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KSO Başkanı Zeytinoğlu: Yatırım iklimi için AB manivelasını kul-
lanmak gerekli...
5. REG ORTAK BİLDİRİSİ: “Gümrük Birliğinin güncellenmesi hem 
Türkiye, hem AB yararına olacaktır
Bakan Pekcan: Güven damgası uygulaması devreye girdi
Reel sektör ile finans sektörü Kocaeli’de buluştu
KSO, ”11’inci Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri” 
sahiplerini buldu
1. Sektörel Performans Ödül Töreni’nde 18’i sektör ödülü, top-
lam 22 ödül sektöründe çizgi üstünde olanlara verildi
Petroyağ 25. kuruluş yıldönümünü 11. Sektörel Performans 
Ödülleri’nden aldığı ‘Büyük Ödül’ ile taçlandırdı
Sektörünün ihracat şampiyonu ve pazar lideri Sarkuysan, artan 
performansı ile ‘Sektörel Performans Ödülü’nün de sahibi
Kocaeli Limanı’nın lider terminali... Poliport, 11. Sektörel Perfor-
mans Ödüllerinde ‘sektörünün en iyisi’ seçildi
Montel Mobilya sağlıklı büyüme hedefi ile kazançlarını yatırıma 
dönüştürüyor
Ar-Ge merkezi ve inovatif yaklaşımlarla Türkiye’de ilklere de 
imza atan İŞBİR başarısını aldığı ödüllerle perçinliyor
Hektaş “Akıllı Tarım”a öncülük edip performansını arttırdı
KSO Çevre Komisyonu Üyeleri, ‘Sıfır Atık’ ve çevre konularını 
TÜPRAŞ’ta ele aldı
Hedef, 2023’e kadar bütün Türkiye’de ‘Sıfır Atık Projesi’nin haya-
ta geçirilmesi
Kocaeli, ‘daha temiz bir Kocaeli’ için ‘Sıfır Atık’ ile geleceğe değer 
katıyor
KOÜ Mühendislik Fakültesi ‘IME’ uygulaması ile sanayinin geliş-
mesine destek oluyor
Kocaeli Sanayi Odası “Kasım” ayı Meclis toplantısı yapıldı
İZAYDAŞ Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
Otomotiv ihracatı miktar olarak geriledi, değer olarak artış 
gösterdi
Aygaz LPG Ar-Ge Merkezi kurdu
Kocaeli’de ‘proje döngüsü yönetimi eğitimi’ gerçekleştirildi
Vali Aksoy Çolakoğlu Metalurji  Fabrikasını ziyaret etti
Sınırları Aşan Türkiye Projesi başlıyor
Meslek Komiteleri ziyaretleri 
“İhracatın Finansmanında Türk Eximbank” konulu panel 
Kocaeli’de düzenlendi
Ericsson’un Türkiye’de Kurduğu Araştırma Laboratuvarı Açıldı
Kasım ayında Kocaeli’de sanayinin kapasite kullanımı yüzde 
70,5 oldu
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2019 yılı ekonomik beklentilerini paylaşan KSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ekonomisinin  
atılıma geçmesi için 2019’da AB ile ilişkilerin geliştiril-

mesi ve bu kapsamda Gümrük Birliği güncellemesinin mani-
vela olarak kullanılabileceğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu dış kaynağın 
sağlanmasında da AB ile ilişkilerin geliştirilmesinin olumlu 
sonuçlar vereceğini vurgulayan Ayhan Zeytinoğlu; “ Türkiye 
Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 2018’de 
ciddi mesafe aldı. Ancak kurlardaki spekülatif sıçrama yatırım 
iklimine zarar verdi. Şu anda altyapı çok daha iyi. Öncelikle 
yeniden bu iklimi yaratmalıyız.” şeklinde konuştu. 

KDV ve ÖTV indirimi gibi önlemlerin kısa vadede beklenen 
olumlu etkiyi yarattığını, bu kazanımın orta ve uzun vadeye 
taşınması gerektiğini söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, “Gerek 
kalkınmada ivme yaratılması, gerek ihtiyaç duyulan yabancı 
sermayenin çekilmesi için ihtiyaç duyduğumuz manivela AB 
ile ilişkilerin geliştirilmesi olabilir. Türkiye bunu 2000’lerin 
başında yapmış, her bakımdan çok olumlu sonuçlar almıştı.” 
dedi. 

İKİNCİ 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI
Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıkla-

nan “İkinci 100 Günlük Eylem Planı” kapsamındaki önlemlerin 
önemine işaret eden Ayhan Zeytinoğlu; Plan kapsamında 
alınacak önlemlerin Türkiye ekonomisi kısa ve uzun vadede  
olumlu etkileyeceğini söyledi. 

Ayhan Zeytinoğlu bu kapsamda alınacak önlemleri şu 
şekilde sıraladı: 

*Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün 
sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komi-
tesi kurulacak.

*TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz 
topraklarındaki bölümünün inşasına başlanacak ve 2019’un 
sonuna kadar bitirilecek.

