
nın ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi”,

Enerji Komisyonu sözcüsü KSO Meclis Üyesi Ad-
nan Naci Faydasıçok, “Doğalgazda Dışa bağımlılığının 
azaltılması”,  “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından 
Faydalanma”, “Nükleer Enerji’nin değerlendiril
mesi”,”Enerji Verimliliği konusunda çalışmaların 
arttırılması”konularında bilgi verdi.

Limanlar ve Lojistik Komisyonunun sunumu KSO 
Meclis üyesi Mustafa Türker yaptı. Komisyon Başkanı 
Türker, “Kocaeli Limanı kavramı ve Kocaeli Liman 
otoritesinin oluşturulması”,”Liman geri hizmet sahala-
rının oluşturulması”,”Yeni otoyol ve demiryolu projele-
ri” hakkında düşüncelerini aktardı.

KOBİ’lerin Geliştirilmesi Komisyonu Başka-
nı KSO Meclis üyesi Sedat Açıldı sunumunda “ 
Teşvik ve Devlet destekleri”,”KOBİ’lere sana-
yi parseli üretilmesi”,”KDV iadesinde mevzuatın 
düzenlenmesi”,”Sosyal yardım alan çalışabilir durum-
daki nüfusun istihdam edilmesi” önerilerinde bulundu.

Mevzuat Komisyonunda KSO Hukuk Müşaviri 
Av.Oktay  Köse ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin 
Tuğrul “ Yönetmelik genelge bağlamında mevzuat sı-
kıntılarını” birlikte değerlendirdi. Daha sonra Av. Köse, 
“ Yargı sistemi ve ticaret hukuku”,”Bilgi Toplu,medya 
ve istatistik”,”Vergi mevzuatı ve vergi adaleti” konusu-
nu aktardı. 

ÖDÜLE HAK KAZANAN KOMİTELERİ
Toplantıda  başarılı Meslek Komitelerine ödülleri 

sırasıyla verildi. Tesbit edilen verilere göre  9 ve 10’ncu 
Meslek komiteleri  üç ayrı dalda ödül kazandı . 9. ve 
10. Meslek Komiteleri olan”Boya ve Sanayi Gazları 
Sanayi Grubu” ve “Temel Kimyasal Ürünler Sanayi 
Grubu” Toplam 73 öneri ile En fazla Öneri getirme, 6 
Faaliyet ile En Fazla Meslek Grubu Faaliyeti yapma ve 
11 sonuç sayısı ile En Fazla Alınan Kararları Sonuçlan-
dırma komite olarak ödül kazandı. 

En Fazla Katılım Sağlayan Komite olarak yüz-
de 91’lik başarı oranı ile 19’ncu Meslek Komitesi 
olan”Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Grubu” 

En Fazla Görüş Bildiren Komiteler olarak toplam 13 
görüş ile   24. ve 25. Meslek Komiteleri Motorlu Kara 

[meslek komiteleri ►
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Taşıtları ve Yan Sanayi Ürünleri Sanayi 
Grubu ve Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve 
Onarım Sanayi Grubu

En Fazla Üye Ziyareti olarak  3. Mes-
lek Komitesi 16 ziyaret yaparak Hazır 
Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu 

En Fazla Müşterek Toplantıya Katılım 
Sağlayan Komite olarak yüzde 75 başarı 
oranı ile 22. Meslek Komitesi olan İşlen-
miş Metal Ürünleri Sanayi Grubu  ödülü 
aldı.

PROF. DR. ORAL ERDOĞAN, 
“EKONOMİDE YENİ DÖNEM”
Kocaeli Sanayi Odası Müşterek Meslek 

Komitesi toplantılarının son bölümünde 
Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Oral Erdoğan, “ Ekonomide Yeni Dönem; 
Yeni Riskler-Yeni Stratejiler” konusunda 
görüşlerini aktardı. Prof .Dr. Erdoğan, “ 
Dünya’da Büyüme Düzeyleri”, “Büyüme 
ve Ticari Gelişimi”,”Dünyada Fiyat Hare-
ketleri”,” Kur ve Emtia Hareketleri”ABD 
Ekonomisinde Gelişmeler”,”Türkiye Eko-
nomisi” konu başlıklarında açıklamalarda 
bulundu.
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Kocaeli Sanayi Odası
SEVESO II Direktifi 

kapsamındaki 
çalışmalarına devam ediyor

Kocaeli Sanayi Odası Kimya Meslek Komite-
leri, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı, T.C. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Gü-

venlik Bakanlığı, TÜBİTAK-Bilgem, TSE ve Kocaeli Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün katılımı ile Kocaeli Sanayi 
Odası’nda ‘SEVESO II Direktifi Sorunları ve Çözüm Öneri-
leri Çalıştayı’ düzenlendi.

Söz konusu çalıştay; KSO 9’uncu Meslek Komitesi Baş-
kanı Hasan Şerefhan’ın açılış konuşması ile başladı. Hasan 
Şerefhan konuşmasında şu bilgileri verdi:

“Kocaeli’de faaliyet gösteren önemli sektörlerin Türkiye 
içerisindeki payı incelendiğinde ülke Kimya Sanayinin yüzde 
27’si ilimizden karşılanıyor. Odamızda kimya sektörü; kö-
mür ve petrol ürünleri, boya ve sanayi gazları, temel kim-
yasallar ve tıbbi ve zirai kimyasal sanayi grubu ile temsil 
ediliyor.” 

Hasan Şerefhan; KSO 9’uncu Meslek Komitesi-Boya ve 
Sanayi Gazları Sanayi Grubu ve 10’uncu Meslek Komitesi-
Temel Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu olarak şu ana kadar 
bu konuda birçok çalışma yaptıklarını belirterek, yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca; İlgili Bakanlıklar 
ile yapılan görüşmeler, düzenlenen eğitim ve bilgilendirme 
seminerleri ve AFAD işbirliği ile ilk defa KSO’da düzenlenen 
12 günlük eğitim hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında (SEVESO II Direktifi) Yönetmelik 
ile özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren, kimyasal 

depolayan veya bulunduran tesislerde oldukça ağır yüküm-
lülükler getirildiğini belirten Şerefhan, bu yönetmelik kap-
samında firmalardan ciddi yatırımlar gerektiren eylemler 
beklendiğini ifade etti. Sözlerine, KOBİ’lerin bu yatırımları 
yapabilecek bütçesi olmadığından bu yatırımlar için destek 
paketi oluşturulması konusunda TÜBİTAK ile görüşmelerin 
devam ettiğini söyleyerek devam etti.

-Yönetmelik kapsamında yatırımlarda kullanılacak 
ekipmanların yerli imalat ile desteklenmesi gerekiyor
Hasan Şerefhan, proses güvenliğini sağlamak için kul-

lanılacak teknolojik donanımların yerli imalat olarak des-
teklenmesi gerektiğini düşündüklerini ifade ederek; “Bu 
ekipmanlar aslında Türkiye’de üretiliyor, fakat bu kapsam-
da çalışan akredite laboratuar Ülkemizde olmadığından bu 
ekipmanların yurt dışında çok yüksek bir maliyetle sertifi-
kalandırılması gerekiyor. Maliyet sorunu nedeni ile sertifi-
kalandırılamayan yerli imalat ürünler yerine yurt dışından 
temin edilen sertifikalı ekipmanları kullanmak zorunda 
kalıyoruz.” dedi. Şerefhan konuşmasına yerli imalatın des-
teklenmesi ve bu ekipmanların sertifikalandırılabilmesi için 
TSE bünyesinde akredite laboratuarların oluşturulması ta-
lebi ile devam etti.

-SEVESO III Direktifine ne zaman geçilecek?
SEVESO III Direktifine uyumlaştırılmış yeni Yönetme-

lik taslağının hazır olduğunu belirten Çevresel Etki Değer-
lendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Kemal 

[kimya ►
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Dağ; bu yönetmeliğin yayınlanmasının 
akabinde uyum için sanayiciye geçiş süre-
si tanınacağını açıkladı. Şuan yürürlükte 
olan SEVESO II Direktifine dayanan Bü-
yük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve 
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönet-
melik ile CLP Tüzüğüne uyumlu ve SEVE-
SO III Direktifi doğrultusunda hazırlanan 
yeni yönetmeliğin paralel olarak geçiş 
sürecinde uygulanacağı belirtildi. Ayrıca; 
yeni yönetmelikte de risk frekansının de-
ğişmeyeceği açıklandı.

-Bu kapsamda kullanılacak olan 
modelleme yazılımlarının
yerlileştirilmesi gerekiyor
Hasan Şerefhan; bu kapsamda kulla-

nılan modelleme yazılımlarının yerlileşti-
rilmesi konusunda KSO olarak TÜBİTAK-
Bilgem ile yapılan görüşmeler konusunda 
Bakanlık yetkililerine bilgi aktardı. AFAD 
Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Grup 
Başkanı Mehmet Akif Alkan; TÜBİTAK 
ile halen devam eden bu kapsamdaki pro-
jelerine yerli modelleme yazılımlarının da 
ilave edilmesi için çalışma yapılabileceği bilgisini aktardı.

Çalıştaya katılan sanayicilerden ‘Güvenlik Raporu ve 
Büyük Kaza Önleme Politikası’ konusundaki Tebliğlerin çok 
geç yayınlanması nedeni ile zor durumda kalındığı belirti-
lerek bu raporların hazırlanabilmesi için yeterli zamanın 
sanayicilere tanınması talep edildi. Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı SEVESO Denetim Koordinatörü Hüseyin 
Özcan;  ertelemenin söz konusu olmadığını fakat denetim-
lerde gerekli kolaylıkların sağlanacağını belirtti.

SEVESO III Direktifine uyumlaştırılmış yeni 
Yönetmelik taslağının hazır olduğunu belirten 
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim 
Genel Müdür Yardımcısı Kemal Dağ; bu yönet-

meliğin yayınlanmasının akabinde uyum için 
sanayiciye geçiş süresi tanınacağını açıkladı.
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KOBİ’lerin verimliliğini artırma 
projesi’nin Kocaeli’de kimya 
sektörüne uygulanmasına 
ilişkin çalışmalar başlatıldı

Kocaeli T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nce yürütül-
mekte olan “KOBİ’lerin Verimliliğini Artırma 
Projesi”nin (KOBİVER) Kocaeli’de kimyasal-

ların ve kimyasal ürünlerin imalatı sektörüne yönelik uygu-
lanmasına ilişkin olarak projeye destek veren;   T.C. Kocaeli 
Valiliği, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Üniversitesi, Gebze 
Teknik Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve 
Kocaeli-Gebze V. (Kimya) İhtisas OSB arasındaki işbirliği 
protokolü Wellborn Luxury Hotel’de imzalandı.

Bu kuruluşları temsilen protokolü, Vali Yardımcısı Os-
man Sarı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik 
Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Çakır, Gebze Teknik Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik, Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Ayhan 
ve Kocaeli-Gebze V. (Kimya) İhtisas OSB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Sedat Mican imzaladı.

Proje işbirliği protokolü imza töreninin yanı sıra, sabah 
oturumunda proje paydaşlarının ve KOBİ sahibi veya yöne-
ticisinin yer aldığı ve sektörde güncel olarak yaşanan so-
runların ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için çalıştaylar 
gerçekleştirildi. Programın öğleden sonraki bölümünde ise 
Kocaeli’de kimya sektörünün verimlilik sorunları ve çözüm 
yolları sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik bir 
grupta odak grup toplantısı yöntemiyle derinlemesine değer-
lendirildi.

Projenin gerekçesi şu başlıklarla özetlenmektedir:
* Ülkemizin ekonomik performansının en önemli göster-

gelerinden biri verimlilik seviyesidir.
* Uzun dönemli sürdürülebilir büyüme verimlilik artışıy-

la mümkündür.
* Rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik ve girişim-

ciliğin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması açısından 
KOBİ’lerin verimlilik artışı, büyüme ve kurumsallaşma ih-
tiyacı devam etmektedir.

* Özellikle ölçekler arasında verimlilik farkları KOBİ’ler 
aleyhine yüksek seviyededir.

Projenin amacı; ülkemizde girişim sayısının yüzde 
99,8’ini, istihdamın yüzde 75,8’ini, üretilen katma değerin 
yüzde 54,2’sini oluşturan KOBİ’lerin büyüme motivasyonla-
rını ve üretim kapasitelerini artırmak, daha verimli üretim 
yapmalarını sağlamak ve böylelikle rekabet güçlerini ge-
liştirmek için özellikle imalat sanayindeki KOBİ’leri teşvik 
edecek ve yönlendirecek verimlilik artırma programları ve 
araçlarını geliştirmektir.

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onuncu 
Kalkınma Planı’nın birinci öncelikli dönüşüm programı olan 
“Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı” kapsamında 
başlatılan ve iki yıl sürecek proje ile KOBİ’lerde verimlilik 
algısı ve verimliliği artırmaya yönelik uygulama kapasitesi-
nin güçlendirilmesi, kurumsallaşmanın gelişmesi, üretim ve 
yönetim süreçlerinin gelişimi hedeflenmiştir. Projeyle işlet-
melerin kendi verimliliklerini değerlendirebilecekleri Verim-
lilik Kıyaslama Bilgi Sistemi de oluşturulacaktır.
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“Otomasyonda güvenlik” mi dediniz... 

Merkez:

www.oskonotomasyon
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KSO Çevre İhtisas Komisyonu’nun 
11’inci toplantısı gerçekleştirildi

KSO Çevre İhtisas Komisyonu 
Başkanı ve İZAYDAŞ Genel 
Müdürü Muhammet Saraç’ın 
yönettiği toplantıya, Kocaeli 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Üni-
versitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze 
Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölü-
mü, Çevre Mühendisleri Odası, GOSB Çevre 
Birimi, TOSB Çevre Birimi, GEPOSB Çevre 
Birimi, Güzeller OSB Çevre Birimi, İMES 
Çevre Birimi, Makinacılar OSB Çevre Biri-
mi, Kimyacılar OSB Çevre Birimi, DİLOVA-
SI OSB Çevre Birimi, Kömürcüler OSB Çevre 
Birimi, Solventaş, Sarkuysan, Müpa Tarım ve 
Sümerler Tekstil’in temsilcileri iştirak etti.

KSO Kalite ve Çevre Uzmanı Aynur Hacı-
fettahoğlu yaptığı sunumunda Komisyon olarak 
bugüne kadar yapılan çalışmalar, oluşturulan 
görüşler ve öneriler konusunda katılımcıları bilgilendirerek 
bu girişimlerin sonuçlarını paylaştı. Üyeler tarafından bil-
dirilen çevre sorunları üzerinde tartışılarak çözüm önerileri 
arandı. Ayrıca toplantıda; 2016 yılı için Çevre konulu eği-

tim ihtiyaçları ve konu başlıkları belirlendi.
Türkiye imalat sanayinin yüzde 13’ünü üreten Kocae-

li için çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konuları diğer illere 
göre çok daha öncelikli bir meseledir. Bu bilinçle; sanayinin 

temsilcisi olan KSO öncülüğünde, İldeki 
kamu kurum ve kuruluşları, yerel idare-
ler, OSB Müdürlükleri ve KSO Meclis 
Üyelerinin katılımı ile ‘KSO Çevre İhti-
sas Komisyonu’ oluşturuldu. 

KSO Çevre İhtisas Komisyonunun 
amacı:

•Doğal çevre bilincini ve duyarlılığı-
nı geliştirmek, etkin kılmak, yaygınlaş-
tırmaya yönelik çalışmalar yapmak, 

 •Sorunlara karşı ortaklaşa projeler 
yürütmek, kamuoyu oluşturmak, 

 •Çözüm önerileri üretmek ve yaşa-
ma geçirmek,

 •Üyelerimizin çevre konusundaki 
sorunlarını tartışmak,

 •İlimizin çevre konusundaki eğitim 
ihtiyaçlarını tespit etmektir.

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

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

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

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

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

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Kasım ayında Kocaeli’de sanayinin 
kapasite kullanımı yüzde 70,6 oldu

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı Kasım ayında yüzde 
70,6 olarak gerçekleşerek aynı seyrini korudu. Kapasite kullanım oranı bir evvelki aya göre değişmezken, geçen yılın aynı 

ayına göre 1,3 puan düştü. 
Ankete katılan firmaların yüzde 18’i yeni projelerinin devreye girmesiyle birlikte bu ay istihdamlarında artış gerçekleştirdikle-

rini belirttiler. Bu firmaların yüzde 10’u ise istihdam ettikleri personelde azalışa gittiklerini ifade ettiler.
Firmaların yüzde 23’ü kasım ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının artacağını, yüzde 58’i ise bu miktarın değişmeyeceğini 
ve yüzde 19’u azalacağını bekliyor. Benzer şekilde ihracat yapan firmaların ise yüzde 22’si dış piyasa siparişlerinin artacağını, 

yüzde 57’si sipariş miktarında bir değişme olmayacağını ve yüzde 21’i azalacağını beklediklerini ifade ettiler.

Kasım ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 18’inin istihdamlarının arttığı, yüzde 72’sinin 
ise istihdamlarında bir önceki aya göre değişim yaşanmadığı belirlendi.

Firma Bildirimleri Kasım (%)

Arttı 18

Değişmedi 72

Azaldı 10

İstihdam

Firmaların yüzde 23’ünün Aralık ayında iç siparişlerinin arttığı belirtilirken 
yüzde 19’unun siparişlerinin azaldığı belirtildi.

Firma Bildirimleri Aralık

Arttı / Artacak 23

Değişmedi / Değişmeyecek 58

Azaldı / Azalacak 19

İç Siparişler

Ankete katılan firmaların yüzde 22’sinin dış siparişlerinin Aralık ayında arttığını belirtirken, yüzde 21’i ihracatlarında 
azalış bildirdiler. Firmaların yüzde 57’sinin ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmadı.

Firma Bildirimleri Aralık

Arttı / Artacak 22

Değişmedi / Değişmeyecek 57

Azaldı / Azalacak 21

Dış Siparişler
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TAYSAD, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve Türk 
Eximbank işbirliğiyle düzenlenen ‘İhracatın Finansmanı 
ve Sigorta Semineri’nde, katılımcılara kendi öz kaynakla-
rının yanı sıra dış kaynak bulma ve son günlerde özellikle 
otomotiv sektöründe önemi daha da artan Mali Mesuliyet 
– Geri Çağırma ve Garanti Sigortası’na yönelik işbirliği 
modeli tanıtıldı.

Seminerde açılış konuşmasını yapan TAYSAD Başkanı 
Dr. Mehmet Dudaroğlu “Ülke genelinde tüm iş dünya-
mızın ve sektör özelinde otomotiv tedarik sanayimizin, 
özellikle asgari ücretin de artışıyla birlikte, 2016 yılına 
ek maliyetlerle başlayacağını görmekteyiz. İş dünyasının 
üzerindeki mali yüklerin artması, finansman araçlarının 
da daha etkin şekilde kullanılmasını zorunlu kılıyor” dedi.

Üretiminin %70’ini ihraç eden Türk otomotiv tedarik 
sanayinin, finansal kaynaklara erişiminin kolaylaştırılma-
sı gerektiğine vurgu yapan TAYSAD Başkanı Dudaroğlu, 
“FKB ve Eximbank işbirliğiyle düzenlenen bu seminer ile 
firmalarımızın yararlanabilecekleri alternatif finansman 
kaynaklarının ve bu alanlardaki yeniliklerin aktarılmasına 
imkan sağladık. Öte yandan, özellikle son günlerde önemi 
daha da artan Mali Mesuliyet ve Garanti Sigortaları 
hakkında da bilgi paylaşımının yapıldığı seminere destek 
veren tüm kurumlara teşekkür ederim” diye konuştu.

Finansal kiralama ürünleri, yurtiçi ve ihracat fakto-
ring ürünleri hakkında bilgiler veren Finansal Kurumlar 
Birliği (FKB) Başkanı Osman Zeki Özger ise konuşmasın-
da, Finansal Kurumlar Birliği’nin KOBİ’leri ve ihracat-
çıları desteklediğine dikkat çekerek; KOBİ’lerin işsizliğin 
azaltılması ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasında 
oynadıkları rolleri, dengeli ekonomik ve sosyal kalkınma-
nın sağlanması ve sürdürülmesine yaptıkları olumlu katkı-
ları ile ülke ekonomisinin genel performansında önemli bir 
role sahip olduklarını belirtti.

Özger; “FKB olarak, finansal kiralama ile yatırımları, 
faktoring ile ticareti, finansman şirketleri tarafıyla da 

ağırlıklı otomotiv olmak üzere emtia alımlarını finanse 
ediyoruz. ‘Finansal çözüm merkezi’ olarak tanımladığımız 
sektörlerimiz faktoring ve finansal kiralamanın önemine 
inanıyor ve otomotiv yan sanayi üretiminin %65’ni, ihra-
catının da %70’ni gerçekleştiren değerli TAYSAD üyele-
rine iki ürünümüzü tanıtmaktan memnuniyet duyuyoruz. 
Eylül sonu itibariyle; %16 artan araç üretimine destek 
veren TAYSAD üyelerine yatırımları finanse eden finansal 
kiralama ile kaynak yaratmaktan, yine otomotiv sanayinin 
ihracatındaki %9’luk artışa destek veren firmalara; temi-
natsız mal mukabili ihracat işlemlerinizi teminat altına 
alan, tahsilatı takip eden ve finansman sağlayan faktoring 
ürünleri ile hizmet vermek arzusundayız” dedi.

Seminerde, ihracatçılara riskini alarak yaptıkları faa-
liyetlerden bahseden Eximbank Genel Müdür Yardımcısı 
Mesut Gürsoy, “Eximbank olarak, ihracatçılarımıza daha 
çok destek olmak amacıyla erişim ve faaliyet alanlarımızı 
genişletmeye çalışıyoruz; geçtiğimiz yıl katılım bankala-
rını da sistemimize dahil ettik, ticari bankalar üzerinden 
ihracatçı firmalara özellikle sevkiyat öncesinde işletme 
sermayesi niteliğinde krediler kullandırıyoruz. 2015 yılın-
da yeni bir adımla buna faktoring firmaları da dahil oldu. 
Önümüzdeki yıl, leasingi de dahil etmeyi hedefliyoruz. 
Eximbank imkanlarının daha yaygın kullanılmasını sağla-
yan SÖİK (Sevkiyat Öncesi İhracat Kredileri) programını 
banka dışı finansal kurumlarla da gerçekleştirerek ticari 
bankaların ulaşabildiği rakamlara ulaşmayı amaçlıyoruz” 
dedi.

Faktoring sektörünün rakamlarla değerlendirmesini 
yapan ve katılımcılara ihracat faktoringi konusunda bilgi 
veren FKB Yönetim Kurulu Üyesi Onur İzci, “İhracat-
çılarımızın TCMB kaynaklı ucuz maliyetli ihracat rees-
kont kredilerine erişimi için Türk Eximbank ile bu yılın 
başında aktif olarak çalışmaya başladık. Bu vesileyle; 
ihracatçı KOBİ’ler faktoring şirketleri aracılığıyla daha 
fazla pazara daha ucuz kaynak ile ihracat yapabilecekler. 
Sektör olarak çok önem verdiğimiz bu kapsamdaki kredi 
hacmimizi önümüzdeki dönemlerde artırmayı hedefliyo-
ruz. Bir sonraki aşamada ise; Türk Eximbank işbirliği ile 
Eximbank ihracat kredi sigortası kapsamındaki 238 ül-
keye yapılan ihracatın da faktoring şirketleri aracılığıyla 
garantili olarak finanse edilmesini sağlamayı planlıyoruz” 
dedi.

TAYSAD, üyelerini alternatif finansman 
kaynaklarını kullanmaya çağırdı

[finansman ►
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Atık yönetiminde Türkiye’nin lider kuruluşu İZAYDAŞ, 
kamu sorumluluğu bilinciyle bir ilki daha gerçekleştirerek 
aerosol atıkların bertarafında örnek bir sistemi hayata 
geçirdi. Genel Müdür Muhammet Saraç, “İZAYDAŞ olar-
ak bu atıkların güvenli ve çevreci bir yöntem uygulanarak 
işlenmesi için yurtdışında da kullanılan sistemi ülkemize 
kazandırarak bir ilki daha gerçekleştirdik” dedi.

İZAYDAŞ devreye aldığı “Aerosol Kırıcı Makinesi” ile 
deodorant, traş köpüğü, sinek ilacı vb. aerosol kutularının 
bertarafını güvenli ve çevreci bir yöntemle gerçekleştiriyor. 
Sistem, parçalanan aerosollerin içerisindeki sıvı ve gazların 
güvenli bir şekilde ayrışmasını sağlıyor.

Aerosol Kırıcı Makinesi’nin çalışma sistemini yerinde 
inceleyen Genel Müdür Muhammet Saraç, piyasadan 
çıkan raf ömrü tamamlanmış aerosol atıkların miktarı 
artarken bertaraf konusunda yoğun talep geldiğini belirtti. 
Müşteri memnuniyetinin çalışmalarında her zaman ilk 
sırada olduğuna dikkat çeken Saraç, İZAYDAŞ olarak 
bu atıkların güvenli ve çevreci bir yöntem uygulanarak 
işlenmesi için yurtdışında da kullanılan bu sistemi ülkemize 
kazandırarak bir ilki gerçekleştirdiklerini kaydetti. Genel 
Müdür Saraç yaptığı açıklamada “Aerosol kutularının 
içerdiği uçucu organik bileşenler ve sıvı kimyasalları 
çevre ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturmadan 
ayrıştırılmasını sağlayan sistem, otomasyon 
sistemi ile saatte 700 aerosol kutusu parçalama 
kapasitesine sahip ve gerekli güvenlik önlem-
lerini bünyesinde barındırmaktadır” dedi.

Tamamen exproof özellikte olan sistem, 
kullandığı azot gazıyla patlama ve yangın 
riskini önleyerek aerosol kırma işlemini en 
güvenli şekilde gerçekleştiriyor. Ayrıca aero-
sol kutularından elde edilen metal ve plastikte 
ekonomiye geri kazandırılırken ortaya çıkan sıvılar yakma 
tesisinde yakılıyor, gazlar ise aktif karbon ünitesinden 
geçirilerek arıtılıyor. 

-Çöp gazından elektrik
Öte yandan İZAYDAŞ, çöpgazından elektrik üretimine 

Dilovası’nı da ekledi.
İzmit Solaklar’daki merkez depolama alanında 2012 

yılından bu yana çöp gazından elektrik üreten İZAYDAŞ, 
Dilovası tesisinde de elektrik enerjisi üretimine başladı. 
Burada üretilen elektrik miktarı yaklaşık 4500 hanenin 
tüketimine denk geliyor.

Sadece evsel nitelikli katı atıkların depolandığı 
İZAYDAŞ’ın Dilovası tesisinde çalışmalara 2007 yılında 
başlandı. Yıllık yaklaşık 260 bin ton atık kabul eden 
Dilovası evsel katı atık düzenli depolama sahası günün 
24 saati bertaraf hizmeti veriyor. Saha zemininde bulu-
nan geçirimsiz membran tabaka ve örtü toprağı sayesinde 
düzenli depolanan atıkların çevreden izole bir ortamda ber-
taraf edilmesi sağlanıyor. Mevcut alanda son verilere göre 
yıl sonunda yaklaşık 1 milyon 256 bin ton evsel nitelikli katı 
atık depolanarak bertarafı sağlanmış olacak.

Yönetmelikler gereği katı atık düzenli depolama 
sahalarında oluşan çöp gazının toplanması ve bertaraf 
edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda İZAYDAŞ, Dilovası evsel 
atık düzenli depolama sahasında çöp gazından enerji üretim 
(LFG) tesisini hayata geçirdi. Yapılan teknik çalışmalar 

sonunda çöp gazının toplanması ve enerji üretilmesi için 
5.000 metre borulama işlemi gerçekleştirildi. 5.000 m3’lük 
gaz balonu çalışmalarına da başlanan tesiste yedek mo-
tor olarak ikinci gaz motorunun da kurulması planlanıyor. 
Toplam iki motorun çalıştırılacağı tesis, hedeflenen kapasite 

olan 2.2 MW üretim yapabilecek duruma 
gelecek.

Söz konusu LFG tesisi ile 4.500 hanen-
in tüketimi kadar elektrik enerjisi üretimi 
sağlanmış olacak.

-65 bin MW elektrik üretilecek
Bilindiği gibi 2016 yılı içerisinde 

Dilovası düzenli depolama sahasında çöp 
alımı biteceği için uzun dönem gaz istatistiği göz önüne 
alındığında şu an 1.1 MW üretim, ilerleyen dönemlerde 
azalma gösterecek. Buna göre proje süresince üretilecek 
toplam elektrik enerjisinin 65 Bin MWh kadar olacağı 
tahmin ediliyor. Öte yandan Dilovası tesisinde çöp gazının 
toplanıp elektrik üretilmesiyle zararlı gazların atmosfere 
salınmasının ve açığa çıkan kokunun önüne geçilmiş oluyor. 
Tesiste yapılan emisyon azaltımı yıllık 30.000 ton CO2 
olurken bu rakam yaklaşık 240.000 fidana denk gelmekte-
dir. 

Aerosol atıklara İZAYDAŞ çözümü

[çevre ►
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[engelliler günü ►

Kocaeli Sanayi Odası’nın sosyal sorumluluk projesi kap-
samında olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 3 
Aralık Engelliler Günü sebebiyle, Kocaeli Valisi Hasan Bas-
ri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis üyesi Bora Ergene, KSO 
Disiplin Kurulu Başkanı ve Bizimköy Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili M.Şerif Kanık, Metraco Firması Yönetim Kuru-
lu Başkanı Cem Okçu, Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi 
Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar ve Bizimköy Engelli-
ler Üretim Merkezi’nde çalışanların katılımlarıyla “Engel-
liler Günü” kutlandı. 

Etkinliğin açılış konuşmasını ger-
çekleştiren KSO Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu, ”Bizimköy, engellilerin üretim 
sürecine katıldığı, Avrupa da dahi ör-
neği olmayan ilk ve örnek bir projedir. 
Kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar 
duruma gelen engellilerimiz, aynı za-
manda ekonomiye de katkıda bulun-
maktadırlar.” dedi. 

Sözlerine Merkez hakkında bilgi-
ler aktararak devam eden Zeytinoğlu, 
“BİZİMKÖY 72 bin m2’lik alan içe-
risinde, 5 bin 400 m2 kapalı alanda 
faaliyetini sürdürmektedir. Bu bölüm-
lerde halen 33 bayan 46 erkek toplam 
79 engelli olmak üzere 92 kişinin is-
tihdam edildiği Bizimköy’de 29 tanesi 
işitme, 2 tanesi görme, 18 tanesi orto-
pedik, 19 zihinsel, 11 tanesi de diğer 
engelli grubundan olan engellilerimiz 

var. Merkezimizde ayrıca, 2 psikolog, 1 
doktor, 1 hemşire ve 1 iş güvenliği uzmanı bulunuyor. Kon-
feksiyon, mantarcılık, arıcılık, sebze, meyve ve çiçekçilik 
bölümleri üretimimiz mevcut. En fazla çalışanımız 64 kişi 
ile konfeksiyon bölümünde bulunuyor. Mantar bölümünde 
çalışan 9 engellimiz var. Ayda 10 tona yakın fason kültür 
mantarı üretiliyor. İtalya ve Almanya’ya ihraç ediyoruz. 6 
tane engellimiz de yemekhane ve idari hizmetlerde çalış-
maktadır.” dedi.  

Bizimköy’ün bugüne kadar birçok ödül aldığını belirten 
Zeytinoğlu, Bizimköy projesinin bu yıl 12 Haziran’da Dünya 
Odalar Federasyonu 9. Kongresi’nde, 39 ülkenin 79 projesi 

‘Engelliler Günü’ 
Bizimköy’de kutlandı

Kocaeli Sanayi Odası’nın sosyal sorumluluk projesi olan Bizim-
köy Engelliler Üretim Merkezi’nde 3 Aralık Engelliler Günü 

kutlandı
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ile yarışarak “En iyi İş Yaratma / İş Geliştirme” kategori-
sinde şampiyon olduğunu vurgulayarak sözlerine son verdi.

 
- Karaosmanoğlu: Engelleri önce beynimizde ve 

gönlümüzde aşacağız

Engelli çalışanlara yaptığı ziyarette konuşan Başkan 
Karaosmanoğlu, “Engelleri önce beynimizde ve gönlümüzde 
aşacağız. Sizlere sizin kadar yakınız. Her türlü imkânları-
mızı sizlerle paylaşacağız ve bunları sadece dünya engelli-
ler gününde söylemiyoruz, her zaman ifade ediyoruz. Biz bu 
destekleri her zaman yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. 
Zorlukları paylaşarak kolaylaştıracağız.” şeklinde konuştu.

- Güzeloğlu: Bizimköy’ün başarısı tüm 
dünyanın ödüllendirdiği bir başarı öyküsü oldu

 Törende son konuşmayı yapan Vali Hasan Basri Güze-
loğlu,  “Bugün Dünya Engelliler Gününde dünya çapında bir 
projenin, sizlerin yazdığı bir başarı öyküsünün merkezinde 
Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfında sizlerle bir-
likte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ben ve bütün 
arkadaşlarım ortaya koyduğunuz bu azmi, gayreti ve inancı 
takdir ediyoruz. Sizler azmin ve kararlılığın önünde hiçbir 
engel olamayacağını gösterdiniz. Her biriniz emeğinizle, 
gayretinizle, çabanız ve sevginizle çok büyük bir başarı ger-
çekleştirdiniz. Bu başarı sadece bizim değil, tüm dünyanın 
alkışladığı, takdir ettiği ve ödüllendirdiği bir başarı öyküsü 
oldu.

Kurulduğundan bugüne bu başarı öyküsünde katkı veren 
ve bugünlere gelmesinde pay sahibi olan herkesi kutluyorum. 
Ancak özellikle bu başarının gerçek kahramanı olan sizleri 
kutluyorum. Bizler, neyi düşünüyorsanız, neyi yapmak isti-
yorsanız ve önünüzde neyi engel görüyorsanız onu kaldır-

makla sorumlu ve zorunluyuz. Sizin yüreğinizin götürdüğü 
yere kadar gitmenize, hayata tutunmanıza, her açıdan mutlu 
olmanıza dönük her meselede bütün imkanlarımızı kullan-
mayı amaçlamakta ve bu kararlığımızı sizlerle paylaşmak-
tayız. 

Burada mantar üreticiliği ile çiçek ve bitkisel üretimde 
olmak üzere iki temel sektörde üretim yapıyorsunuz. Burada 
çeşitli kategorilerde engelli görülen ama bu üretim sürecin-
de engelli değil, engelsiz olduğu düşünülenden daha yüksek 
başarılı, kaliteli, nitelikli üretim ve gayret var. Demek ki 
buradaki model gibi sizlerin ve sizin gibi arkadaşlarınızın 
hayata tutunmasını sağlayacak projeleri gerçekleştirmek ar-
tık bir zorunluluktur.” dedi. 

Törende daha sonra Bizimköy Engelliler Üretim 
Merkezi girişinde toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
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KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 
Türkiye’nin GSYH içindeki payını artırması gerektiğine 
dikkat çekerek AB’nin benzer bir hedefle GSYH içindeki 
sanayi payı için 2020 yılına yüzde 20’lik hedef koyduğunu 
hatırlattı. 

AB’nin ekonomisini sanayiye yöneltmeye çalışmasının iyi 
yorumlanması gerektiğine dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu 
yeni hükümetten bu yöndeki beklentilerini dile getirerek 
şunları söyledi:

“Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu; Avrupa 
Birliği’nin 2020 yılında GSYH’daki sanayinin payını yüzde 
20’ye çıkarma hedefi var. Hizmetler sektöründe bu denli 
gelişmiş olan Avrupa Birliği ekonomisi gelecek dönemde 
sanayiye yönelmeye çalışıyor. 

AB dünyada tekrar global bir ekonomik lider olabilmek 
için; 2020’ye GSYH’daki sanayinin payını yüzde 16’dan 
yüzde 20’ye çıkarmak istiyor. AB büyüme ve istihdamın 
yeniden başlatılmasında, endüstriyel rekabetin hayati önem 
taşıdığını düşünüyor.