*Türkiye Kalkınma Fonu kurulacak.
*Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı hazırlana-

cak.
*Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulamasına 

başlanılacak ve bazı tüketici davalarında zorunlu arabulucu-
luk müessesesi getirilecek.

*“Kadın Kooperatifleri”nin güçlendirilmesi amacıyla Kamu, 
Üniversite, STK ve özel sektör işbirliğinde faaliyetler başlatı-
lacak. 

*İŞKUR’a kayıtlı 60 bin genç, 50 bin kadın ve 1.000 engelli 
vatandaşımız “Aktif İşgücü Piyasası Programı”ndan yararlan-
dırılacak.

*Üniversitelerin mezuniyet sonrası performansını ölçme-
ye yönelik Üniversite Mezun İstihdam Edilebilirlik Araştırması 
tamamlanacak

*Tarihten referans alan projeler ile 200 adet Geleneksel 
Diyarbakır Evi Projesi tamamlanacak, Bolu, Kocaeli, Sakarya, 
Düzce Zonguldak illerinde yöresel konut projelerine başlanı-
lacak. 

*İmar mevzuatına ilişkin ikincil mevzuat düzenlemeleri 
yapılacak.

*Yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli 
insan gücünün yetiştirilmesi için; ASELSAN, TAİ, HAVELSAN ile 
işbirliği yapılacak.

*Yerlileştirme Ürün Programının hayata geçirilmesi için 
ar-ge, ür-ge ve yatırım teşvik uygulamaları bütüncül şekilde 
tanımlanacak

*Ar-Ge Merkezleri sayısı %10 artırılarak 1.100’e, Tasarım 
Merkezleri sayısının %10 artırılarak 300’e ulaştırılacak.

Yatırım iklimi için AB manivelasını 
kullanmak gerekli...

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu 

“2019’da yatırım iklimini yeniden oluşturmak zorundayız.” diyen

[Başkan’dan mektup ►

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2018’de ekonomide yaşanan 
olumsuzlukların giderilmesinde, hükümet tarafından alınan önlemlerin başarılı 
sonuçlar verdiğini, dengelenmeden sonra atılıma geçmek için 2019’da AB ile ilişkilerin  
normalleşmenin de ötesinde geliştirilmesi gerektiğini söyledi.  Zeytinoğlu  Gümrük 
Birliği’nin bu amaçla kullanılabilecek en iyi araç olduğunu ifade ederek “Geçmişte de 
yapmış ve başarmıştık.” dedi.
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*Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili değerleme ve danışman-
lık faaliyetleri yürütmek üzere kurulan Türk Sınai Mülkiyet 
Değerleme Şirketi faaliyete geçirilecek.

*Yüksek katma değer potansiyeli olan öncül araştırma 
projelerinin desteklenmesine yönelik Öncül Araştırmalar 
Destek Programı oluşturulacak.

*Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri 
başta olmak üzere KOBİ’lere yaklaşık 274 milyon TL destek 
sağlanacak.

*Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşla-
rı için İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesinin 
başlatılacak.

*Blokzincir uygulamalarına ilişkin kavramsal çerçeve 
oluşturulacak.

*Gümrükler “E-Bilgilendirme” Platformu oluşturulacak.

DIŞ TİCARET
Kasım ayında ihracat yüzde 9,5 artışla 15,5 milyar dolara 

çıktı. İthalat yüzde 21,5 gerileyerek 16,1 milyar dolara düştü. 
Dış ticaret açığı yüzde 90,5 gerileyerek 604 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 
96,3’e çıktı. Yıllık ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde7,8 
artarak 168,8 milyar dolara ulaştı. Kur artışlarının etkisiyle 
ihracatta ivmelenme devam ediyor. İthalatın gerilemesi de 
sürüyor. Yıl sonu itibariyle ihracat 170 milyar dolara ulaşa-
bilir. 

CARİ AÇIK
Yıllık cari açık hızlı bir düşüşle 39,4 milyar dolara geriledi. 

Kasımda 2,8 milyar dolar cari fazla verdik.   “3 aydır arka 
arkaya cari fazla veriyoruz. Yıllık cari açığımız da önemli 
oranda geriledi. Yıllık cari açıkta aralık ve ocak aylarında 
daha ciddi düşüşler bekliyoruz

ENFLASYON
Kasım ayında üretici fiyatları yüzde 2,53 artışla yıllık 

yüzde 38,54’e çıktı. Tüketici fiyatları endeksi ise yüzde 1.44 
düşüşle yıllık yüzde 21.62 olarak gerçekleşti. Bu arada döviz 
kurlarındaki gerileme ve talep daralmasının etkisiyle enflas-
yonda da düşüş bekliyoruz.

BÜYÜME
Ekonomimiz üçüncü çeyrekte kur dalgalanmalarının, 

yüksek enflasyon ile fiyatlama davranışlarındaki bozulma-
nın ve yüksek faizin etkisiyle bir daralma yaşadı. Bu dönem-
de yaşanan ekonomideki koşullara rağmen yüzde 1.6’lık 
büyümeyi olumlu değerlendiriyoruz.