Birleşmiş Milletlerin istatistiklerine göre; AB ve seçilmiş 
bazı ülkelerin GSYH içerisinde imalat sanayinin paylarına 
baktığımızda Türkiye’de bu oranın yüzde 15,3 düzeyindeol-
duğunu görüyoruz. Ayrıca bu tablo bize son yıllarda en hızlı 
büyüyen ülkelerin ekonomilerinde sanayinin payının yüzde 
20’nin üzerinde olduğunu görüyoruz.

Yeni kurulacak Hükümetten; “sanayinin GSYH’daki 
payını yüzde 20’ye çıkarma hedefinin” ülkemizin de Orta 
Vadeli Hedefleri içerinde yerleştirilmesini istiyoruz.

Bunun için; Rekabet ettiğimiz ülkelerle eşit seviyeye 
gelmemiz, Altyapı yatırımlarını geliştirmemiz, Kalifiye 
işgücünü artıracak eğitim alt yapımızı geliştirmemiz, Dış 
pazarlara erişimi kolaylaştırmamız gerekiyor.

Bu hedefe ulaşmak için yapısal reformlara ihtiyaç var. 
Ama biz sanayicilerin de çabası ve önümüze konan fırsat-
ları değerlendirmesi gerekiyor. Hükümetimizin “80 milyar 
Euro’luk UFUK 2020” programından hedef olarak koyduğu 
en az 1 milyar Euro’yu geri almamız gerekiyor. (Türkiye’nin 
katılım payı 451 milyon Euro)

UFUK 2020 kapsamında 3 temel öncelik belirlenmiştir:
1- Bilimde mükemmeliyet
2- Endüstriyel Liderlik
3- Toplumsal sorunlar
Endüstriyel Liderlik ise programı; özellikle KOBİ’lere 

yönelik ayağını oluşturmaktadır ve 3 bileşene sahiptir:
1- Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojilerde Liderlik
2- Risk Finansmanına Erişim ve
3- KOBİ’lerde Yenilik 
UFUK 2020 kapsamında bu fonlardan faydalanmanın 

yolu; KOBİ’lerimizin AB standartlarında proje yazabilme-
leridir. Bu kapsamda AB Bilgi Merkezimizin KOBİ Haftası 
etkinliği olarak “HORİZON 2020 Programı Proje Hazırla-
ma Uygulamalı Eğitimi” organize ettik. 19-20 Kasım 2015 
tarihlerinde 2 tam gün olarak gerçekleştireceğimiz eğitimi 
“HORİZON 2020” konusunda farkındalığı arttırmak ve 
bölgemizde daha fazla proje çıktısı sağlayabilmek amacıyla 
düzenliyoruz.

Oda Meclisi toplantısında konuşan Başkan Zeytinoğlu 

GSYH’da sanayinin payı artmalı

[oda meclisi ►
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KSO Oda Meclisi’nin konuğu  olan 
Martek Genel Müdürü Orhan Çömlek

Tüm sanayiciler ‘DemoDay’e davetli
TÜBİTAK Marmara Teknokent, teknokentlerin vazifeleri ge-

reği özellikle Türkiye’nin 2023 hedeflerinde ve yine Horizon 2020 
Projesinde KOBİ’lerin inovatif yeteneklerinin arttırılması, katma 
değerli ürünlerin üretilmesiyle alakalı. Bu konuda çalışmalar yap-
makta. Ve sizlerin de bildiği gibi Türkiye’de ilk 500’e giren şirket-
lerin yüzde 20’si bu bölgeden çıkmakta. O da gurur verici bir olay. 

Biz bu bölgeyi Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın elinin altın-
daki tüm bölgeler olarak değerlendiriyoruz. Onlar da işte Düzce’den 
başlayıp, Yalova’ya kadar giden bir coğrafya. Bu coğrafyada baş-
lattığımız bir organizasyonu tüm Türkiye çapında başlatıp, milli 
kaynaklarımızı milli bir şekilde değerlendirme amacıyla yapmış 
olduğumuz bir organizasyon. 

-Kilogram başına 4 dolarlık ihracat hedefi
Detayı şurada saklı, 2023 hedeflerimizden bir tanesi kilogram 

başına ihracatın 4 dolar olması. Aslına bakarsanız bu Türkiye’de 
değişik sektörlerde sağlanmış durumda. Ama kümülatifte baktığı-
nızda 1.6 dolarlardayız. Dünyanın gelişmiş ülkeleri ise 4-4,5 dolar-
larda. Bunları yakalamanın yolu katma değeri yüksek, teknolojik 
ürün üretmek. 

-Melek yatırımcıların önemi
İşte bu teknolojik ürünleri, katma değerli ürün üreten firmala-

rın çoğu KOBİ ölçeğinde. Ve belli can suyuna ihtiyaçları var.  Bu 
durumda da daha önceden Kocaeli Sanayi Odası’nın yapmış olduğu 
bir çalışma da var biliyorum. Devam ediyor. Venture Capital ve 
Melek Yatırımcılar devreye giriyor. 

Türkiye Melek Yatırımcılık ve Venture Capital kavramıyla 
yeni tanıştı. Ancak dünyada şöyle bir akım söz konusu. Şu an bunu 
Çin’de de gözlemledik. Yarın Suudi Arabistan’dan insanlar buraya 
gelecekler. Geçen sene Rusya’dan geldiler. Amerika her sene etkin-
lik yapıyor. Avrupa her sene etkinlik yapıyor. 

Güzel paketlenmiş bir elma şekeriyle aslında bizim milli kay-
naklarımız yine bir şekilde elimizden alınmaya çalışılıyor. Bunlar 
milli değerler. Çünkü entelektüel sermaye çok önemli bizler için. Bu 
şirketlerin yerel, ülke içinde kalması, yurt dışına gidip tekrar ora-
dan ithal edilip yüksek değerlerle geri ürünlerin alınmaması adına 
biz sanayicilerimizin ve Ticaret Odası üyelerimizin Melek Yatırımcı 
havuzuna bir şekilde dahil olmasını istiyoruz. 

-Demo Day etkinliği... 
İşte bu yüzden bu bölgedeki tüm Ticaret ve Sanayi Odaları, 

Teknokentler, Teknoloji Transfer Ofisleri, Doğu Marmara Kalkın-
ma Ajansı ve bizim önderliğimizde başlattığımız bu çalışmayla bir 
portal oluşturuyoruz. 

Ve bir Demo-Day etkinliği düzenliyoruz. Demo-Day etkinliğinde 
defteri oluşmuş yani aktifi, pasifi oluşmuş, ürünü ortaya çıkmış, 
pazara bir şekilde girmiş, KOBİ ölçeğinde yüksek teknolojik ürün 
üreten firmaların ya ürün ya da firmanın belli bir kısmı bazında sa-
tışını yine yerel, sizler gibi değerli iş adamlarının önüne çıkarmak, 
onlarla yüz yüze görüşmeler yapmak amacıyla bir organizasyon dü-
zenliyoruz. Bu organizasyon senede bir kere olacak. 

Milletimizin karakteri gereği, biz dokunarak, göz göze gelerek 
almayı seven insanlarız. Yurt dışında Amerika’da, Avrupa’da oldu-
ğu gibi değil. Dolayısıyla bu Demo-Day organizasyonunda bir araya 
getirmek masa başında onları avukatlarla, mali müşavirlerle, men-
torlerle bir araya getirip sağlıklı bir ilişki kurmalarını sağlamayı 
hedefliyoruz. Tabi bu sadece bir sefere mahsus olacak bir olay ol-
madığı için bir portal hazırladık. Bir yazılım. Bu portal şuan aktif. 

DemoDaytr.com. Oradan girip sanayici olarak üye olabilirsiniz. 
Veya tanıdığınız, destek almak isteyen girişimciler varsa 5-10 

yıllık hedeflerine ufak bir katkıyla çok hızlı bir şekilde ulaşacakları-
na inandığınız, girişimci olarak onları bu sisteme sokabilirsiniz. Biz 
bunu aslında Aralık ayının 16’sında yapmayı planlıyorduk. Ama se-
çim sürecinden dolayı henüz hükümetin kurulmuş olmaması, dola-
yısıyla davetlilerin ve bu lansmanda rol alacak devlet büyüklerinin 
isimlerinin de belli olmamasından dolayı 

Demo-Day 2015 organizasyonumuzu Demo-Day 2016 olarak, 
2016 yılının ilk aylarına sarkıtacağız. Size bu konuyla ilgili detaylı 
bilgiler verilecek. Zaten Kocaeli Sanayi Odası bunun bir paydaşı. 
Aynı zamanda ABİGEM’de bunun bir paydaşı. Dolayısıyla Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı’nın buna önderlik etmesi çok büyük bir 
şey. Ben bir anekdot paylaşmak istiyorum. 

Dünya Teknokentler Birliği’nin zirvesinde Çin’deydik. Çin tabi 
hepinizin malumu, her biriniz Çin’le iş yapıyorsunuz, gidiyorsu-
nuz, geliyorsunuz. Oradaki teknolojik gelişmeleri görüyorsunuz. 
1980’lerden bu yana Çin’in ekonomisinde ve stratejik planlarında-
ki değişimlere şahit oluyorsunuz. Oranın en büyük teknoparkların-
dan birinin genel müdürü 1.200 adet startup’lara ihtiyacı olduğunu 
söyledi. 1.200 adet daha startup’a ihtiyaçları olduğunu bunları 
dünyadan alıp destekleyeceklerini bildirdi. Bunlara verecek parala-
rının olduğunu bildirdi. “Bizim artık Made in China’ya ihtiyacımız 
yoktur” dedi. Yani dünyanın bir yerinden sanayici gelecek de biz 
ona yer vereceğiz. 500-1.000 kişiyi istihdam edecek. Öyle bir şey 
artık beklemiyoruz. Dünyanın her yerinden Ar-Ge yapan küçük öl-
çekli firmaları bekliyoruz dedi. Artık işte biz olurya petrole dayalı 
endüstriler durursa, bizim ekonomimizin canlı tutulması amacıyla 
Created in Saudi Arabia veya Created in China. Bunun peşindeler 
ki gerçekten çok önemli. 

Biz Created in Turkey’i kendi elimizle belirli programlarla yurt 
dışına göndererek, orada uluslar arası kuluçka merkezi açarak bu 
tür şeylerle gönderiyoruz.

 Bunların önünü kesmek adına siz sanayicilere çok büyük iş dü-
şüyor. Biz burada bunu ilk defa organize ediyoruz. Ama ben ina-
nıyorum her biriniz birer yatırımcı olarak DemoDaytr.com’a gire-
ceksiniz, orada yerinizi alacaksınız. Buraya giriş ücrete tabi değil. 
Burada sizin sanayici olarak var olmanız, orada ilgi alanlarınızı 
seçip, o ilgi alanınızla tüm yıl boyunca herhangi bir girişimcinin 
girdiği anda, oturduğunuz yerde size bir mesaj gelip ilgilendiğiniz 
alanda yenilikçi bir ürün sisteme girdi. Yeni bir firma girdi mesajı 
aldığınızda ilgilendiğinizde tuşa basmanız yetecek. Sizi o firmayla 
karşı karşıya getireceğiz. Bu ülkenin bir kazancı olacak. 
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 TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü 
E. Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu 

43.9 bin kişiye
500 milyon liralık yardım yaptık

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı bir sivil to-
plum örgütü, 1982 yılında kurulmuş. Amacımız biz sadece 
ve sadece burası çok önemli kutsal vatan hizmetini yapmak 
için yani anayasa ile kendisine verilen bu görevi yapmak için 
gelen ülke gençlerine Mehmetçiklere hizmet etmek.

Bizim vakfımızdan Subaylar, Astsubaylar, Uzman 
Erbaşlar, Sözleşmeli Erbaş ve Erler herhangi bir yardım 
almıyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu bakımından imkânları 
var diye. Tamamen bir anayasal görev olan ve her erkek bir 
Türk vatandaşında hak olan askerlik hizmetini yapmaya 
gelen mehmetçikler bizden yararlanıyor. Onların askerlik 
esnasında vefat edenlerine, şehit olanlarına veya herhangi 
bir nedenle gazi, malul ve vazife malulü olmak suretiyle 
askerliği sona eren Mehmetçiklerimize, geride bıraktıkları 
ailelerine, kendilerine ve bu olay meydana geldiği zaman ha-
yatta olan çocukları varsa çocuklarına eğitim 
yardımları yapmaya çalışıyoruz. 

Kısaca teşkilatımızdan ve 
şirketlerimizden bahsetmek istiyo-
rum. Diğer vakıflarda olduğu gibi Genel 
Müdürlüğü üzerinde bir Yönetim Kurulu 
ve onun üzerinde bir mütevelli heyeti var. 
Şirketlerimizin 387 personeli var. İşçi 
statüsündeyiz. 

Efendim şu anda dört tane şirketimiz 
var. Tabi ki biraz sonra gelecek yardımlar 
konusunda elde etmiş olduğumuz bağışlar 
bizim yapmış olduğumuz yardımları 
karşılamaya yetmiyor. Biz neredeyse 
yapmış olduğumuz bir yılık yardımın yüzde 
otuz’unu bağışlardan kazabiliyoruz. Bu 
bakımdan vakıf olmanın bir yöntemi de 
akar sahibi olmak, gelir sahibi olmak. 

Bu anlamda Mehmetçik Vakfı dört şirket kurmuş bugüne 
kadar. Bu şirket hakkında çok özet bilgi vereceğim. Bu 
şirketlerden gelen gelirler ayrıca bankadaki mevduatımızın 
getirmiş olduğu faiz gelirleri vekâleten kurban kesimden 
vakfa gelen gelirler, hepsi bir araya gelmek suretiyle biraz 
sonra yapacağım yardımlar ancak oluşabiliyor. Vakıf bu 
yardımları yapabiliyor. 

Bir şirketimiz yedi adet Opet İstasyonu’ndan kurulu 
olan Mehmetçik Petrol Limited Şirketi diye adlandırıyoruz. 
Bu istasyonların üç tanesi Kurtköy bölgesinde. Bir tanesi 
Maslak bölgesinde ki Maslak bölgesindeki istasyon akaryakıt 
satışı ile Türkiye de şu anda birinci sırada olan bir istasy-
on. Diğer istasyonlarımız Yenişehir istasyonlarımız diye 
adlandırdığımız Viaport’un arkasında bir istasyonumuz var. 
Ankara Etimesgut’da bir tane kurduk. Bir de Güngören de 
istasyonumuz var. Opet ile yapılan bir anlaşma çerçevesin-
de Opet’in bize tanımış olduğu bazı haklarlardan da yarar-
lanmak suretiyle bu istasyonlardan en iyi bir şekilde elde 
etmiş olduğumuz geliri amacına uygun olarak kullanmaya 
çalışıyoruz. Çalışanlarımızın yüzde doksan sekize yakını hepsi 
sendikalı işçilerimiz. İş görüşmelerini, sendika görüşmelerini, 

iş kanunları gereği bütün onlara verilmesi gereken hizmetler-
in hepsinde istasyonlarımızda sağlıyoruz. Mutlaka ve mutla-
ka üç vardiya sistemine göre çalışıyorlar. Genelde akaryakıt 
sektörü dağıtımcılığı son yıllarda karlı birer yatırım olma 
özelliğini kaybetti. Ama buna rağmen biz asla bu konulardan 
taviz vermemeye çalışıyoruz. Kurtköy istasyonumuzda eğer 
uğrayanlarımız olduysa İstanbul çıkışında. Son zamanlarda 
yapmış olduğumuz bazı sosyal tesislerle yolculuk yapan 
vatandaşlarımıza çok sağlıklı ortamlarda hijyenik yiyecekler 
sunulmak suretiyle hizmet vermeye çalışıyoruz. 

İkinci şirketimiz Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık hiz-
metleri Limited Şirketi. Bütün sigorta şirketleri gibi yansıda 
görülen sigorta hizmetleri yaptığı gibi asıl önemlisi özel-
likle erbaş ve erlerimizi ve perde de gözüken diğer persone-
line otuz Türk lirası karşılığında bir yıllık hayat sigortası 

yapıyoruz. Bu sigorta kapsamında 
olan personel vefat anında yada 
kalan personel bizden 30 bin Türk 
Lirası yardım alıyor. Sakatlanma 
halinde 30 bin lira Türk Lirasının 
değişen oranlarında yine yardım 
oluyor. Tabi ki 30 liraya karşılık 
bir yıl için otuz bin lira ödeyen, 
hele hele deniz altı, komando gibi 
çok risk gruplarda sigortalayan 
dünya da başka hiçbir şirket yok. 
Bunu iyi bir sosyal sorumluluk 
projesi kabul ediyoruz. 

Bir diğer şirketimiz Meh-
metçik vakfı ve Tınaztepe Gayri-
menkul Yönetim Limited Şirketi, 
Hataylı bir aile babalar ve amcalar 
kurtuluş harbinde işte oğluyla be-

raber Batı’ya geldikten sonra tekrar dönmemişler. İstanbul’a 
yerleşmişler. Bize bağış yapan aile fotoğrafı şu anda ekran-
larda. Sadece küçük kardeş Haldun Tınaztepe şu anda hayat-
ta. Her kardeşin vefatı anında bir çarşımız var. İçerisinde 155 
dükkanı var. Bakırköy’de Fahri Korutürk Bulvarı üzerinde 
her kardeşin vefatı anında yüzde otuz üçü bize geçiyordu. 
Şu anda 66.6’sı Mehmetçik Vakfı üzerine geçmiş durumda. 
Buradan da bir kira gelir elde ediyoruz. Güngören’deki bir 
üst ittifakını almış olduğumuz arazi üzerinde bir alışveriş 
merkezi şu anda bitmek üzere. Bu sektörde de faaliyet gös-
tererek Mehmetçik Vakfı olarak dağıtacağımız paralara 
katkı sağlamaya çalışacağız. 

Yardım faaliyetlerinden biraz bahsetmek istiyorum.  Çok 
kısa 30’ar saniyelik filmlerim var. Onları göstereceğim. Bu 
filmlerde babasını hiç görmemiş bir şehit kızımızın ünivers-
iteden mezuniyetini canlandırdık ve hepsi gerçek olaylardır. 
Bir diğer filmimizde, onu da gördüğüm zaman gerçekten 
etkilenmiştim. Ampüte futbol takım içerisinde oynayan bir 
bacağını mayına basması üzerine kaybeden bir gazimizin 
öyküsünü canlandırmaya çalıştık. Umarım teknoloji bize 
sıkıntı yaratmaz ve oynatabiliriz. 
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Evet filmlerde oynayan kızımız ve gazimiz gerçek in-
sanlar. Film yapımcıları önce bunu kabul etmek istemedil-
er. Israrla onların oynamasını istediğimizi söyledim. Daha 
inandırıcı olacağını düşünüyordum ve öyle de oldu gerçekten. 
Her seyredişimde ben bu filmleri gözlerim yaşarırdı. Ama 
sağlamım. Bağış da aldık. O bakımdan mutluyum. Bu duygu-
larla geri döneceğim. 