Üçüncü çeyrekte mal ve hizmet ihracatında önemli bir 
artış olduğunu görüyoruz.  İhracatta ciddi rekorlar kırılıyor. 
Son çeyrekte de ihracatın katkısının artarak devam edeceği-
ni bekliyoruz.

Sektörel olarak büyüme rakamlarına baktığımızda en 
dikkat çekici yüzde 5.3 
gerileyen inşaat sektö-
rü. Diğer taraftan tarım 
sektörü yüzde 1 büyüdü. 
Çok önemsediğimiz ve takip 
ettiğimiz ve yüzde 0.3 ile sınırlı 
büyüyen sanayinin 
ise hem bir önceki 
yılın aynı döneminden, 
hem de bir önceki dö-
nemden önemli oran-

da azaldığını görüyoruz. Hizmetler sektörü ise yüzde 4.5 
artarak üçüncü çeyrek büyümesinin bize hizmetler sektörü 
ağırlıklı olduğunu gösteriyor.

İŞSİZLİK
TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı işsizlik oranı geçen 

yılın aynı ayına göre 0.8 puan artışla yüzde 11.4’e yüksel-
di. Hem mevsimsel etkiler, hem ekonomik yavaşlamanın 
etkisiyle işsizlik oranında 2009’dan bu yana en yüksek eylül 
gerçekleşmesini gördük. Geçen yıla göre istihdam edilenle-
rin sayısı 266 bin kişi artarken, 2017’de bu artış 1 milyon 233 
bin kişiydi. İstihdamdaki bu azalıştan da ekonomideki ivme 
kaybının işsizlik üzerine yansıdığını söyleyebiliriz.

SANAYİ ÜRETİMİ
Ekim ayı sanayi üretim endeksi aylık yüzde 1.9, yıllık 

yüzde 5.7’ oranında geriledi. Ekonomideki yavaşlama ekimde 
de üretim kaybının devamına neden oldu. Yıllık üretim aza-
lışında, imalat sanayi, ara malı üretimi ve yatırım eğilimini 
yansıtan sermaye mallarındaki gerileme dikkat çekiyor. 
Özellikle imalat sanayinde aylık yüzde 2, yıllık yüzde 6.5’luk 
gerilemenin ekim ayı işsizlik oranının daha da artacağına bir 
işaret olduğunu düşünüyoruz. Yılın son çeyreğinde ekono-
mik büyümede daralma olabilir.

 
CARİ AÇIK
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan kasım 

ayı bütçe gerçekleşmelerine göre, gelirler 26.5 oranında ar-
tarak 81.9 milyar TL, giderler 
31.1 oranında artarak 74.3 
milyar TL olarak gerçek-
leşti.

Kasım ayında bütçe 
giderleri gelirlerin üze-
rinde artmasına rağmen 
bütçe 7.57 milyar TL 
fazla verdi. İmar affı, 
vergi borcu yapılandır-
ması ve bedelli askerlik-
ten kaynaklı ilave gelirlerle 
bütçenin fazla verdiğini 
görüyoruz. Bütçe 
performansının 
ekonomi prog-
ramıyla uyumlu 
gitmesini olumlu 
bir gelişme. 
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Reform Eylem Grubu’nun (REG) be-
şinci toplantısı, Avrupa Birliği Baş-
kanlığımız eşgüdümünde Adalet 

Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül’ün ev 
sahipliğinde, Dışişleri Bakanımız ve Baş-
müzakereci Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Ha-
zine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Berat 
Albayrak ve İçişleri Bakanımız Sayın Sü-
leyman Soylu’nun katılımları ile 11 Aralık 
2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştiril-
miştir.

Toplantıya, TBMM Adalet Komisyonu 
Başkan Vekili Sayın Yılmaz Tunç, TBMM 
İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Cela-
lettin Güvenç, TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Sayın Volkan Bozkır, TBMM AB 
Uyum Komisyonu Başkanı Sayın Meh-
met Kasım Gülpınar, Türkiye-AB Karma 
Parlamento Komisyonu Başkanı Sayın 
İsmail Emrah Karayel, Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu 
Başkanı Sayın Akif Çağatay Kılıç, Kamu 

Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç, Türkiye 
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı 
Sayın Süleyman Arslan, Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sayın 
Faruk Bilir ve Cumhurbaşkanlığı Olağa-
nüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 
Başkanı Sayın Salih Tanrıkulu katılmıştır. 
Ayrıca Cumhurbaşkanlığı üst düzey tem-
silcileri iştirak etmiştir.

29 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen 
IV. Reform Eylem Grubu’nda da vurgula-
dığımız üzere, Türkiye, AB üyeliğini hedef-
lemektedir ve bu kapsamda çalışmaları-
na kararlılıkla devam etmektedir. Bugün 
gerçekleştirdiğimiz toplantıda IV. REG 
toplantımızda aldığımız kararlar gözden 
geçirilmiş ve önümüzdeki süreçte hangi 
adımların atılabileceği kararlaştırılmıştır.