Efendim yardımlarınız perdede gözüküyor. Bir de-
faya mahsus yardımlar yapıyoruz. Bir de sürekli yardımlar 
yapıyoruz. Vefat ve ölüm halinde, şehit halinde bakın bu 
çok önemli Mehmetçik Vakfı hangi nedenle olursa olsun 
Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kutsal vatani görevi esnasında 
hayatını kaybeden Mehmetçik ailesine bu yardımı yapıyor. 
İntihar etse de bu yardımı yapıyor. Memleket izninde trak-
törün altında kalıp vefat etse de yapıyor. Kavgaya karışıp 
bıçaklanıp ölse de bu yardımları yapıyor. Tabi ki devletin 
kanunları itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu bu yardımları 
yapmıyor. Tabii Sosyal Güvenlik Kurumu askerlik hizmetinin 
tesiri nedeniyle olan olaylarda bu yardımları yapıyor. An-
cak Mehmetçik Vakfı 20 yaşındaki bir gencin kaybının, hele 
hele kaynağımız gerçekten sosyal bakımdan az gelirli aileler 
olduğu için ne demek olduğunu çok iyi bildiği için biz onlara 
da bu yardımları yapıyoruz.

 Maluliyet yardımı yapıyoruz. Birden altıncı dereceye 
kadar maluliyet dereceleri var. 
Bir yönetmelikle sakatlara 
göre maluliyetleri belirleniyor. 
Bu maluliyet vasfını kazanan 
bütün Mehmetçiklerimize 
başlangıçta toplu bir para ver-
iyoruz. Ondan sonra da onları 
sürekli yardıma alıp, perdenin 
sağında gözüken malul gazi 
engelli yardımlarında onlara 
vermeye devam ediyoruz. 

Bizden yardım alan Me-
hmetçiklerimizin bir çocuğu 
dünyaya gelmesi halinde kend-
ilerine topluca doğum yardımı 
yapıyoruz. Yine malulümüzün, 
gazimizin veya engelli veya 
çocuğumuzun ölüm halinde de onlara ölüm yardımı yapıyoruz. 
Bunun yanı sıra sürekli olarak her ay düzenli malul ga-
zilerimize, engelli ve bakım yardımı adı altında neredeyse 
sanki bir devlet kurumu gibi maaş veriyoruz. Yine onların 
çocuklarına bakım ve öğrenim yardımı adı altında sürekli 
her ay harçlık veriyoruz. Bir kaç tanesini hatırlatmak gere-
kirse örneğin şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını 
kaybeden bir mehmetçik ailesi bizden 42 bin Türk Lirası 
başlangıçta toplu bir yardım alıyor. Biraz önce de söylemiş 
olduğum eğer sigorta şirketimize de sigortalamışsak kend-
isini ki komutanları eğer maddi durumu 30 lira vermeye yet-
miyorsa kendileri desteklemek suretiyle mutlaka onları sig-
ortalamaya çalışıyorlar. Otuz bin lira da sigortayla veriliyor. 
72 bin lira. Devlette zaten 75 bin lira veriyor. 75 bin lira 
72 bin lira bir araya geliyor. Geride kalan eş veya anneye 
bir tane ev alınıyor. Çocuğunda hatırası o evle ömür boyu 
yaşamış oluyor. Diğer söylemiş olduğum maluliyet derece-
lerinde verilen bir defaya mahsus yardımlar yine perdede 
gözüküyor. Ölüm yardımları, işte bir defaya mahsus verilen 
doğum yardımları ve çocuk ölümü yardımları da perde de 
görünüyor. Sağ tarafta da bugüne kadar yapılan yardım 
miktarları sayısal olarak verilmiş durumda. 

Sürekli yardımlardan bahsetmiştim. Birinci derecedeki 
bir gazimiz veya vazife malulümüz bizden her ay düzenli 
1.080 Türk Lirası yardım alıyor. Diğer derecelerde verilen 
yardımlar da gözüküyor perdede. 

Çocuklar için yapmış olduğumuz yardımlar, bunu çok 
önemsiyoruz. Gerçekten babasını hiç görmemiş köyde yaşayan 
veya küçük bir kasaba da yaşayan bir çocuk babasının vefatı 
halinde derhal kendisine yardım başlanıyor. Bu yardımlar 
üniversite seviyesine geldiği zamana her ay düzenli 720 Türk 
Lirasına çıkıyor. Ayrıca eğitim yılının başlangıcında da bir 
o kadar daha yardım şeklinde gereç yardımı diye veriyoruz. 
İnanın o anneler bu çocukları okutmak ve bu paraları almak 
için köyden kasabaya taşınıyor. Oradan şehre taşınıyorlar 
ve çocuklarını okutuyorlar. Şuanda Mehmetçik Vakfından 
yardım alan bu anlamda 1.350 çocuğumuz var. Bunların 
500’den fazlası üniversitelerde ve yüksek lisans eğitimi alar-
ak öğrenimine devam ediyorlar. 

Toplam 43 bin 961 kişiye vakıf yardım yapmış. Ve bu 
yardımlarda da neredeyse 500 milyon liraya yaklaşmış du-
rumda. Şu anda 8 bin 928 kişiye hali hazırda devamlı yardım 
yapıyoruz. 2015 yılında da 68.4 milyon Türk Lirası bir yılda bu 
yardımları yapıyor olacağız. Vakıflar kanunu gereği vakıflar 
Kazançlarının üçte ikisini mutlaka amaçları doğrultusunda 
kullanmak durumundadırlar. Biraz sonraki bütçemizde 

gördüğünüz zaman bütçemizin 
yüzde 66’dan fazlasını bu 
yardımlarda kullandığımızı 
göreceksiniz. 

Bazı sosyal destek 
programlarımız da var. Bun-
lar bir kültür gezisi düzenli-
yoruz çocuklarımıza, okuyan 
çocuklarımıza Ayvalık’taki 
rehabilitasyon merkezimizde 
sakat olan, engelli olan 
bütün mehmetçiklerimizi yaz 
aylarında orada imkanlardan 
faydalandırıyoruz. Bütün 
yeme içme masraflarını, 
yol masraflarını Mehmetçik 

vakfı karşılıyor. Yine bütün 
şehit ailelerini gazi ailelerini ve bağışçıları ziyaret ediyoruz. 
Son sırada yazılmış ama bence en ünlü faaliyet bu. Asla ve 
asla şehit ailesi gazi ailesi unutulmuş olmak hissini yaşamak 
istemiyor. O bakımdan da Mehmetçik Vakfı bu anlamda da 
bir boşluğu mutlaka kapatıyor. Yedincisini yaptık bu sene 
kültür gezimizin yaklaşık 75 civarında üniversite öğrencimiz 
ve son sınıf öğrencimizi topluyoruz. On günlük bir kültürel 
gezi düzenliyoruz. En son gezimiz Çanakkale de bitmişti. 
Bu sene yüzüncü yıl olması itibariyle. Onunla ilgili çok kısa 
görüntüler var. Onları şimdi size sunmak istiyorum. 

Söylemiştim bir tesisimiz de Ayvalık’taki bir rehabili-
tasyon merkezi. Bu rehabilitasyon merkezinden, bu terörle 
mücadele de yaralanan, kolunu bacağını kaybeden özel-
likle mehmetçiklerimiz ve aileleri, çocukları, anneleri, 
babalarının bütün seyahat ücretlerini biz ödüyoruz. Bütün 
yeme içme masraflarını biz ödüyoruz. 10’ar günlük sürelerle 
gelip oradan faydalanıyorlar. Denize giriyorlar. Yani per-
sonel onları tekerlekli sandalyelerle denize sokuyor, denizden 
çıkartıyor. Mutlaka bu hizmet kendilerinize sunuluyor. 

Evet bir de ziyaretlerden bahsetmiştim. Sürekli olarak 
gerek müdürlüğümüz, gerek temsilciliklerimiz ve gerekse 
bütün çalışanlarımız, bağışçılarımız ve bu Mehmetçik aile
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sine bu yardımı yapıyor. İntihar etse de bu yardımı 
yapıyor. Memleket izninde traktörün altında kalıp vefat etse 
de yapıyor. Kavgaya karışıp bıçaklanıp ölse de bu yardımları 
yapıyor. Tabi ki devletin kanunları itibariyle Sosyal Güven-
lik Kurumu bu yardımları yapmıyor. Tabii Sosyal Güvenlik 
Kurumu askerlik hizmetinin tesiri nedeniyle olan olaylarda 
bu yardımları yapıyor. Ancak Mehmetçik Vakfı 20 yaşındaki 
bir gencin kaybının, hele hele kaynağımız gerçekten sosyal 
bakımdan az gelirli aileler olduğu için ne demek olduğunu 
çok iyi bildiği için biz onlara da bu yardımları yapıyoruz.

 Maluliyet yardımı yapıyoruz. Birden altıncı dereceye 
kadar maluliyet dereceleri var. Bir yönetmelikle sakatlara 
göre maluliyetleri belirleniyor. Bu maluliyet vasfını kazanan 
bütün Mehmetçiklerimize başlangıçta toplu bir para veriy-
oruz. Ondan sonra da onları sürekli yardıma alıp, perdenin 
sağında gözüken malul gazi engelli yardımlarında onlara 
vermeye devam ediyoruz. 

Bizden yardım alan Mehmetçiklerimizin bir çocuğu dün-
yaya gelmesi halinde kendilerine topluca doğum yardımı 
yapıyoruz. Yine malulümüzün, gazimizin veya engelli veya 
çocuğumuzun ölüm halinde de onlara ölüm yardımı yapıyoruz. 
Bunun yanı sıra sürekli olarak 
her ay düzenli malul gazilerim-
ize, engelli ve bakım yardımı 
adı altında neredeyse sanki bir 
devlet kurumu gibi maaş veriy-
oruz. Yine onların çocuklarına 
bakım ve öğrenim yardımı adı 
altında sürekli her ay harçlık 
veriyoruz. Bir kaç tanesini 
hatırlatmak gerekirse örneğin 
şehit olan veya herhangi bir 
nedenle hayatını kaybeden bir 
mehmetçik ailesi bizden 42 
bin Türk Lirası başlangıçta 
toplu bir yardım alıyor. Bi-
raz önce de söylemiş olduğum 
eğer sigorta şirketimize de 
sigortalamışsak kendisini ki 
komutanları eğer maddi durumu 30 lira vermeye yetmiyorsa 
kendileri desteklemek suretiyle mutlaka onları sigortalamaya 
çalışıyorlar. Otuz bin lira da sigortayla veriliyor. 72 bin lira. 
Devlette zaten 75 bin lira veriyor. 75 bin lira 72 bin lira 
bir araya geliyor. Geride kalan eş veya anneye bir tane ev 
alınıyor. Çocuğunda hatırası o evle ömür boyu yaşamış oluy-
or. Diğer söylemiş olduğum maluliyet derecelerinde verilen 
bir defaya mahsus yardımlar yine perdede gözüküyor. Ölüm 
yardımları, işte bir defaya mahsus verilen doğum yardımları 
ve çocuk ölümü yardımları da perde de görünüyor. Sağ 
tarafta da bugüne kadar yapılan yardım miktarları sayısal 
olarak verilmiş durumda. 

Sürekli yardımlardan bahsetmiştim. Birinci derecedeki 
bir gazimiz veya vazife malulümüz bizden her ay düzenli 
1.080 Türk Lirası yardım alıyor. Diğer derecelerde verilen 
yardımlar da gözüküyor perdede. 

Çocuklar için yapmış olduğumuz yardımlar, bunu çok 
önemsiyoruz. Gerçekten babasını hiç görmemiş köyde yaşayan 
veya küçük bir kasaba da yaşayan bir çocuk babasının vefatı 
halinde derhal kendisine yardım başlanıyor. Bu yardımlar 
üniversite seviyesine geldiği zamana her ay düzenli 720 Türk 
Lirasına çıkıyor. Ayrıca eğitim yılının başlangıcında da bir 
o kadar daha yardım şeklinde gereç yardımı diye veriyoruz. 
İnanın o anneler bu çocukları okutmak ve bu paraları almak 

için köyden kasabaya taşınıyor. Oradan şehre taşınıyorlar 
ve çocuklarını okutuyorlar. Şuanda Mehmetçik Vakfından 
yardım alan bu anlamda 1.350 çocuğumuz var. Bunların 
500’den fazlası üniversitelerde ve yüksek lisans eğitimi alar-
ak öğrenimine devam ediyorlar. 

Toplam 43 bin 961 kişiye vakıf yardım yapmış. Ve bu 
yardımlarda da neredeyse 500 milyon liraya yaklaşmış 
durumda. Şu anda 8 bin 928 kişiye hali hazırda devamlı 
yardım yapıyoruz. 2015 yılında da 68.4 milyon Türk Lirası 
bir yılda bu yardımları yapıyor olacağız. Vakıflar kanunu 
gereği vakıflar Kazançlarının üçte ikisini mutlaka amaçları 
doğrultusunda kullanmak durumundadırlar. Biraz sonraki 
bütçemizde gördüğünüz zaman bütçemizin yüzde 66’dan 
fazlasını bu yardımlarda kullandığımızı göreceksiniz. 

Bazı sosyal destek programlarımız da var. Bunlar bir kültür 
gezisi düzenliyoruz çocuklarımıza, okuyan çocuklarımıza 
Ayvalık’taki rehabilitasyon merkezimizde sakat olan, engelli 
olan bütün mehmetçiklerimizi yaz aylarında orada imkan-
lardan faydalandırıyoruz. Bütün yeme içme masraflarını, yol 
masraflarını Mehmetçik vakfı karşılıyor. Yine bütün şehit 
ailelerini gazi ailelerini ve bağışçıları ziyaret ediyoruz. Son 

sırada yazılmış ama 
bence en ünlü faali-
yet bu. Asla ve asla 
şehit ailesi gazi ai-
lesi unutulmuş olmak 
hissini yaşamak is-
temiyor. O bakımdan 
da Mehmetçik Vakfı 
bu anlamda da bir 
boşluğu mutlaka 
kapatıyor. Yedincisini 
yaptık bu sene kültür 
gezimizin yaklaşık 
75 civarında üniver-
site öğrencimiz ve 
son sınıf öğrencimizi 
topluyoruz. On gün-
lük bir kültürel gezi 

düzenliyoruz. En son gezimiz Çanakkale de bitmişti. Bu sene 
yüzüncü yıl olması itibariyle. Onunla ilgili çok kısa görüntüler 
var. Onları şimdi size sunmak istiyorum. 

Söylemiştim bir tesisimiz de Ayvalık’taki bir rehabili-
tasyon merkezi. Bu rehabilitasyon merkezinden, bu terörle 
mücadele de yaralanan, kolunu bacağını kaybeden özel-
likle mehmetçiklerimiz ve aileleri, çocukları, anneleri, 
babalarının bütün seyahat ücretlerini biz ödüyoruz. Bütün 
yeme içme masraflarını biz ödüyoruz. 10’ar günlük sürelerle 
gelip oradan faydalanıyorlar. Denize giriyorlar. Yani per-
sonel onları tekerlekli sandalyelerle denize sokuyor, denizden 
çıkartıyor. Mutlaka bu hizmet kendilerinize sunuluyor. . 

Gelir kaynaklarımıza gelince biraz bahsetmiştim ama 
burada gözüküyor. Mevduat gelirlerimiz gerçekten büyük 
bir pay olarak karşımıza çıkıyor. Bağışlarımız söylediğim 
gibi ancak yüzde 30’unu karşılıyor. Perde de gözüküyor ge-
lir kaynaklarımız. 2014 yılında 106 milyon 955 bin 468 
Türk lirası gelir elde etmiştik. Özellikle Temmuz’dan son-
raki gelişen süreçteki şehitlerimiz gerçekten halkımızın bu 
duygularını tekrardan gündeme getirdi ve bir hayli nakit 
yardımlar ve gayrimenkul yardımlar alıyoruz.  

Evet devlet destekli hiçbir gelirimiz yok. Yani biz bir 
şekilde Türk silahlı Kuvvetlerinden bize herhangi bir gelir 
veya bağış toplanıp verilmiyor. 

[oda meclisi ►
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Kocaeli Sanayi Odası Destek 
Merkezi hizmete girdi

Küreselleşmenin her geçen gün etkisi-
nin arttığı ve sınırların kalktığı günümüz-
de, yeni rekabet koşullarıyla baş etmek 
gittikçe zor bir hale geliyor. Rekabette 
başarının en önemli unsurlarından biri 
kaynakların etkin kullanımıdır.

Bu sebeple Kocaeli Sanayi Odası, üye-
lerinin değişen piyasa koşullarından ve 
kanuni yükümlülüklerden doğan beklenti 
ve ihtiyaçlarına tek bir noktadan çözüm 
üretebilmek için ‘Sanayi Destek Merkezi-
SADEM’i kurdu.

SADEM, Kocaeli Sanayi Odası üye 
işletmelerin beklenti ve ihtiyaçlarını ye-
rinde dinleyerek, alternatif cevaplar su-
nacak hizmet sağlayıcıları ile birlikte 
katma değer yaratmayı hedefliyor. İhti-
yaç ve sorunlarınıza, hızlı, kaliteli, ala-
nında uzman  ve deneyimli hizmet sağ-
layıcılarla sizler için görüşüp ortak satın 
alma yöntemiyle en uygun ve en avantajlı 
çözümleri üretiyor.

SADEM, Kocaeli Sanayi Odası üye iş-
letmelerin, etkin saha ziyaretleriyle sorun 
ve önerilerini yerinde dinleyerek, ortak 
çözümler üretecek hizmet sağlayıcılar-
la sizleri buluşturuyor. Üye işletmelerin, 
kamu erkinden doğan sorun ve görüşleri 
için Kocaeli Sanayi Odası olarak, sivil in-
siyatif oluşturarak sanayicinin sesi olma-
ya devam ediyoruz.

•Enerji verimliliği, 
•Performans yönetimi, 
•Kalite yönetim sistemleri, 
•Stratejik İK, 
•Finansal yönetim, 
•Kişisel gelişim, 
•SEVESO, 
•Kurumsal eğitimler, 
•Verimlilik, 
•Kurumsallaşma, 
•Yurt dışı pazarlara açılım, 
•Yalın üretim, 
•OSGB, vergi denetimi, 
•Sürdürülebilir çevre, 
•Stratejik yönetim, 
•Tedarikçi geliştirme, 
•Uluslararası vergi, 
•Şirket tasfiye, 
•Vergi mevzuatı, 
•Gümrük ve dış ticaret işlemleri, 
•Devlet destekleri, 
•Transfer fiyatlandırması, 
•Pazar araştırması, 
•Yatırım teşvik, 
•Ar-ge destekleri, 
•Dış ticaret,
•Karbon yönetimi, 
•Şirket değerleme, 
•İSİG, 
•AB hibe programları, 
•Risk analizi, 
•Bağımsız denetim gibi hizmetlerin 
yanı sıra, ihtiyaçlarınızı en iyi şekil-
de anlayabilmek için beklentilerinizi 
dinliyoruz.

[yönetim ►
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GOSB, Tataristan’a model olacak 
GOSB ve OSBDER Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıl-

dırım ve GOSB Bölge Müdürü Z. Nil Sönmez, OSBDER 
Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Telli, OSBDER Avukatı Av. 
Hasan Doğan işbirliği görüşmeleri çerçevesinde, Tata-
ristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’un davetlisi 
olarak Tataristan Cumhuriyeti’ne ziyarette bulundular. 
Tataristan’daki Ekonomi ve Sanayi Bölgesi uygulamaları-
nın incelendiği ve bir dizi ziyarette bulunulan programın ilk 
gününde Çistopol Organize Sanayi Bölgesi ve Alabuga Özel 
Ekonomi Bölgesini ziyaret eden GOSB heyetini, ikinci gün 

Cumhurbaşkanı Rus-
tam Minnihanov 
Cumhurbaşkanlığı 
makamında ağır-
ladı. 

Heyete, ziyaret-
lerinden duyduğu 
memnuniyeti ifade 
eden Minnihanov, 
“Sanayi bölgele-
ri oluşturulması 
safhasında Gebze 
OSB’nin deneyimle-

rinden faydalanmak 
istiyoruz. Gebze OSB modelinin, Tataristan sanayisine tat-
bik edilmesi en büyük temennimiz.” dedi.

Program; diğer sanayi bölgeleri, Himgrad Teknokent 

ziyareti ve Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç ile yapılan 
görüşme ile sonlandırıldı. 

Ekim ayı içerisinde Kocaeli’de bir dizi ziyarette bulu-
nan Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, 15 
Ekim 2015 tarihinde GOSB’u ziyaret etmiş, Tataristan’da 
kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi için OSB ör-
neklerini incelemek üzere Türkiye’de örnek model olarak 
gösterilen GOSB’u tercih ettiğini, bölgeden çok etkilendi-
ğini belirterek, GOSB’un bilgi, birikim ve tecrübelerinden 
faydalanmak istediklerini dile getirmişti. 

Bu doğrul-
tuda Minniha-
nov tarafından 
görevlendiri-
len Himgrad 
Organize Sa-
nayi Bölgesi 
yetkililerinden 
oluşan bir 
heyet, 12-13 
Kasım 2015 
tarihleri ara-
sında Gebze 
Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etmiş, İlk gün GOSB’un 
kuruluşu, gelişimi, işleyişi ve sunulan hizmetler hakkında 
detaylı bilgi alan heyet, ikinci gün GOSB içerisinde faaliyet 
gösteren firmaları inceleme imkanı bulmuştu.

Enerji, otomotiv, savunma, sağlık, tekstil, elektronik ve in-
şaat sektörlerinin nanoteknoloji yol haritalarının belirlenmesi 
ve nanoteknoloji alanında önerilecek sektörel proje başlıkla-
rının oluşturulması amacıyla TÜBİTAK MAM, Doğu Mar-
mara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Teknopark Ankara’nın 
ortak düzenlediği “Nanoteknoloji Kümelenmesi Çalıştayı-2” 
30 Kasım 2015 tarihinde TÜBİTAK TÜSSİDE’de gerçek-
leştirildi.

Nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren 53 firma, 20 
üniversite ve 4 Ar-Ge merkezinden temsilcilerin bulundu-
ğu 200 katılımcılı “Nanoteknoloji Kümelenmesi Çalıştayı-
2”nda, her bir sektörün çalışma grubundan edinilen bilgiler 
ışığında “Nanoteknoloji Kümelenmesi - Sektörel Durum” 
raporu hazırlanacak.

Nanoteknoloji Kümelenmesinin amacı, Türkiye sa-
nayine katma değeri yüksek nanoteknolojik ürün, süreç 
geliştirme ve istihdam sağlayacak rekabet öncesi bir-
liktelik sağlanması olarak belirlendi.

Enerji, otomotiv, savunma, sağlık, tekstil, elektro-
nik ve inşaat sektörlerinde nanoteknoloji kapsamında 
faaliyet göstermekte olan firmalar, üniversiteler ve 
Ar-Ge merkezleri ile 16 Ekim 2015 tarihinde İstanbul 
Hilton Kozyatağı Hotel’de TÜBİTAK MAM, BİLGEM, 
UME, Sabancı Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin ortak düzenle-
diği “Nanoteknoloji Kümelenmesi Çalıştayı-1” gerçekleştiri-
lip kümelenme proje önerisinin kapsamı ve planlaması hak-
kında istişare yapıldı. 6 Kasım 2015 tarihinde Nanoteknoloji 
kümelenmesinin liderlik grubu oluşturulup kümelenmenin 
ortak vizyonu belirlendi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri 
Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kümelenme Politikaları, Uygula-
ma ve Koordinasyon Şubesi tarafından 2016 yılında açılacak 
olan 3. Kümelenme Çağrısı’na, TÜBİTAK Marmara Araş-
tırma Merkezi (MAM) koordinatörlüğünde “Nanoteknoloji 
Kümelenmesi” proje önerisi hazırlayacak.

Nanoteknoloji Kümelenmesi 
2. Çalıştayı gerçekleştirildi

[osb’ler ►
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TOSB’da üniversite sanayi 
işbirliği ele alındı

Ana teması ‘’Eğitim ve Üniversite-Sanayi İşbirliği’’ olan 
TOSB Sonbahar Üye Toplantısı TOSB Konferans Salonu’nda 
kalabalik bir izleyici grubunun katılımıyla gerçekleştirildi.

-Katılım geniş oldu
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’ nun da katılımla-

rıyla gerçekleştirilen toplantıya, Gebze Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Çayırova Kaymakamı  Tur-
gut Çelenkoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, TO-
GEV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktar, GTÜ Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik, GTÜ Temel Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GTÜ 
Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nihat Kaya, TOSB 
Müteşebbis Heyet Üyeleri ve TOSB sanayicileri katıldı.

-Beklentiler yüksek
Toplantının açılışında konuan TOSB Yönetim Kurulu Baş-

kanı Yunus Çiftçi üniversite sanayi işbirliği ile beklentilerini 
dile getirerek geçmiş dönem faaliyetleri ve gelecek dönem 
projeleri hakkında katılımcılara bilgiler vererek

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN’ün Gebze Tek-
nik Üniversitesi’nin yetenek ve kapasitesine ilişkin tanıtım 
sunumu ardından, dekanlar TOSB ile ortak master programı 
vb. ortak eğitim faaliyetleri düzenlenmesi hakkında açıkla-
malarda bulundular.

-Sanayiciler işbirliği istiyor
Eğitim ve Üniversite - Sanayi işbirliği konularında TOSB 

ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında işbirliği konularınnda 
değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda önümüzdeki dönem-
de bu tarz etkinlik ve çalışmaların süreceği bilgisi verildi.

Bu arada toplantıda söz alan sanayiciler de üniversiteden 
beklentilerini somutlaştırdılar.

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi katılım ve 
desteklerinden ötürü Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’na  
bir plaket sundu. 

Aynı şekilde  TOGEV Yönetim Kurulu Başkanı  Ahmet 
Bayraktar de  Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Haluk Görgün’ e de plaket takdim etti. TOSB Restoranında 
yenilen akşam yemeği sonrası toplantı sona erdil.
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TÜİK tarafından gerçekleştirilen 
2014 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araş-
tırması sonuçlarına göre; Türkiye’de 
Ar-Ge harcamaları 2014 yılında bir 
önceki yıla göre yüzde 18,8 artarak 
17 milyar 598 milyon TL olarak ger-
çekleşti.  

Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye 
oranı yüzde 1,01; Tam Zaman Eş-
değer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 
115.444, TZE araştırmacı sayısı da 
89.657 olarak açıklandı.

-Psikolojik sınır aşıldı
2014 yılı performansının belli olmasıyla ar-ge harcama-

larının GSMH’ya oranında kritik eşik olarak adlandırılan 
yüzde 1’lik seviye aşılmış oldu. 

Türkiye’nin ar-ge harcamlaarı 2011’de 11 milyar 154 
milyon lira ile GSMh’den 
yüzde 0,086, 2012’de 13 
milyar 62 milyon liralık 
harcamayla GSMH’den yüz-
de 0.092, 2013’te ise 14 
milyar 807 milyon lira ile 
GSMH’den yüzde 0.095 pay 
almıştı. 

-Gayri Safi Yurt İçi 
Araştırma ve Geliştirme 
(Ar-Ge) Harcaması

Ar-Ge Faaliyetleri Araş-
tırması kapsamında kamu 
kuruluşları, vakıf üniversite-
leri ve özel sektördeki anket 
sonuçları ile devlet üniversi-
telerinin bütçe ve personel 
dökümlerine dayalı olarak 
yapılan hesaplamalara göre 
Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2014 yı-
lında bir önceki yıla göre yüzde 18,8 artarak 17 milyar 
598 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de Gayri 
Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYİH) içindeki payı yüzde 1,01’dir.

-Sektörlere göre Gayri Safi Yurt İçi Ar-Ge 
Harcaması ve Finans Kaynakları

2014 yılında Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalarında 
özel sektör yüzde 49,8 ile en büyük paya sahipken bunu 
yüzde 40,5 ile yükseköğretim sektörü ve yüzde 9,7 ile 
kamu sektörü takip etti.

2014 yılında Ar-Ge harcama-
larının yüzde 50,9’u özel sektör 
tarafından finanse edilirken bunu 
yüzde 26,3 ile kamu sektörü, yüz-
de 18,4 ile yükseköğretim sektörü, 
yüzde 3,4 ile yurtiçi diğer kaynak-
lar ve yüzde 1,1 ile yurtdışı kay-
naklar takip etti.

-Ar-Ge Personeli Sayısı
2014 yılında TZE cinsinden 

toplam 115.444 kişi Ar-Ge personeli, 89.657 kişi araştır-
macı olarak çalıştı. Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile 
dağılımına bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge per-
sonelinin  yüzde 53,7’si özel sektörde,  yüzde 35,7’si yükse-
köğretim sektöründe ve  yüzde 10,6’sı kamu sektöründe yer 
almaktadır.

Ar-Ge Harcama-
ları ve Ar-Ge Per-
sonelinin Bölgesel 
Dağılımı

İstatistiki Bölge 
Birimleri Sınıflama-
sı (İBBS) 1. Düzeye 
göre 2014 yılında 
Ar-Ge harcamaları-
nın en yüksek olduğu 
bölge  yüzde 26,4 
ile Ankara, Konya 
ve Karaman’ın dahil 
olduğu Batı Anadolu 
Bölgesi (TR5) iken, 
bunu  yüzde 22,7 ile 
Doğu Marmara (TR4) 
ve  yüzde 21,6 ile İs-
tanbul (TR1) Bölgesi 
takip etti.

Ar-Ge perso-
nel sayısına göre 
ise yüzde 23,6 ile 
İstanbul (TR1) 
ilk sırada yer 
almakta olup, 
bu bölgeyi  yüz-
de 21,8 ile Batı 
Anadolu Bölgesi 
(TR5) ve  yüzde 
14,3 ile Doğu 
Marmara (TR4) 
Bölgeleri izledi.  

Ar-Ge harcamaları ilk kez 
GSMH’nin yüzde 1’ini geçti

[ar-ge ►
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Avrupa Birliği(AB) tarafından hazırlanan ve Türkiye’de 
tam üyelik sürecinde katedilen gelişmelerin değerlendirildiği 
İlerleme Raporları’nın 18.’si yayımlandı. 

Türkiye’nin AB ile yürütmekte olduğu üyelik müza-
kerelerinin 25. Faslını oluşturan “Bilim ve Araştırma”, 
2015 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda gelişme kaydedilen 
fasıllardan birini oluşturdu. Sözkonusu fasıl, 12 Haziran 
2006 tarihinde müzakereye açılmış ve yine aynı gün geçici 
olarak kapatılmıştı.

Türkiye’de bilim, teknoloji ve yenilik alanında son 
yıllardaki siyasal sahiplenme,  ulusal uzlaşı ve stratejik 
yaklaşımla kaydedilen ivme, AB üyelik sürecine de olumlu 
yansımış ve kapanmış tek fasıl olan Bilim ve Araştırma’daki 
performansımız 2015 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda da 
olumlu yönde değerlendirildi.  

Türkiye’nin Bilim ve Araştırma alanında iyi düzeyde 
gelişmiş çalışmalarının bulunduğu ifade edilen Rapor’da, 
Türkiye’de araştırma ve yenilik kapasitesinin ulusal düzeyde 
artırılması ve Avrupa Araştırma Alanı’na entegrasyonu-
nun sağlanması için belirli bir gelişme sağlandığına dikkat 
çekildi.

Türkiye’nin Ufuk 2020 Programı’na asosye ülke 
statüsünde katılımının teyid edildiği Rapor’da, Ufuk 2020 
Programı’nın ulusal koordinasyonu çerçevesinde, iyi bir 
ulusal irtibat noktaları ağı kurulduğu ve tüm program 
komitelerde temsiliyetin sağlandığı belirtildi. Türkiye’nin, 
Avrupa Araştırma alanı Komitesi (European Research Area 

Committee-ERAC) için bir temsilci atadığı ve ilgili diğer 
Avrupa Araştırma Alanı danışma organlarına da düzenli 
katılım sağladığı ifade edildi.

İlk istatistiklere göre, Programa katılım oranı iyi olarak 
değerlendirilmekle beraber toplumsal sorunlara çözümler 
alanında araştırma ve yenilik projelerine katılımın daha da 
artırılması, KOBİ’lerin Programa daha sistematik olarak 
dahil edilmesi ve Bilimsel Mükemmelliyet bileşeni altındaki 
programlarda başarının artırılması gelişime açık konular 
arasında sayıldı. 

Türkiye’de, 2023 yılı hedeflerine ulaşmak ve Yenilik 
Birliği Skor Tahtası’ndaki yerin ön sıralara taşınması için 
önemli mali kaynakların tahsis edilmesi gerektiği ve bu 
çerçevede, üniversitelerin araştırma ve yenilik alanında sa-
nayi ve KOBİ’ler ile işbirliğini geliştirmeleri ve ulusal Ar-Ge 
desteklerinin artırılarak, bu desteklerin Avrupa Araştırma 
Alanı faaliyet ve ilkelerine uygun biçimde tahsis edilmesi 
gerektiği de belirtildi. 

“Bilim ve Araştırma” faslı kapsamındaki uygulama 
kapasitesi, AB Çerçeve Programlarına etkin katılım 
ve  Avrupa Araştırma Alanı’na entegrasyon yönünde 
sağlanacak ilerleme ile ilişkilendirildi.

Bu kapsamda, 2015 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda 
bilim ve araştırma alanında vurgulanan gelişmenin 
önümüzdeki yıllarda daha da artırılması, Ufuk 2020 
Programı’nın Türkiye’deki Ulusal Koordinasyonu’ndan 
sorumlu kurum olarak TÜBİTAK’I ön plana çıkardı.

İlerleme Raporu’na göre Türkiye  bilim 
ve araştırma alanında ivme kazandı 

B CIP Programı çerçevesinde uygulanan “Achieving 
Excellence in Cluster Management / ClustArs” projesi 
kapsamında, 4 üye ülkenin 12 Küme Yöneticisinin katılım 
sağladığı “Küme Mükemmeliyet Yönetimi Eğitimi(Cluster 
Excellence Management Training)” 23-26 Kasım 2015 ta-
rihlerinde İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirildi. 

Eğitime Doğu Marmara Bölgesi’ni temsilen TAYSAD 
(Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği), SAMİB (Sakarya 
Makine İmalatçıları Birliği) ve Yalova Garden A.Ş. katılım 
sağladı.

Instituto Tecnológico De Canarias, S.A.(ITC-Kanarya 
Adaları/İspanya)  koordinatörlüğünde, Doğu Marmara Kal-
kınma Ajansı (MARKA-Türkiye), Agentia De Dezvoltare 
Regionala North-Vest (Romanya) ve Molise Region (İtal-
ya) ortaklığındaki ClustArs projesinin bir ayağı olan ve her 
bir proje ekibinin bölgesinden küme yöneticilerinin katılım 
sağladığı “Küme Mükemmeliyeti Yönetimine Giriş Eğitimi” 
EFCE (European Foundation for Cluster Exellence) tarafın-
dan, tertip edildi. 

Program dâhilinde katılım sağlayan küme yöneticilerine, 

endüstri analizi ve segmentasyon, küme organizasyonu yöne-
timi, metodoloji, uluslararasılaşma ana başlıklarında vaka 
çalışmaları tabanlı olarak interaktif bir eğitim düzenlendi.. 

Eğitim esnasında uygulanan metodolojiyi küme yöneti-
cileri, kendi kümeleri üzerinden pratik yapma imkânı bul-
dular.

EFCE Direktörü Reza Zadeh, Uluslararası Rekabetçilik 
Merkezi (International Center for Competetiveness- ICC) 
bünyesinde çalışan Prof. Maria Luisa Blazquez, EFCE’de 
kıdemli yönetici Henri Varlet eğitmen olarak, CEQUİP’i  
(Capital Goods Manufacturers) temsilen Judit Coll, Kata-
lan Hükümeti Endüstri Genel Müdürlüğü’nden Alberto Pezzi 
konuşmacı olarak katılım sağladılar.