Katılım müzakere sürecimiz her ne ka-
dar siyasi olarak engellense de Türkiye, 
AB standartlarına uyum için çalışmalarını 
kararlılıkla sürdürecektir. Reform süre-

5. REG ORTAK BİLDİRİSİ: “Gümrük Birliğinin 
güncellenmesi hem Türkiye, hem AB 

yararına olacaktır

5. Reform Eylem Grubu 
toplantısı Ankara’da 

düzenlendi. Toplantıya 
Hazine ve Maliye Bakanı 

Berat Albayrak, Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül, 

Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ile İçişleri 

Bakanı Süleyman Soylu 
katıldı. Reform Eylem 

Grubu Bildirisi: “Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi 

müzakerelerinin bir an 
evvel başlaması hem 

AB hem de Türkiye’nin 
yararına olacaktır”

[gündem ab ►
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cimizdeki bir diğer önceliğimiz Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisinin dene-
tim sürecinden çıkmaktır.

IV. REG toplantımızda karar verdi-
ğimiz üzere, Adalet Bakanlığımız yargı 
alanında yol haritamızı teşkil edecek 
Yargı Reformu Stratejisinin güncellen-
mesi sürecinde son aşamaya gelmiştir. 
Katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen ça-
lışmalarda yargıyla ilgili tüm paydaşla-
rın görüş ve önerileri alınmış olup ay-
rıca Avrupa Konseyi ve AB ile ayrıntılı 
çalışmalar yapılacaktır.

Yargının etkinliğinin ve verimliliğinin 
artırılması önceliğimiz doğrultusun-
da, IV. REG toplantımızı takiben, istinaf 
mahkemelerinin sayısı 9’dan 11’e çıka-
rılmış ve yargıda hedef süre uygulama-
sına geçilmiştir. Ocak 2019 itibariyle her 
bir soruşturma ve dava için öngörülen 
hedef süre taraflara tebliğ edilmeye 
başlanacaktır.

Türkiye Adalet Akademisinin refor-
me edilerek yeniden yapılandırılmasına 
ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.

Adalet Bakanlığımız, önümüzdeki 
dönemde hakim/savcı sayısını Avrupa 
Konseyi Adaletin Etkinliği Komisyonu 
(CEPEJ) tarafından kabul gören stan-
dartlar doğrultusunda artırmayı hedef-
lemektedir. Adalet Bakanlığımız, 2023 
yılına kadar, hakim/savcı adaylarının 
alımları konusunda gerekli planlamala-
rı yapmıştır. 2019 yılında 1000 adlî yar-
gı hâkim ve savcı adayı, 500 avukatlık 
mesleğinden hâkim ve savcı adayı, 100 
idari yargı hâkim adayının belirlenme-
si için; 29 Aralık 2018 tarihinde Ölçme 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 
tarafından yazılı merkezi sınav ger-
çekleştirilecektir. Hali hazırda, eğitim 
almakta olan 2874 hakim/savcı adayı 
bulunmaktadır. Adalet Bakanlığımız, 
hakim ve savcı adaylarının gerekli ki-
şisel, mesleki ve iletişim becerileri ile 
donatılarak, mesleğe kazandırılması 
konusunda en uygun modelinin belir-
lenmesi için Hukuk Fakülteleri, Yükse-
köğretim Kurumu, Hakim ve Savcılar 
Kurulu ve Türkiye Barolar Birliği başta 
olmak üzere ilgili tüm paydaşların katı-
lımı ile toplantılar yapmakta; AB iyi uy-
gulama örneklerini araştırmaktadır.

Temel hakların korunmasını güç-
lendirmek üzere uygulama süresi Mart 
2019’da dolacak olan Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlen-
mesine İlişkin Eylem Planını 2019 yılının 
ilk çeyreğinde güncelleme kararı aldık. 
Planın güncellenmesi sürecinde, Avru-
pa Konseyi ve Avrupa Komisyonu dahil 
tüm paydaşların görüş ve önerileri alı-
nacaktır.

Temel hakların ve özgürlüklerin ev-
rensel ölçüt ve uygulamalar ışığında 
geliştirilmesi bağlamında Türkiye İnsan 

Hakları ve Eşitlik Kurumu’nu daha etkin 
ve işlevsel kılmaya yönelik politika ve 
tedbirlere “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı” kapsamında yer veril-
miştir. Bu bağlamda Kurum’un perso-
nel, mali, teknik ve fiziki altyapısının 
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Roman vatandaşlarımızın yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi kapsamında 
yürüttüğümüz çalışmalara hızla devam 
etmekteyiz. Bu kapsamda, Türkiye-AB 
Roman Seminerine 2019 yılı içerisinde 
ülkemizde ev sahipliği yapacağız.

IV. REG kararı doğrultusunda, kalan 
yükümlülüklerimiz kapsamında çalış-
malarımızı son dönemde yoğunlaştır-
dık ve her bir yükümlülük için çalışma 
grubu oluşturduk. Çalışma Gruplarımız, 
ikinci tur toplantılarını tamamladılar.

Son REG toplantımızdan bu yana, 
“Çipte parmak izi bilgisi içeren uluslara-
rası biyometrik pasaportlara geçiş” yü-
kümlülüğümüzün karşılandığı Avrupa 
Komisyonu tarafından teyit edilmiştir. 
Kalan altı yükümlülüğümüz çerçeve-
sinde çalışmalarımız devam edecektir.

Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamın-
da önemli bir adım daha attık. Ağır Suç-
lar ve Terörizmle Mücadele Konusunda 
Europol ile yetkili Türk Makamları Ara-
sında Kişisel Verilerin Değişimine Dair 
Türkiye-AB Anlaşmasının akdedilme-
sine ilişkin müzakerelere 30 Kasım’da 
Brüksel’de başladık. Bu sayede hem 
Vize Serbestisi Diyalogunda bir yüküm-
lülüğü daha yerine getireceğiz hem de 
terörle ve organize suçlarla mücadele-
de AB’yle işbirliğimizi arttırmış olaca-
ğız.

Eş zamanlı olarak, Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu kapsamında çalış-
malarımız teknik seviyede devam edi-
yor.

Kalan yükümlülüklerimiz kapsa-
mında ayrıca geçtiğimiz dönemde ka-
dük olan “TBMM Üyeliği Etik Kanun 
Teklifi”nin TBMM’de yeniden gündeme 
alınması konusunu da toplantımızda 
ele aldık. Söz konusu Teklifin canlan-
dırılması konusunda en kısa zamanda 
Yüce Meclisimizin desteğini bekliyoruz.

Çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımız 
bu süreçte, önemli işbirliği alanlarımız-
da AB ve Avrupa Konseyi ile temasları-
mız en yüksek seviyede devam etmek-
tedir.

22 Kasım tarihinde AB ile gerçekleş-
tirdiğimiz Üst Düzey Siyasi Diyalog top-
lantısında, siyasi reform sürecimizdeki 
son gelişmeleri, göç, vize serbestisi ve 
terörle mücadele dahil olmak üzere 
önemli konuları ele aldık. REG’in yeni-
den toplanmaya başlaması, muhatap-
larımızca memnuniyet ile karşılanmış 
ve ülkemizin hukukun üstünlüğü ve te-
mel haklar alanlarında reformları hızlı 

bir şekilde hayata geçirme hususunda 
sergilediği tutumun altı çizilmiştir. AB 
tarafı, Avrupa Konseyi ile ülkemiz ara-
sında, Gayriresmi Çalışma Grubu top-
lantıları dahil olmak üzere, işbirliğinin 
devam ettirilmesinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirmiştir.

Avrupa Konseyi yetkilileri ile Adalet 
Bakanlığımız arasında 4-5 Ekim tarihle-
rinde Ankara’da düzenlenen Gayriresmi 
Çalışma Grubu toplantısında Yargı Re-
formu Stratejisinin güncellenmesin-
den OHAL sürecinde alınan tedbirlere 
kadar çeşitli konular ele alınmıştır. Av-
rupa Konseyi, İnsan Hakları Tazminat 
Komisyonu’nun yetki alanının geniş-
letilmesi ile dostane çözüm ve tek ta-
raflı deklarasyon sonucu verilen AİHM 
kararı sonrasında yeniden yargılama 
ve soruşturma açılması imkanlarının 
genişletilmesine yönelik atılan adımları 
memnuniyetle karşılamıştır.

25 Temmuz 2018 tarihinde 7145 sa-
yılı Kanunla Tazminat Komisyonunun 
yetkisinin genişletilmesinin ardından, 
Anayasa Mahkemesi, bu yolu tüketil-
mesi gereken olağan başvuru yolu ka-
bul etmiş ve kabul edilemezlik kararları 
vermiştir. Tazminat Komisyonu da baş-
vuruları almaya başlamıştır.

Ayrıca, OHAL İşlemleri İnceleme 
Komisyonu, Avrupa Konseyi nezdinde 
temaslarda ve bilgilendirmede bulun-
mak üzere 29 Kasım 2018 tarihinde 
Strazburg’a bir çalışma ziyareti gerçek-
leştirmiştir.

Türkiye-AB arasında 28 Kasım ta-
rihinde Brüksel’de Ortaklık Komitesi 
düzenledik ve ilişkilerimizin birçok bo-
yutunu ele aldık. Ortaklık Konseyi’nin 
de önümüzdeki aylarda toplanmasını 
bekliyoruz.