Bölgemizden SAMİB’i temsilen Prof. Tahsin Engin, 
TAYSAD’ı temsilen Bülent Ateş ve Yalova Garden A.Ş.’yi 
temsilen Soner Tunç katılım sağladılar.

Ayrıca Ajans uzmanlarından Fatma Avşar proje koor-
dinatörü Lucia Dobarro Delgado ile eğitimin uygulamalı 
kısmında grup moderasyonuna katkı sağlamak için katılım 
sağladı.

ClustArs Projesi “Küme Mükemmeliyeti 
Eğitimi” Barselona’da gerçekleştirildi

[bilim ►
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Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi 
Grubu firma ziyaretleri

Kocaeli Sanayi Odası 3.Meslek Komitesi 11 Ka-
sım 2015 tarihinde Gurmeks Yemek ve Unlu 
Mamülleri Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti. fir-
masını ziyaret etti. Sözkonusu ziyarete Meslek 

Komite Başkanı Mihriban Bilen ve Meclis Üyesi Murat Can 
katıldı. Komite firma sahipleri Kaan Dilmen ve Kürşat Kan-
bak tarafından karşılandı.

Hazır yemek ve catering hizmeti veren firmada sektörel 
konular görüşüldü. Ziyarette yağ ve et fiyatlarındaki artışın 
sektöre olan olumsuz etkileri, asgari ücretteki yeni düzenle-
melerin sakıncaları ve enerji fiyatlarındaki belirsizlik üzeri-
ne de fikir alışverişinde bulunuldu.

Can Basın Yayın Dağıtım Nakliyat İnşaat Otomasyon 
Temizlik ve Yemek San. Tic. Ltd. Şti. ziyaretinde Komite, 
firma yetkilisi Ahmet Güloğlu tarafından karşılandı. 

2005 yılında faaliyetlerine başlayan ve 8 yıldır yemek 
sektöründe faaliyet gösteren firmanın yetkilisi ve aynı za-
manda Güneydoğu Yemek Sanayicileri Dernek Başkanı olan 
Ahmet Güloğlu tarafından, ihalelerde yaşanılan sıkıntıların 
sektörü olumsuz yönde etkilediği ifade edildi.  

 Apaydın Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. ziyaretinde 
Komite, firma yetkilisi Hakim Apaydın tarafından karşılan-
dı. Hazır yemek ve catering hizmeti veren firmanin yetkilisi, 
son 6 ay içinde ete gelen yüzde 25 zammın sektörü olumsuz 

yönde etkilediğini dile getirdi.
 Beyazpınar Şeker ve Şeker Mamülleri Gıda San. Tic. 

Ltd. Şt. Gebze Şubeti ziyaretinde Komite, Fabrika Müdürü 

Lokman Ekşi tarafından karşılandı. 1987 yılında kurulan 
şirket 1990 yılında şekerleme sektörüne giriş yaparak tüm 
Türkiye’ye ve Birleşik Devletlere ürün yolluyor. Bonbon ve 
dolgulu yumuşak şeker üretimi yapan firmanın yıllık 5bin 
ton üretim kapasitesi var. Firmada 150 kişi çalışıyor.

 İler Yemek Limited Şirketi ziyaretinde Komite, Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Temiz tarafından karşılandı. 1986 
yılında faaliyete geçen firma taşıma ve yerinde üretim ye-
mek hizmeti veriyor. Günlük 6 bin yemek çıkartan firmada 
115 kişi çalışıyor.

Kocaeli Sanayi Odası Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu (3.meslek komitesi) 
yaptığı firma ziyaretlerinde; Oda ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
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27. Meslek Komitesi Üyeleri Lokman 
Geri Kazanım firmasını ziyaret etti
Kocaeli Sanayi Odası 27. 

Meslek Komitesi (Makine 
Kurulum, Hurda ve Atık Ber-
tarafı) tarafından 25 Kasım 
tarihinde Lokman Geri Kaza-
nım AŞ. firmasına üye ziyareti 
gerçekleştirdi. 

Komite Başkanı Nurten 
Canayakın, Komite Üyesi ve 
Kocaeli Sanayi Odası Meclis 
Üyesi Muhammet Saraç ve 
KSO Kalite ve Çevre Uzmanı 
Aynur Hacıfettahoğlu’ndan 
oluşan KSO heyeti, Lokman 
Geri Kazanım firmasının Satış ve Pazarlama Müdürü Ser-
hat Kaya tarafından karşılandı. KSO heyeti Oda faaliyetleri, 
çalışmaları, eğitimler ve Sanayi Destek Merkezi gibi konu-
larda firma yetkilisine bilgi aktardı. Komite Üyeleri; firma-
nın faaliyetleri hakkında bilgi alarak, atık sektörü konusun-
daki problemlerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Lokman Geri Kazanım A.Ş.’nin tarihi 1986 yılında ku-
rulmuş olan Lokman Hekim Sağlık Vakfı’na dayanmaktadır. 
Vakıf 1986 yılında öncelikle Türkiye sınırları içinde, sağlık 
hizmetine ihtiyaç duyan kişilere, maddi bir kaygı duymak-

sızın hizmet etmek amacıyla 
kuruldu.

Kısa bir süre sonra Vakfa 
gelir sağlayabilmek için giriş-
tiği faaliyetlere çevreye yaptığı 
olumlu katkı nedeniyle “geri 
dönüşüm”ü de eklemiştir. Lok-
man Hekim Sağlık Vakfı 1989 
yılından beri atık ve hurda 
kağıt, içecek kutusu, naylon, 
plastik, pet, ömrünü tamam-
lamış araç lastiği, kullanılmış 
printer kartuşu toplamaktadır.

Bu faaliyetlerden elde edi-
len gelir, hastane inşaatında ve sağlık hizmetlerinin finans-
manında kullanılmakta ve atıktan sağlık üretilmektedir. 
Lokman Hekim Sağlık Vakfı Türkiye’de, amatör olarak bu 
faaliyeti sürdüren ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı, “geri dönüşüm” kavramı-
nın ülkemizde yeni yeni duyulduğu yıllarda giriştiği bu fa-
aliyeti ileriki yıllarda daha profesyonel ve geri dönüşümün 
daha geniş alanlarını kapsayan bir yapıya ulaştırma kararı 
aldı ve böylece Lokman Geri Kazanım A.Ş. 2002 yılında ku-
ruldu.

Mehmet Ali Kartal, KSO Yönetim 
Kurulu üyelerini ağırladı

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali 
Kartal Oda Yönetim Kurulu üyelerini kendi firması olan Kar-
tal Bombe Ünite Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde ağır-

ladı. 7 yıldır 
KSO Yönetim 
Kuru lu ’nda 
görev yapan 
Kartal, uzun 
süredir da-
vet etmek 
istediği üye-
lerle birlikte 
fabrikasında 
bir toplantı 
gerçekleştir-
dikten sonra 
önce üretim 
t e s i s l e r i n i 

gezdirerek yaptıkları çalışmaları aktardı. Bugüne kadarki sü-
reçleri ve bundan sonraki hedeflerini yerinde gezerek anlatan 
Mehmet Ali Kartal, fabrika turunun ardından yine tesislerin 
içinde yer alan mekânında öğlen yemeği ikramında bulundu. 

Yemek sonrası 
Yönetim Kurulu 
üyeleri de misa-
firperverliği do-
layısıyla Meh-
met Ali Kartal’a 
teşekkür ettiler. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu’nun 
yurtdışı prog-
ramı nedeniyle 
katılamadığı zi-
yaret sonrası ev 
sahipliği için Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Başaran üyeler adına 
Mehmet Ali Kartal’a teşekkür ettiler. Kartal Bombe Ünite 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ziyaretine KSO Meclis 
Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcıları Ahmet Başaran ve Çınar Ulusoy ile üyeler Mustafa 
Böyet, İrfan Kanık, Murat Ayhan ve Genel Sekreter Memet 
Barış Turabi katıldılar.
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İTO’da Türkiye-Kanada 
İlişkileri Paneli gerçekleşti

13 Kasım 2015 ta-
rihinde, İstanbul 
Ticaret Odası’nda 
Türkiye - Kanada 

İlişkileri Paneli düzenlendi. İs-
tanbul Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Dur-
sun Topçu, Kanada Toronto Be-
lediye Başkan Yardımcısı Denzil 
Minnan-Wong ve T.C. Kanada 
Büyükelçisi Selçuk Ünal’ın açılış 
konuşmalarını yaptıkları panele; 
KSO’yu temsilen Uluslararası 
İlişkiler Uzmanı Esra Kanpara 
katıldı. Kanada-Türk İş Konseyi 
Direktörü Mike Ward, Toronto- 
Amerikan Ticaret Odası Başkanı 
Robert Bathgate, Toronto Pazar-
lama Birliği Başkan Yardımcısı 
Gerald Pisarzowski, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Bölümü yetkilisi, Kanada Göçmenlik Uzmanı Stephen Green, Dentons 
Hukuk Bürosu Vergi Avukatı Tony Schweitzer panelde söz alarak, Kanada’daki iş ve işbirliği fırsatları, Kanada’da girişim 
yapacaklar için iş/çalışma vizesi şartları, Kanada’daki vergi/vergilendirme konularıyla ilgili bilgi verdiler. Bir buçuk saat 
süren panel sonrasında, Kanada ve Türk firmaları arasında iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

KSO, Çek Cumhuriyet’i Ulusal 
günü resepsiyonuna katıldı

19 Kasım 2015 
tarihinde, Çek 

Cumhuriyeti’nin Ulu-
sal Günü onuruna, Çek 
Cumhuriyeti İstanbul 
Başkonsolosluğu’nca ve-
rilen resepsiyona Kocaeli 
Sanayi Odası’nı temsilen 
Uluslararası İlişkiler Uz-
manı Esra Kanpara katıldı. 
Conrad İstanbul Bosphorus 
Otel’de gerçekleştirilen re-
sepsiyonda Çek Cumhuriye-
ti Büyükelçisi Pavel Kafka, 
Başkonsolos Petr Mares ve 
Magdalena Maresova da 
hazır bulundular.
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KSO Başkanı Zeytinoğlu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile 

Fransa ve Belçika ziyaretlerinde...

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu’nun TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun Fransa ve Belçika resmi 
seyahatları kapsamındaki programda, TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Fransa’nın en üst düzey 
nişanı olan Legion d’Honneur madalyası verildi. Fransa İm-
paratoru Napolyon’un 1804 tarihinden itibaren verdiği ni-
şanın sahibi, Türkiye Fransa ilişkilerine katkılarından dolayı 
Hisarcıklıoğlu oldu. Türkiye’den ilk olarak Mustafa Kemal 
Atatürk’e verilen madalyayı iş dünyasının önemli isimleri de 
daha önce almıştı.  

Hisarcıklıoğlu, Fransa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 
Başkanı Andre Marcon’un teklifi ile Türkiye-Fransa ekono-
mik ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış olduğu katkılardan 
dolayı, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın onayı 
ile madalyaya layık görüldü. Madalya töreninde konuşan 
Hisarcıklıoğlu, Fransa’da meydana gelen saldırıya değinerek 
terörü nefretle kınadığını söyledi. Fransa halkı ile dayanış-
ma içerisinde olduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Terörle 
mücadele eden halkımız, Fransa’nın endişesini anlamakta-
dır. Terörün seçtiği hedefler özgürlük eşitlik,  kardeşlik ve 
insanlığın onurudur. Terörün dini ve milliyeti yoktur. Bu tür 

acıların yaşanmama-
sını diliyorum” dedi.

- Fransa’ya yeni 
ticaret hamlesi

İki ülke arasındaki 
ikili ticaretin yukarı 
çekilmesi gerektiğine 
dikkat çeken Hisar-
cıklıoğlu, “15 milyar 
dolar karşılıklı ti-
caret hacmi var. Bu 
rakam ne Fransa ne 
de Türkiye’nin eko-
nomik gücünü göste-
riyor. Ticarete yeni 
ivme kazandırmalıyız.  
Fransız şirketlerin 
Türkiye’deki yatırımı 
yüzde 10 civarında. 
Biz daha fazla Fran-
sız şirketlerin yatırım 
yapmasını destekliyo-
ruz. Enerji ve ulaşım 

başta olmak üzere yeni Fransız yatırımlarını ülkemizde gör-
mek istiyoruz. Fransa’da da Türkiye’den daha fazla yatırım 
yapılmalı” şeklinde konuştu.

- Gümrük Birliği ticareti büyütecek
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliği kapsa-

mında sanayinin yanı sıra tarım ve kamu alımlarının da ko-
nuşulduğunu belirterek şunları söyledi: “Modernize edilecek 
Gümrük Birliği ile işlem hacmi büyüyecektir. Fransa AB’nin 
mimarıdır. Türkiye ve Avrupa Fransa’nın desteğine ihtiyaç 
duymaktadır. Geçmişte AB üyelik sürecine başlayan Fransa 
bu ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamalıdır. Fransa’nın 
AB’nin geleceği ile ilgili vizyonda Türkiye’nin de yer alması-
na yönelik desteğine ihtiyaç var” dedi.

Fransa programının ardından Kocaeli Sanayi Odası 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Brüksel’de Avrupa Komisyonu 
Türkiye masası şefi Myriam Ferran ve Türkiye Cumhuriyeti 
Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel ile 
de bir araya gelerek Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ile 
ilgili çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, 18-20 

Kasım 2015 tarihlerinde Fransa ve Belçika’ya yapılan resmi seyahatlerine katıldı.

Fransa ziyareti

[ziyaret ►
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Otomotiv ana sanayi ve tedarik sanayinin Ar-Ge depart-
manlarından 100’ü aşkın uzmanın katıldığı KENAKE Tekno-
loji Günü’nde yeni teknolojiler sergilendi.

Etkinlikte konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Şekib 
Avdagiç, TAYSAD’ın alanında uzman enstitü, üniversite ve 
küresel firmalarla işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği Tekno-
loji Günleri’nin önemine değindi. Avdagiç, güncel teknoloji ve 
trendleri takip ederek, seçilen başlıklardaki spesifik teknoloji-
lerin sektör temsilcileri ile buluşturulmayı hedeflediklerini dile 
getirdi.

KANEKA İcra Kurulu Başkanı Dr. Sumi ise konuşmasın-
da, otomotiv sektörü ile ilgili özel teknolojilerinin sunulmasına 
imkan tanıdığı için TAYSAD’a özel olarak teşekkür etti. Ar-
Ge odaklı bir şirket olarak KANEKA’nın, güvenilir bir çözüm 
sağlayıcı olacağına inandıklarını dile getireren Sumi, ”Mev-
cut yenilikçi ürünleriyle iyi bir pozisyonda yer alan KANEKA, 
Türk otomotiv sanayi ile işbirliklerini artırmayı, ortaklıklar 
kurmayı hedeflemektedir.” dedi.

KANEKA’nın endüstri ile ilgili seçilmiş olan malzemeleri 

ağırlık azaltma, termal çözümler ve konfor, dış parçalar, iç 
parçalar, aydınlatma, güvenlik ve ekoloji gibi bir çok alanda 
otomotiv uygulamalarını desteklemektedir.

KANEKA Co. 
hakkında

1949 yılında 
kurulan teknoloji 
odaklı lider kimya 

şirketi, KANEKA Co., küresel üretim ve pazarlama ağı ile 
desteklenen çeşitli ürünler sunmaktadır. Merkezi Japonya’nın 
Osaka ve Tokyo şehirlerinde olan KANEKA’nın faaliyet alanı 
kimyasaldan gıda ve yaşam ürünlerine ve elektrik malzemele-
rine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. KANEKA Co. Bel-
çika, ABD, Singapur, Malzeya, Çin, Hindistan, Avustralya, 
Vietnam, Tayvan, Kore, Brezilya, Almanya ve Endonezya’da 
deniz aşırı şubelere sahiptir. Dünya genelinde konsolide şube-
leri ile 8 bin 500 çalışanı bulunan KENAKA hakkında daha 
detaylı bilgi www.kaneka.co.jp adresinden edinilebilir.

KANEKA Teknoloji Günü’nde otomotivde 
yeni malzeme teknolojileri tanıtıldı

Avrupa KOBİ Yıllık Raporu’na göre 
Türkiye KOBİ sayısında 6. sırayı aldı

Avrupa Komisyonu’nun “Avrupa’daki KOBİ’ler 
Hakkında Yıllık Rapor 2014-2015- KOBİ’ler Yeniden 
İşbaşı Yapıyor” raporu yayınlandı. Türkiye KOBİ sayısında; 
AB28, ortak ülkeleri, ABD, Japonya ve Brezilya, Rusya, 
Hindistan ve Çin’den oluşan BRIC ülkeleri arasında 6’ncı 
sırada geliyor.

Hindistan’da 24 milyon, AB28’de 22.2 milyon, ABD’de 
19 milyon, Brezilya’da 4.2 milyon, Japonya’da 4 milyon, 
Türkiye’de 2 milyon 430 bin KOBİ var. Türkiye’de KOBİ’ler 
birçok ülkede olduğu gibi finansal olmayan sektörlerdeki 
firma sayısının tamamına yakınını oluşturuyor. Çin’de ise 
oran daha düşük, yüzde 82.

Türkiye; ele alınan ülkeler arasında, KOBİ’lerin finans 
dışı sektörlerdeki istihdam payı açısından 4’üncü sırada. 
Japonya’da istihdamın 86.6’sı, Türkiye’de ise yüzde 75’i 
KOBİ’lerde. Japonya’da 33.2 milyon, Türkiye’de 8.8 mi-
lyon kişi KOBİ’lerde çalışıyor. Rusya, Hindistan ve Çin’in 
rakamları verilmedi.

KOBİ’ler yarattıkları katma değer açısından 
sıralandıklarında 3.781 trilyon avroya yakın değerle ABD 
ilk sırada geliyor. 

Bunu 3 trilyon 715 trilyon avro ile AB28 izliyor. Rusya 
879 milyar avro, Japonya 475 milyar avro ve izleyen 
Türkiye 86 milyar avroyu KOBİ’lerinden kazanıyor. Brez-
ilya, Hindistan ve Çin’in rakamları belirtilmedi.