Türkiye-AB Terörizmle Mücadele 
İstişareleri kapsamında hazırlanan Ey-
lem Listesi doğrultusunda Adalet Ba-
kanlığımız ile Eurojust arasında diyalog 
güçlendirilmiş ve karşılıklı ziyaretler 
planlanmıştır. Adalet Bakanlığımızın 
temsilcileri 16 Kasım’da Eurojust’ı ziya-
ret etmiş; 10 Aralık’ta da Eurojust tem-
silcileri ülkemize çalışma ziyareti ger-
çekleştirmişlerdir. Eylem Listesinde yer 
alan bir diğer faaliyet olarak, 11 Aralık’ta 
(bugün) Avrupa genelinde radikalleş-
meyle mücadele alanında rol oynayan 
uzmanları ve kurumları bir araya geti-
ren “Radikalleşme Farkındalık Ağı-RAN” 
ile Ankara’da bir çalıştay düzenlenmek-
tedir. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlü-
ğümüz tarafından Europol ve AB üyesi 
ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla 17-
18 Ekim tarihlerinde bir çalıştay düzen-
lenerek, ülkemizde ve AB ülkelerinde 
faaliyet gösteren terör örgütleri ve 
organize suç şebekeleri hakkında bilgi 
paylaşımında bulunulmuştur.
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Avrupa Komisyonunca iyi düzeyde 
ilerleme kaydettiğimiz belirtilen Ada-
let, Özgürlük ve Güvenlik Faslında (24. 
Fasıl) da çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Yabancılarla ilgili göç stratejilerini 
belirlemek, koordinasyonunu ve uy-
gulamasını takip etmekle görevli Göç 
Kurulunun ilk toplantısı, 21 Kasım 2018 
tarihinde gerçekleştirilmiş ve Milli Göç 
Strateji Belgesinin hazırlıkları başla-
mıştır. Bir önceki REG toplantımızda 
mutabık kaldığımız üzere, 2019-2021 
yıllarını kapsayacak Organize Suçlarla 
Mücadele Eylem Planının 2019 yılı Ocak 
ayında onaylanması hedeflenmektedir.

18 Mart Türkiye-AB Mutabakatı çer-
çevesinde, ülkemizin yoğun çabaları sa-
yesinde düzensiz göçün kontrol altında 
tutulması ve daha da önemlisi can ka-
yıplarının önüne geçilmesi konusunda 
yakalanan istikrar sürdürülmüştür.

Mutabakat çerçevesinde, AB’ye ka-
tılım müzakerelerinin tekrar canlan-
dırılması, Vize Serbestisi Diyalogunun 
hızlandırılması, Gönüllü İnsani Kabul 
Programının uygulanması, ülkemizde 
geçici koruma altında bulunan Suriye-
lilere mali yardımın hızlandırılması ve 
Gümrük Birliğinin güncellenmesi için 
müzakerelere başlanması konusunda 
AB’nin de taahhütlerini yerine getirme-
sini bekliyoruz. Gümrük Birliği’nin gün-
cellenmesi müzakerelerinin bir an evvel 
başlaması hem AB hem de Türkiye’nin 

yararına olacaktır.
Göç yönetiminin salt güvenlik an-

layışıyla değil, insani boyutuyla da ele 
alınması gerekmektedir. Marakeş’te 
Hükümetlerarası Konferans’ta kabul 
edilen Küresel Göç Mutabakatına, gö-
çün tüm boyutlarını bütüncül ve kap-
samlı bir şekilde ele alması ve ulusla-
rarası alanda daha etkin bir işbirliğinin 
geliştirilmesi bakımından önem atfedi-
yoruz. Keza, dünyada en fazla mülteciye 
ev sahipliği yapan ülke olarak, 17 Aralık 
2018 tarihinde BM Genel Kurulu’na su-
nulacak olan Mülteciler Konulu Küresel 
Mutabakatı’nı da, mülteciler konusunda 
yük ve sorumluluk paylaşımı bağlamın-
da somut adımlar atılması için önemli 
bir referans belge olarak görüyoruz ve 
bu açıdan tam olarak uygulanmasını 
yakından takip edeceğiz.

30 Kasım 2018 tarihinde Brüksel’de 
yapılan Sığınmacı Mali İmkanı Yönlen-
dirme Komitesi toplantısı ile 3 milyar 
Avro tutarındaki ikinci dilimin sektörle-
re dağılımı konusunda AB tarafı ile ön 
mutabakat sağlanmıştır. İkinci dilimin 
en kısa zamanda hızlı bir şekilde har-
canmaya başlanmasını bekliyoruz.

Türkiye-AB Katılım öncesi mali 
yardımlar (IPA) çerçevesinde bugüne 
kadar yargı, temel haklar, göç ve sınır 
yönetimi alanında önemli projeler ha-
yata geçirilmiştir. Katılım müzakereleri 
siyasi nedenlerle engellenmekteyken, 

mali yardımlar AB’ye uyum sürecimiz-
de önemli bir enstrüman olmaya de-
vam etmiştir. Reform ve AB’ye uyum 
adımlarını canlandırdığımız bu süreçte, 
IPA fonlarında kesintiye gidilmesi kara-
rıyla, AB’nin Türkiye’deki görünürlüğü 
azalacak ve özellikle öğrenciler, yerel-
deki paydaşlar ile sivil toplum örgütle-
rinin AB’deki muadilleri ile etkileşimleri 
kısıtlanacaktır. Önümüzdeki süreçte, 
AB’nin bu yaklaşımından vazgeçme-
sini, aksine, çabalarımızı teşvik edici 
şekilde siyasi, mali ve teknik desteğini 
artırmasını bekliyoruz.

Reform Eylem Grubu, 18 Aralık’ta 
Enerji, 15 Ocak’ta Ulaştırma, 28 Şubat’ta 
da Ekonomi alanında Türkiye-AB Yük-
sek Düzeyli Diyalog toplantılarının 
ve 18-20 Aralık’ta Türkiye-AB Karma 
Parlamento Komisyonu toplantısının 
yapılacak olmasını memnuniyetle not 
etmiştir.

Ayrıca, Birleşik Krallık’ın AB’den ay-
rılması sürecindeki gelişmeler yakın-
dan takip edilmektedir. Brexit’in ülke-
mize olabilecek etkilerini ele almak ve 
bu bağlamda çıkarlarımızı en iyi şekilde 
korumak amacıyla Birleşik Krallık ta-
rafı ile çalışma grupları oluşturulmuş, 
keza Üst Düzey Brexit Diyalogu tesis 
edilmiştir. Bir sonraki REG toplantısının 
Hazine ve Maliye Bakanlığımız ev sa-
hipliğinde 2019 yılının ilk yarısında ger-
çekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.”

[gündem ab ►
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Bakan Pekcan: Güven damgası uygulaması 
devreye girdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
yaptığı yazılı açıklamada, tacir 
ve sanayicilerin üst kuruluşu 

TOBB’un güven damgası sağlayıcısı 
olarak yetkilendirildiğine işaret etti.

Güven damgasıyla internet kulla-
nıcılarının çevrim içi alışveriş yapma-
larının önündeki başlıca engellerden 
olan güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi 
konularında yaşanan endişelerin gide-

rileceğini vurgulayan Pekcan, 100 Gün-
lük Eylem Planı’nda da yer alan güven 
damgası uygulamasının devreye girdi-
ğine dikkati çekti.

Pekcan, TOBB tarafından e-ticaret 
sitelerine güven damgası verileceğini 
belirterek, şunları kaydetti:

“Elektronik ticarette güvenlik ve 
hizmet kalitesi standartlarının yüksel-
tilmesi ve e-ticaret sitelerinin güveni-
lirliğinin tesis edilmesi amacıyla güven 
damgası sistemi oluşturuldu. Güven 
damgası sistemi sayesinde vatandaş-
larımız gönül rahatlığıyla internet üze-
rinden alışveriş yapabilecek. Sisteme 
gönüllülük esasına göre dahil olmak 
isteyen e-ticaret siteleri, Güven Dam-
gası Sağlayıcıya (GDS) www.guven-
damgasi.org.tr sitesi üzerinden başvu-
ruda bulunacaklar. Elektronik Ticarette 
Güven Damgası Hakkında Tebliğde yer 
alan güvenlik ve hizmet kalitesi stan-
dartlarına uyduğu tespit edilen e-ti-
caret sitelerine, GDS tarafından güven 
damgası tahsis edilecek.” 

Gereken güvenlik tedbirlerinin ek-
siksiz alınacağına işaret eden Pekcan, 

“Ayrıca, belirli aralıklarla yapılan sızma 
testleriyle de varsa güvenlik açıkları 
tespit edilebilecek, vatandaşlarımız 
herhangi bir zarar görmeden bu açık-
lar düzeltilebilecek ve güven damga-
sına sahip olan sitelerin güvenliği tam 
anlamıyla sağlanmış olacaktır. Güven 
damgasına sahip e-ticaret siteleri, 
alıcıların siparişi hakkında bilgi ala-
bilmesi, talep ve şikayetlerini telefon 
aracılığıyla iletebilmesi için müşteri 
hizmetleriyle iletişim imkanı sunacak, 
talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde 
yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını 
sağlayacak.” değerlendirmesinde bu-
lundu.

Öte yandan, e-ticaret sitelerinde 
elektronik ticarete konu malın stok 
bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi 
özelliklerine ilişkin detaylar ile gerçek 
boyutlarının anlaşılmasını mümkün 
kılan görseller gibi birçok ayrıntıya yer 
verileceğini vurgulayan Pekcan, alıcıya 
kargo takip imkanının sunulacağını, bu 
gibi uygulamalarla hizmet kalitesinin 
artırılmasının sağlanacağını ifade etti. 

- Çevrim içi şikayet sistemi geliyor
Pekcan, güvenlik ve hizmet stan-

dartlarına uyulmaması halinde askıya 
alınma ve iptale ilişkin işlemler yürü-
tüleceğini ve güven damgası tahsis 
edilen e-ticaret sitelerinin denetlene-
ceğini belirtti.

Güven Damgası sistemine dahil 
firmalarla vatandaşlar arasında çıka-
bilecek uyuşmazlıkların çözümünün, 
talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde 
yönetilmesinin ve sonuçlandırılması-
nın sağlanabilmesine yönelik çevrim içi 
şikayet sisteminin uygulanacağını vur-
gulayan Pekcan, bu sayede e-ticarette 
ortaya çıkan uyuşmazlıkların hızlı ve 
etkin çözümlenebilmesinin sağlanaca-
ğını kaydetti.