2008-2012 arası Rusya’da KOBİ sayısı yüzde 
47.7, Hindistan’da yüzde 25, Moldova’da yüzde 19.2, 
Arnavutluk’ta yüzde 14.5, Brezilya’da 11.8, AB28’de yüzde 
4.2, Sırbistan’da 3.8, Makedonya’da yüzde 1.7, Türkiye’de 
1.1 arttı. Aynı dönemde Arnavutluk’ta KOBİ istihdamı 
yüzde 25, Brezilya’da yüzde 21.4, Türkiye’de yüzde 20.8, 
Hindistan’da yüzde 16.2, Makedonya’da 11.6 arttı. 
AB28’de ise yüzde 1.6 azaldı.

Aynı dönemde KOBİ’lerin katma değeri, Arnavutluk’ta 
yüzde 60.7, Rusya yüzde 51.4, Moldova’da yüzde 29.7, 
Türkiye’de yüzde 15 arttı. AB28’de yüzde 2.2 azaldı.

[teknoloji ►
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İklimlendirmede yol haritası belirlendi

TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi’nin hazırladığı geniş 
kapsamlı sektör raporu, Cumhuriyetin 100. Yılı için öngörülen 
ekonomik hedeflere ulaşabilmek açısından, sektörün iddialı ol-
duğunu ortaya koydu. 

Meclis Başkanı Zeki Poyraz, 2023 yılı için 25 milyar dolar 
ihracat hedeflediklerini, sektörün büyüklüğünün ise bahsedilen 
tarihte 39 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi. Sektör rapo-
runda hedeflere ulaşabilmek için yapılması gerekenler ayrın-
tılarıyla ele alındı.

-Yol haritası belli oldu
TOBB çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye İklim-

lendirme Sektör Meclisi, ekonominin 2023 hedefleri içerisin-
de sektörün yol haritasını da içeren geniş bir rapor yayımladı. 
T. İklimlendirme Meclisi’nin Başkanı Zeki Poyraz, geliştirilen 
farklı senaryolar ile ekonomik hedeften sapmaları en aza in-
direcek formüller üzerinde durduklarını belirtirken, sektörün 
dinamik, araştırıcı girişimcileri sayesinde üzerine düşen büyü-
meyi gerçekleştireceğine inandığını söyledi.

TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Danışmanı Prof. Dr. 
Atilla Bıyıkoğlu’nun düzenlemesiyle son şekli verilen raporda, 
Türkiye’nin sanayi stratejisi dahilinde ortaya konan ülkeyi bir 
üretim üssü haline getirme amacını sektörün paylaşmaya hazır 
olduğuna dikkat çekildi.

 
-İç piyasanın ihtiyaçlarında yerli üretim iddialı
Raporda, Türk İklimlendirme sektörünün 2023 yılında 25 

milyar dolar ihracat ve 35 milyar dolara çıkacak iç piyasa 
büyüklüğünün % 60’ının Türkiye’de

üretilen ürün ve hizmetlerle karşılanmasını hedeflediği or-
taya konuluyor. Sektörün toplam büyüklüğünün de 39 milyar 
dolara ulaşması öngörülüyor.

 

-Sektörün yeni bir sıçramaya ihtiyacı var
Raporda şu görüşlere yer verildi. “Yapılan analizler sonra-

sında görülmüştür ki;  sektörün bugün geldiği noktayı aşmak 
için, yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu sıçrama-
nın  iki  bileşeni  vardır: Bunlardan  ilki,  “kendi  markanı”  
oluşturmak.  İkincisi  ise,  “kendi  tasarımını” yapabilmektir. 
Eğer, Türkiye iklimlendirme sektörü bu sıçramayı yapabilirse, 
küresel bir oyuncu haline gelebilecektir. Aksi takdirde,  şu an 
sahip olduğu avantajları büyük ihtimalle yitirecektir. Dolayı-
sıyla,  önümüzdeki dönem çok önemli fırsat ve tehditler içer-
mektedir.”

Türk iklimlendirme sektörünün 2023 yılı için belirlenen 
hedeflereulaşabilmesinin mümkün olduğuna vurgu yapılan ra-
porda, tanımlanan stratejilerinin  hayata  geçirilebilmesi  için,  
tarafların  yapmaları  gereken görevlere madde madde yer 
verildi.

Raporda ayrıca, 2011 yılında hazırlanan strateji belgesi-
nin 2023 yılı hedeflerine yönelik uzun vadeli bir çalışma ol-
duğuna işaret ediliyor. Dolaysıyla belli dönemlerde hedeflere 
yaklaşma ile ilgili değerlendirmelerin yapılması ve buna göre 
stratejilerin gözden geçirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

TOBB Türkiye İklimlendirme Sektör Meclisi’nin geniş kap-
samlı sektör raporunun tamamı www.tobb.org.tr adresinde 
yayımlandı.

 Öte yandan TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi’nin ola-
ğan toplantısı da Ankara’da gerçekleştirildi. Enerji Verimliliği 
Ulusal Eylem Planı’nın değerlendirildiği toplantıda konunun 
hassasiyetine dikkat çekildi.

Özellikle enerji tüketimi ve karbon salınımlarını azaltma 
hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalardan bahsedilen top-
lantıda, bu konunun sektör açısından önemli bir iş hacmi do-
ğurmasının beklendiği ifade edildi.

 

[sektörel ►
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2012 yılında kurulan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Burs Komisyonu aracılığıyla son 3 yıldır Tıp Fakültesi Öğren-
cilerine Burs Desteğinde Bulunan Hayırsever Kişi ve Kurum-
lara Burs ve Destek Programı Plaket Töreni, Valimiz Sayın 
Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

 Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen törene; 
Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanısıra, Kocaeli Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, Vali Yardımcısı Os-
man Sarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Çakır, İl Sağlık 
Müdürü Mürsel Durmaz, Kültür Turizm İl Müdürü Adnan 
Zamburkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar 
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ, Kocaeli Sana-
yi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Haldız Grup Yönetim 
kurulu Üyesi Fatih Haldız  katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan 
törende, Kocaeli Üniversitesi Konservatuar bölümü öğrenci-
lerinin Ney ve halk müziği dinletisi büyük beğeni topladı.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin 
Hülagü’nün konuşmasının ardından kürsüye gelen Vali Hasan 
Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmada; “İlimizin ve ülkemizin 
en güçlü üniversitelerinden biri olan Kocaeli Üniversitemizin 
çatısı altında, böylesi güzel bir buluşmada sizlerle birlikte 
olmanın mutluluğu içerisindeyim.

Bugün çok özel bir gün. 24 Kasım Öğretmenler Günü. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğ-
retmenliğini kabul ettiği gündür. Bütün öğretmenlerimize 
milletçe minnet duygularımızı bir kez daha iletiyor, hepimizi 
yetiştiren öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz. Bize ait ne 
varsa bilmekteyiz ki öğretmenlerimizin eseridir.

Bir dönem hepimiz öğrenciydik ve öğrencilik hayatın en 
keyifli, en güzel ve öğretici zamanıdır. Bugün ülkemiz üni-
versiteleri ile, onların sahip olduğu çok özel ve güzel imkan-
larla teknolojik, fiziksel alt yapılarla, geçmişten çok farklı, 
çok güzel bir düzeye erişti. Hedefimiz daha iyisi ve ötesidir. 

Türkiye; 2023’e yani Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu-
nun 100 ncü yılına çok büyük bir kararlılık ve emin adım-
larla, dünyanın en güçlü ilk 10 gelişmiş ülkesi ve  ekonomisi 
olması yolunda bir hedefi önüne aldı. 

Bu kararlılık ve inancımızın en büyük güvencesi ve ger-
çekleştiricisi; üniversiteler ve bu bilim merkezlerinde gerek 
öğrencilerimiz, gerek se öğretim üyelerimizin ortaya koya-
cağı çabalar, katkılar ve gayretlerdir. İçinde bulunduğumuz 
çağın ve anın temel bir değeri ve gerçeği bilimsel bilgi ve 
buna dayalı üretimdir. 

Bu bilginin üniversitelerde üretilmesi ve daha sonra ha-
yatın kendisine aktarılarak oralarda değere dönüşmesi ve 
böylelikle ölçek olarak kalkınma dediğimiz amacın gerçek-
leştirilmesidir.

 
“HEDEFİMİZ; İHTİYAÇ DUYAN BÜTÜN ÇOCUKLA
RIMIZIN BAŞVURUSUNA CEVAP VERMEKTİR”
 
Öğrencilerimizi çok iyi yetiştirmek, hayatla ilgili beklen-

tilerini karşılayabilmek ve onları önce mutlu sonrada başarılı 
bir birey ve değer olarak hayata hazırlamak sorumluluğunu 
hissetmekteyiz. 

Değerli Rektörümüzün bana söz ettiği düşüncelere,  öğ-
rencilerinizin bu anlamdaki beklentileri ve ihtiyaç duyan ve 

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu

İçinde bulunduğumuz çağın temel 
değeri ve gerçeği bilimsel bilgi ve 

buna dayalı üretimdir

[sosyal sorumluluk ►
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böylesi bir katkıyı eğitim hayatında almak durumunda olan-
lara dönük bir çabanın dışında kalmamız mümkün değildi. 
İddialı bir büyükşehir olarak Türkiye’nin bu büyük yürüyü-
şüne ve hedeflerine dönüşen yolculuğuna en büyük katkıyı 
sunan bir kent; ancak üniversitesi ile güçlüdür. 

Öğrencilerimize katkı ve-
ren tüm herkese bu katkı, du-
yarlılık ve sorumluluğu göster-
dikleri için teşekkür ediyorum. 
Sayıların artacağını da biliyo-
rum. 200 tane olan bursiye-
rimiz şuan itibariyle 500 lere 
ulaşmış durumdadır. 

Hedefimiz; ihtiyaç duyan 
bütün çocuklarımızın başvu-
rusuna cevap vermektir. Çün-
kü biz öğrencilerimizi çok se-

viyoruz. Burs alan öğrencilerimiz gün gelecek kendisi gibi 
öğrencilere burs verecektir. Bizler tasayı, acıyı paylaşarak 
azaltan, sevinci ve mutluluğu  paylaşarak çoğaltan bir ge-
leneğin temsilcileriyiz. Bütün bursiyerlerimize, buna destek 
olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Sadettin Hüla-
gü Kocaeli Valisi Hasan Basri 
Güzeloğlu’na katkılarından do-
layı teşekkür ederek bir plaket 
takdim etti.

 Hasan Basri Güzeloğlu ve 
protokol üyeleri, Tıp Fakültesi 
öğrencilerine burs desteğinde 
bulunan hayırsever kişi ve ku-
rumlara teşekkür ederek plaket 
verdiler.
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Ar-Ge ve Yenilik Projesi/Faaliyeti çıktılarının ticarileş-
mesi ve yatırımı noktasında ciddi bir destek programına 
duyulan ihtiyaçtan yola çıkılarak Bilim Teknoloji ve Sanayi 
Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanmış olan Tekno Yatırım Programı kapsamında 3. 
Dönem başvuruları 25 Aralık tarihine kadar yapılabilecek.
Teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımla-
rın desteklenmesini hedefleyen bu yönüyle Türkiye’de bir 
ilk olma özelliği taşıyan bu programı; öncelikli teknoloji 
alanlarında yer alan Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri sonucu 
ortaya çıkan yeni ürün/ürün ticarileştirmesi, ülke ekonomi-
sine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarda yer 
alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve özel-
likle küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük Ar-
Ge kültürünün benimsetilmesi amacıyla Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konuldu.

-25 Aralık’a kadar başvurulabilecek
Bu çerçevede; Bilgi Teknolojik Ürün Yatırım Destek 

Programı 3. dönem başvuruları 9 Kasım - 25 Aralık 2015 
tarihleri arasında, https://biltek.sanayi.gov.tr adresi üze-
rinden alınacak.

Başvurular sadece internet üzerinden Elektronik İmza-
lı (e-imzalı) olarak alınacak olup başvuru formunun ve ek 
belgelerin çıktıları Bakanlığa gönderilmeyecektir. Başvu-
rular, işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tara-
fından elektronik olarak imzalanarak tamamlanacak. Bu 
kapsamda, başvuru yapmak isteyen işletmelerde temsil ve 
ilzama yetkili kişi/kişilerin e-imza temin etmeleri gereke-
cek. Süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlen-
dirmeye alınmayacak.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı başvurusu 
yapmak için https://biltek.sanayi.gov.tr adresine giriş yap-
tıktan sonra üst kısımda bulunan “ONLINE İŞLEMLER”e 
tıklayıp e-devlet kullanıcı bilgileriniz ile oturum açmanız 
gerekecek.

Oturum açıldıktan sonra “Teknolojik Ürün Yatırım 
Destek Programı” panelinin altında bulunan “İşletme 
Temsilcisi Paneli” kısmına tıklayarak Teknoyatırım Baş-
vuru modülüne ulaşılablecek.

Teknoyatırım Programının Amacı Nedir?
Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebi-

lir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluş-
ları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar 
tarafından desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik 
projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya 
özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonu-
cunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile 
ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleş-
tirilecek yatırımların desteklenmesidir.

Teknoyatırım Programından Kimler Yararlanabilir?
*En fazla 5 yıl önce yurtiçi veya yurtdışında Ar-Ge ve 

yenilik projesini başarıyla tamamlamış olanlar,
*Yurtiçinde veya yurtdışında özkaynaklar kullanılarak 

ortaya çıkan teknolojik ürüne ait, “İncelemeli Patent Bel-
gesi” almış olanlar,

*En fazla 12 ay önce TGB’lerde yatırım izni ve/veya 
teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor alan-
lar,

Teknoyatırım programından istifade edebilirler.

Teknoyatırım Programı Kapsamındaki Destekler…
Geri ödemesiz desteklerdir.

Programın Destek Unsurları Nelerdir?
*Makine ve Teçhizat Desteği
*Kredi Faiz Desteği
*İşletme Gideri Desteği

Başvuru Yapılabilecek Teknoloji Alanları Nelerdir?
Programa başvuru yapılabilecek öncelikli teknoloji 

alanları Bakanlık tarafından ilan edilir.

Başvuru Dönemleri Ne Zamandır?
Programa yılda bir veya birden fazla dönemde bütçe 

imkanları dahilinde başvuru alınabilir.
Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir. 

Programın Destek Süresi Ne kadardır?
*Makine ve Teçhizat Destek unsurunda 36 ay (ihtiyaç 

duyulması halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre 
verilebilir),

*Kredi Faiz Desteği unsurunda 36 ay,
*İşletme Gideri Destek unsurunda 1 yıldır.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek 
Programı başvuruları başladı

Bilgi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 3. dönem başvuruları 25 Aralık 2015 tarihine 
kadar https://biltek.sanayi.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Başvurular sadece internet üze-
rinden Elektronik İmzalı (e-imzalı) olarak alınacak olup başvuru formunun ve ek belgelerin 
çıktılarının Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na gönderilmesi gerekmeyecek.

[teşvikler ►
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Hangi İşletmeler 
Hangi Destek Unsurla-
rından Faydalanabilir?

*Büyük işletmeler, 
makine ve teçhizat deste-
ğinden,

*Orta büyüklükteki 
işletmeler, makine ve teç-
hizat ile kredi faiz destek-
lerinden,

*Küçük işletmeler, 
tüm destek unsurlarından 
faydalanabilirler.

Sağlanacak Destek 
Üst Limitleri Nedir?
*Büyük işletmelerde; 2 milyon TL
*Orta büyüklükteki işletmelerde; 10 milyon TL
*Küçük işletmelerde; 10 milyon TL
Desteklenen Harcama Kalemleri Nelerdir?
*Ana makine ve teçhizat bedelleri
*Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri
*Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri
*Montaj giderleri
*Yatırım projesi için hazırlanacak “Fizibilite Raporu” 

gideri

Teknoyatırımın Süreçleri Nelerdir?
*Proje Başvurusu
*Ön Değerlendirme
*Değerlendirme
*Sözleşme
*İzleme
*Sonuçlandırma
*Desteğin Ödenmesi

Yatırım Projelerinin Değerlendirme 
Süreci Nasıl Devam Eder?
Projenin ön değerlendirmesi Bakanlık tarafın-

dan yapılır. Sonrasında, yerinde ziyaretler yoluylaön  
inceleme aşaması tamamlanır ve başvuru, Değerlendirme 
Komisyonu tarafından karara bağlanır.Karar, başvuru sahi-
bi işletmeye 10 iş günü içerisinde e-posta ve yazı ile bildirilir.  

Desteklenmesine Karar Verilen Yatırım Projeleri 
Ne Zaman Başlar?
Bakanlıkça desteklenmesine karar verilen yatırım pro-

jeleri, Bakanlık ile başvuru sahibi işletme arasında yapılan 
sözleşme tarihi itibariyle başlar.

Bakanlık tarafından desteklenmesine karar verilen ve 
bildirim tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde sözleşme-
si yapılmayan yatırım projeleri iptal edilmiş sayılır.

Proje Başka Kurumlardan da Destek Alıyorsa…
 Teknolojik ürünün üretimine yönelik diğer kamu kay-

naklarından alınmış olan geri ödemesiz destekler Bakanlık 
tarafından verilecek destek tutarından düşülür.

Projenin İzleme ve Sonuçlandırma Süreçleri 
Nasıl Sürdürülür?
Yatırımını tamamlayan işletme, “Sonuç Raporu”nu 

hazırlayarak Bakanlığa sunar. Yatırım harcamalarının ye-
rinde incelenmesi ve değerlendirilmesini takiben Bakanlık 

tarafından “Tamamlama Belgesi” düzenlenir ve işletmeye, 
gerçekleşen ve onaylanan harcamalarüz erinden hesapla-
nan destek ödemesi yapılır. İşletme ayrıca, yatırımın ta-
mamlanmasının ardından 5 yıl süresince yıllık olarak “Ge-
lişme Raporu” hazırlayarak Bakanlığa sunar.

Ödemeler Nasıl Yapılır?
*Makina ve Teçhizat Destek unsurunda; Bakanlık tara-

fından “Tamamlama Belgesi” düzenlenen işletmeye, yatı-
rım harcamaları üzerinden destek ödemesi yapılır.

*Kredi Faiz Destek unsurunda; aracı kurumlar ile Ba-
kanlık arasında yapılacak protokoller çerçevesinde Ba-

kanlıkça belirlenecek destek faiz puanı esas alına-
rak kredi faiz desteği ödemesi yapılır.

*İşletme Gideri Destek unsurunda; gi-
derlerin belgelendirilmesi kaydıyla bir de-
fada ödeme yapılır.

Ön Ödeme İmkanı Var mı?
Makine ve Teçhizat Destek unsurun-

da, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde 
avans niteliğinde ön ödeme sağlanabilir:

*Ön ödeme için bankalardan teminat 
mektubu ya da Kredi Garanti Fonu’ndan 

kefalet mektubu istenir.
*Mektup, en az talep edilen ön ödeme 

tutarında ve en az sözleşme bitiş tarihinden 6 ay 
sonrasına kadar

geçerli olmalıdır.
*Mektubun tutarı sözleşmede belirtilen makine ve 

teçhizat destek üst limitini geçemez, ön ödeme tutarı ise 
aynı limitin %50’sini geçemez.

Kredi Faiz Destek Unsurunda Vade ve Faiz 
Oranı Nedir?
Yatırım kredisinin vadesi en az 1 yıldır. Desteklenecek 

faiz oranı ise her yıl Bakanlık tarafından belirlenir
İşletme Gideri Destekleri; kira gideri, enerji gideri ve 

personel gideridir. Belgelenmesi kaydıyla bu giderlerin her 
biri için maksimum %75 oranında destek sağlanır.

İletişim Bilgileri
T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 2151 Cad. 
No:154 P.K. 06510
Söğütözü-ANKARA
Tel: Faks: 0 (312) 201 52 80-0 (312) 201 52 53 
e-posta: ilker.sonmez@sanayi.gov.tr
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Türk firmalarının Afrika pazarına 
girişi kolaylaşacak

TOBB ile Afrika Ticaret, Sanayi, Tarım ve Meslek Oda-
ları Birliği (UACCIAP) tarafından kurulan Türkiye-Afrika 
Odasınca, Türk firmalarının Afrika piyasasına girişinin ko-
laylaştırılması ve piyasada daha aktif olmalarının sağlanma-
sı amacıyla Türkiye’deki Afrika ülkeleri büyükelçilikleri ile 
“Road Show: Discovering Africa” programı başlatıldı. 

Programın TOBB İkiz Kuleler’deki tanıtımında konuşan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Afrika 
kıtası arasındaki dostluğun uzun yıllara dayandığını söyledi. 
Tarih boyunca her iki tarafın da birbirine yakın olduğunu dile 
getiren Hisarcıkloğlu, Afrika ile ilişkileri geliştirmek adına 
1998 yılında Afrika Eylem Planı’nın uygulanmaya konuldu-
ğunu hatırlattı. 

Taraflar arasındaki dış ticaret hacminin geçen yıl sonu 
itibarıyla 20 milyar dolara ulaştığını anlatan Hisarcıkloğlu, 
Türk firmalarının Afrika’daki yatırımlarının da 5 milyar do-
ları aştığına dikkati çekti.

Görevi gereği gerek kuzey Afrika, gerek sahra Altı Afrika 
ülkelerine çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Hisar-

cıklıoğlu, “Her ziyaretimde iş birliği imkânlarını gördükçe, 
oradaki iş insanlarımızla konuştukça daha çok heyecanlanı-
yorum. Bölgede iş yapanlar fırsatları biliyor ama daha geniş 
bir çerçeveye ulaşmamıza ihtiyaç var” diye konuştu.

Afrika’daki iş ve yatırım fırsatlarını daha iyi anlatmak 
adına taraflar arasında yapılan iş birliğine çok önem ver-
diklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Diplomatların iş yapma 
ortamına sağlayacağı katkılar açısından bu girişim, ileride 
başarılı örnekler arasında gösterilecektir” ifadesini kullan-
dı. Türkiye’nin hem ticaret hem de yatırım anlamında büyük 
fırsatlar sunduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de üre-
tilen ürünlerin kalite ve maliyet anlamında dünya standartla-
rında olduğunun altını çizdi.

İhracatın yarıdan fazlasının AB ve ABD gibi gelişmiş 
piyasalara yapıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, son yıllarda 
yatırım ortamının gelişmesiyle Türkiye’ye gelen doğrudan 
yatırımların hızla arttığını söyledi.

Türkiye’nin müteahhitlik ve turizm sektörleri anlamında 
da dünyanın önemli ülkeleri arasında yer aldığına işaret eden 

Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye ekono-
misi 1980 sonrası önemli bir dönüşüm ve gelişme gösterdi. 
İçe kapalı, dış rekabete kapalı ülkeydik. Bugün tüm piyasa-
lara açılmış küresel rekabette ayakta kalmış, İtalya ile Çin’in 
arasındaki en büyük sanayi devi olan ülke haline geldik. Bu 
iktisadi dönüşüm sürecinin başarısında güçlü özel sektörün 
çok ciddi katkısı oldu.”

 
- Diğer konuşmalar
Fas’ın Ankara Büyükelçisi Lutfi Auad da programın 

Türkiye’nin Afrika kıtasına gösterdiği ilgiyi göstermesi açı-
sından önemli olduğunu ifade etti. TOBB’un Türkiye için 
taşıdığı önemin farkında olduklarını dile getiren Auad, “Bu 
organizasyonlar sayesinde Afrikalı büyükelçiler, Türk ekono-
misinin canlılığını görme şansına sahip olacaklar” dedi.

Afrika’da son yıllarda demokratik pratiklerin giderek 
güçlendiğine dikkati çeken Auad, kıtanın geleceğini sağla-
mak adına güvenlik ve istikrarın büyük önem taşıdığını kay-
detti.

Auad, 2000’li yıllarda Afrika’nın dünyada en fazla geli-
şen ekonomilerden olduğunu belirterek, şu değerlendirmeler-
de bulundu:

“Afrika kıtası, dinamik genç nüfusunu değerlendirerek 
dünya çapındaki yerini elde etmek istiyor. Aynı zamanda ka-
lıcı, sürdürülebilir gelişme için doğal kaynaklarını, zengin-
liklerini de kullanmak istiyor. Bu gelişmeyi de Türkiye gibi 
onunla iş birliği yapmak isteyen ülkelerle gerçekleştirmek 
istiyor. Afrika’nın dost ülkelerle kazan-kazan ilişkisi kurma-
sı gerekiyor ve Türkiye bu ülkeler arasında ilk sıralarda yer 
alıyor.”

Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Hu-
lusi Kılıç da Türkiye’nin kalkınmasında ve dünyada tanınma-
sında TOBB’un önemli rol üstlendiğini ifade etti.

TOBB’un faaliyetlerinin, Türkiye’nin dünyanın 16. büyük 
ekonomisi olmasında önemli katkı sağladığını vurgulayan Kı-
lıç, “Bu girişimi çok destekliyor, önemli buluyorum. Bizim 
gizli bir ajandamız yok. Kazan-kazan ilişkisi yürütüyoruz. 
Bilgimizi, tecrübemizi kıskanmadan paylaşıyoruz” dedi.

[ticaret ►
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Bir test düşünün; adeta bir dedektif gibi, kanınızda dola-
şan kanserli hücreleri buluyor ve sayılarını, hatta hangi tür 
kanser olduğu bilgilerini sizinle paylaşıyor. Böylelikle kan-
ser daha yolun çok başındayken önlem alma şansınız oluyor. 
Amerikan İlaç Dairesi (FDA)’nden bazı kanser türleri için 
onay alan ve şu an için çok az ülkede (Almanya, İtalya ve 
ABD gibi) uygulanan yeni yöntem, artık Türkiye’de de kul-
lanılıyor.  

Kan verme sorunu olmayan her hastaya uygulanabilen 
yeni yöntemde, hastadan alınan bir tüp kan özel bir cihazla 
inceleniyor. Alınacak kan için hastanın aç ya da tok olması 
fark etmiyor. Hatta kan almak için hastanın gelmesi gibi bir 
şart da yok. Ancak sağlıklı bir sonuç için, gün içinde alı-
nan kanın normal oda ısısı şartlarında 30 saat içinde işleme 
konması zorunlu. İlk aşamada, alınan kanın içindeki normal 
kan bileşimini oluşturan hücreler ayırt edilirken; bazı özel 
algoritmalar aracılığıyla, başka hücre yapıları olup olmadığı 
tespit ediliyor. Kanın kendi hücrelerini ekarte ederek dola-
şımda bulunan diğer hücreleri yoğun olarak içeren bir sıvı 
oluşturarak sonraki işlemlerde kullanılmak üzere hazırlıyor. 
İkinci aşamada, bu sıvı içinde kanser hücresi olup olmadığı, 
kanserli hücrelerin yüzeyindeki özellikler baz alınarak ince-
leniyor. Söz konusu özellikler mevcutsa ve hücrelerin sayısı 
belirli bir miktarın üstündeyse kesin kanser tanısı konabili-
yor. Böylelikle yeni yöntem hem kanserli hücreleri yakalıyor 
hem sayısını gösteriyor hem de hangi tür kanser olduğu bil-
gisini veriyor. Tüm bu aşamalar toplam 4 günde tamamla-
nabiliyor. 

- Kanseri çok erken dönemde yakalıyor
Klasik kanser evrelemesinde bilindiği üzere; tümörün be-

lirli bir boyuta gelmesi, lenf noduna yayılması ve bulunduğu 
yerde uzak organlara yayılması gibi parametreler kullanı-
lıyor. Fakat yeni yöntem sayesinde artık tümör belirli bir 
boyuta erişmeden, yani mevcut tarama yöntemleriyle yaka-
lanabilecek boyuta dahi erişmeden kana karıoşan hücrelerini 
tespit edilebiliyor. Bu da kanserde “çok erken dönemlerine 
tanımlanabilme olanağı“ anlamına geliyor. 

Kanser tanısından sonra tedavi sürecine geçiliyor. Yeni 
sistemde, dolaşımdaki kanda görülen kanserli hücrelerin sa-
yısında, tedaviden önce ve hemen tedaviden çok kısa süre 
sonra da bakılmak suretiyle sayısal anlamda herhangi bir 
azalma olup olmadığı inceleniyor. Bu da tedavinin kanser 
hücreleri üzerinde nasıl bir etki oluşturduğuna ilişkin önemli 
bilgiler sağlıyor. Tedavide birinci kürün (ilaç uygulamaları) 
ardından 1-2 hafta sonra bile olumlu sonuçları dolaşımdaki 
tümör hücrelerinde görmek mümkün olabiliyor. 

Kanda herhagi bir kanserli hücre tespit edilmezse bu da 
asla ‘yüzde 100 kanser yoktur’ olarak yorumlanmamalıdır. 
Çünkü büyüyen kanserli dokudan henüz kana geçmemiş hüc-
reler olabiliyor. Ya da kanserli hücreler yüzey özelliklerini 
değiştirerek tanınamaz hale gelebiliyor. Bu nedenle tümör 
hücrelerinin saptanamaması tam olarak kanser yokluğu an-
lamı taşımıyor. Fakat kanserli hücreler tespit edilmişse ve 
belirli bir sayının üstündeyse, bu durum aksi kanıtlanana ka-
dar kanserin varlığı anlamı taşıyor ve önemli bir bir kanıt 
olarak kabul ediliyor. 

Kanser hastalıklarının önemli bir kısmını oluştuıran kan-
serler (akciğer, meme, prostat, kalın bağırsak tümörleri gibi) 
yeni yöntem sayesinde erkenden fark edilebiliyor. Bir konuda 
şanslıyız ki, bu kanser türlerinin kanın diğer hücrelerinde ol-
mayan belirteçleri var ve bunlar kullanılarak kandaki diğer 
hücrelerden ayırt edilebiliyor ve sonraki aşamalarda da han-
gi organa ait olduğu bulunabiliyor. 

Kanserde ‘akıllı test’ dönemi

Kanserli hücreleri ve sayılarını tespit ediyor, hatta kanserin türünü söylüyor. Üstelik 
bunları basit bir kan testiyle ve çok erken bir dönemde ortaya koyabiliyor. Kansere 

bambaşka bir bakış açısı getiren bu yeni sistemi, Anadolu Sağlık Merkezi Patoloji Uz-
manı Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu anlattı.

Anadolu Sağlık Merkezi 
Patoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu 

Yeni yöntem ne gibi avantajlar sağlıyor?
-Kanserin daha erken dönemde fark edilmesi, 
-Tedavinin erkenden düzenlenmesini ve kanserin te-

daviye cevap verip vermediğinin daha önceden kestiril-
mesi, 

-Kişiye özel tedavi planlanması
-Hastaya daha konforlu bir tarama süreci 
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

Referans no: BRDE20150923001
Otomobil, kamyon, otobüs ve iş makinaları için yedek 
parçaları ve çimento sanayi ve madencilik ekipmanları 
ticareti yapan Alman firması ürün gamını geliştirmek için 
bu sektörlerde yeni tedarikçiler aramaktadır.

Referans no: BRES20150415001
İspanyol otomotiv firması kokil ve enjeksiyon alüminyum 
döküm yapan üretici firmalar aramaktadır. Firmaların 
TIER 2 tedarikçi olmaları gerekmektedir.

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

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

Referans no: BOLT20150924001
Litvanyalı ahşap ( meşe- çam ) kapı ve pencere üreticisi 
yüksek kalite ve uygun fiyattaki ürünleri için üreticiler 
aramaktadır.

Referans no: 13 ES 23D1 3SM0
Araba bilgi sistemleri ve otomobil yazılımı üzerine çalışan 
İtalyan bir şirket, kişiselleştirilmiş GNU/Linux dağıtımları 
ortaya çıkarmak için gelişmiş inşa edilmiş ortam geliştir-
miştir. Bu platform, birçok farklı bileşenler ve tüm otomotiv 
protokollerini yönetmek için yazılım ve yordamlık (kitaplık) 
geliştirmiştir. Geliştirilen sistem, hem yüksek performans 
donanımı hem de sınırlı kaynaklarla kullanılabilir. Bu 
kapsamda şirket, lisanslama, ticari, araştırma ve teknik 
işbirlikleri için otomotiv şirketleri aranmaktadır. 

Referans no: TOIT20141202001
Su arıtımı ve atık su arıtımı konularında çok deneyimli 
olan Polonyalı bir şirket, yenilikçi bir yağmur/fırtına atık su 
arıtma sistemi için distribütörler aranmaktadır. Bu sistem, 
her türlü ağır metalleri, hidrokarbonları ve diğer kirletici 
maddeleri emer. Bu şirket, 10 yıllık garanti süresi sunmak-
tadır ve bu kapsamda solüsyonları için yer bulmak amacıyla 
ortaklar aramaktadır.

Referans no: BRCZ20140819001
Çek firma, ev bahçe ve dış mekanlar için inovatif ve modern 
tasarımlı ürünler aramaktadır. Firma distribütörlük an-
laşması teklif etmekte ve bu ürünleri Çek Cumhuriyeti’nde 
satmak istemektedir.

Referans no: BRPL20150831001
Meyve ve Sebze ürünleri konusunda distribütörlük yapan 
polonya’lı firma, Polonya pazarına girmek isteyen ve meyve-
sebze konusunda üretim yapan firmaların temsilciliğini 
yapmak istemektedir.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

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

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

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

[abigem ►



240x330mm-2.indd   1 16.10.2015   15:36

ODAVİZYON’DA ÜCRETSİZ İLAN FIRSATI...

forum

EN BÜYÜK 500...
KİMYA SEKTÖRÜNÜN 
DEVLERİ 2014 CİROLARINA 
GÖRE YERLERİNİ ALDI...
İLK SIRADA PETKİM VAR

GÜNCEL 
REACH
GELİŞMELERİ

▼nadolu Basın MerkeziA

4 YILDIR 
ANADOLU BASIN
MERKEZİ TARAFINDAN 
HAZIRLANMIŞTIR.

.

TOBB
TÜRKİYE
FUAR
REHBERİ

5 YILDIR 
ANADOLU BASIN 
MERKEZİ TARAFINDAN 
HAZIRLANMIŞTIR

20
16

İÇİN İLAN VER
ODAVİZYON’DA ÜCRETSİZ İLANIN YAYINLANSIN

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE FUAR REHBERLERİNİ 6 YILDIR HAZIRLAYAN 
ANADOLU BASIN MERKEZİ 

DENEYİMLİ KADROSUYLA TÜRKİYE ÖLÇÜSÜNDE ÇEŞİTLİ KURUMLARA HİZMET VERİYOR

HER TÜRLÜ KİTAP, DERGİ, KATALOG, BROŞÜR VB ÜRÜNLERİN 
HAZIRLIK VE  BASKI İŞLERİN ANADOLU BASIN MERKEZİ’NDEN 

YARARLANABİLİRSİNİZ

0 312 4960109-0 312 4960159
www.anadolubasinmerkezi.com

TOBB FUAR KATALOGLARINDA YAYINLANAN HER İLANINIZ İÇİN 
AYNI TÜRDE BİR İLAN DA ODAVİZYON’DA ÜCRETSİZ YAYINLANACAKTIR

TÜRKÇE-İNGİLİZCE İKİ KİTAP
15 000 BASKI
YURT İÇİ VE 

YURT DIŞINDA
ETKİN DAĞITIM
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Kocaeli Valisi  Hasan Basri Güzeloğlu

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ÇAĞIN TEMEL DEĞERİ VE 
GERÇEĞİ BİLİMSEL BİLGİ BUNA DAYALI ÜRETİMDİR

FİRMALARDAN
BİMSER ÇÖZÜM  750 BİNİ AŞKIN 
KULLANICIYA ÇÖZÜM ÜRETMEYİ 
SÜRDÜRÜYOR

ARAŞTIRMA
KOCAELİ’DE KASIM  AYINDA 
KAPASİTE KULLANIMI YÜZDE 70,6 
OLARAK GERÇEKLEŞTİ

KÜRESEL
KASTAMONU ENTEGRE SEKTÖRÜNDE 
DÜNYA SIRALAMASINI DEĞİŞTİREN 
ŞİRKET OLDU

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü  
Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU

BUGÜNE KADAR MEHMETÇİK 
İÇİN 500MİLYON LİRALIK 
YARDIMDA BULUNDUK

MARTEK Genel Müdürü 
Orhan ÇÖMLEKÇİ

SANAYİCİLERİ 2016’DA 
YAPILACAK DEMO-DAY ETKİN-
LİĞİNE DAVET ETTİ

TOBB Başkanı 
Rifat HİSARCIKLIOĞLU

TÜRK FİRMALARININ 
AFRİKA PAZARINA GİRMELERİ 
DAHA DA KOLAYLAŞACAK