Pekcan, söz konusu tebliğ kapsa-
mında, Güven Damgası Sağlayıcıya 
uluslararası güven damgası kuruluşla-
rından en az birine üye olma şartı geti-
rildiğine işaret ederek, “Böylece, bu ku-
ruluşların uluslararası geçerliliği olan 
logoları güven damgası alan işletmeler 
tarafından kullanılabilecek, işletmele-
rimizin yeni pazarlara açılması ve yeni 
müşterilere ulaşması kolaylaşacak, 
uluslararası güvenilirliği tesis edile-
cek, uluslararası rekabet gücünün ve 
elektronik ticaret hacminin arttırılması 
sağlanacaktır.” ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
elektronik ticarette güvenlik ve 
hizmet kalitesi standartlarının 
yükseltilmesi ve e-ticaret si-
telerinin güvenilirliğinin tesis 
edilmesi amacıyla oluşturulan 
güven damgası sisteminin dev-
reye girdiğini belirterek, “Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından e-ticaret 
sitelerine güven damgası verile-
cek.” ifadesini kullandı.
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Koceli Sanayi Odası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Tür-
kiye Bankalar Birliği (TBB) reel sektör ile biraraya geldi, sorunlar ve çözüm öneri-

leri konusunda paylaşımlarda bulunuldu. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliği 
(TBB) reel sektör ile mali sektör 

arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi, 
sorunların ve çözüm önerilerin payla-
şılması amacıyla, Doğu Marmara ille-
rinin reel kesim temsilcileri ile finans 
sektörünü buluşturan ortak toplantı 
Kocaeli’de gerçekleştirildi. Toplantıya 
Doğu Marmara Oda/Borsa Başkanları, 
Meclis Başkanları ve üyeleri katıldı. 

- Hisarcıklıoğlu: Bankalarımız reel 
sektörün dertlerini dinlemek için 
sahaya indi

Reel sektör & Finans sektörü diya-
log güçlendirme toplantısı öncesi basına 
açıklamada bulunan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği 
(TBB) ile bir ilki gerçekleştiriyoruz. Diya-
log güçlendirme toplantıları düzenliyo-
ruz. Bankalarımız reel sektörün dertleri-
ni dinlemek için sahaya indi.” dedi.

 TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin 

Aydın başkanlığında gerçekleşen top-
lantıda, uluslararası piyasalarda ve Tür-
kiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler, 
para ve sermaye piyasalarındaki son 
durum, reel ve finansal sektörün öneri-
leri ve beklentileri değerlendirildi. 

Bu toplantılarla reel sektör ile finans 
sektörünün birbirini daha iyi anladığını 
ve ortak çözümler geliştirdiğini vurgu-
layan Hisarcıklıoğlu, “Bu sıkıntılı süre-
ci birlikte çalışarak atlatacağız. Her iki 
sektörün de güçlendirilmesine ihtiyaç 
var. Bu kapsamdaki önerilerimizi hükü-
mete ilettik, iletiyoruz. Reel sektörün ve 
özellikle de KOBİ’lerin finansmana ulaş-
ma imkânlarının açık tutulması, hayati 
önemde” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, son dönemde ekono-
mide olumlu gelişmeler olduğunu, an-
cak ekonomideki canlanmanın, henüz 
istedikleri noktada olmadığını söyledi.

4 sektörde vergi indirimlerinin haya-
ta geçtiğine değinen Hisarcıklıoğlu, bu 
önlemlerin piyasalara moral verdiğini 
ifade etti.

- Hüseyin Aydın: Hepimiz aynı 
gemideyiz

Türkiye Bankalar Birliği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın da 
Kocaeli’ye iş dünyasının dertlerini gö-
rüşmeye geldiklerini söyledi. Aynı ge-
mide olduklarını sıkça tekrar ettiklerini 
vurgulayan Aydın, “Öz eleştiri yapaca-
ğız. Yağmurlu günde de güneşli günde 
de şemsiyemizin açık olduğunu göster-
meye geldik.” dedi.

- Zeytinoğlu: Bu toplantılarla reel 
sektör ve finans sektörü birbirnin 
daha iyi anlayabiliyor

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, toplantıyla reel sektör ve 
finans sektörü arasındaki diyaloğu güç-
lendirecek olması açısından çok önem-
sediklerini belirterek, “Bu toplantılarla 
firmalarımız sorunlarını doğrudan ak-
tarma fırsatı buluyor.  Sözkonusu top-
lantılar ile reel sektör ve finans sektörü 
birbirini daha iyi anlıyor ve ortak çö-
zümler geliştirebiliyor.” dedi.

Reel sektör ile finans sektörü Kocaeli’de buluştu

[finans ►



11Kocaeli Odavizyon



12 Kocaeli Odavizyon

KSO, ”11’inci Sektörel Performans 
Değerlendirme Ödülleri”sahiplerini buldu

Kocaeli Sanayi Odası 
(KSO) 11’inci Sektörel 
Performans Değer-
lendirme Ödül Töreni 

TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun da 

katılımıyla ger-
çekleşti. Törende 
sektörün en iyileri 
ödüllendirilirken 

Büyük Ödül kate-

gorisinde Büyük Ölçekli Kuruluşlarda 
Logo Yazılım San.ve Tic.A.Ş., Büyük 
Ölçekli Kuruluş,  Büyük Ödül KOBİ 
kategorisinde ise Öz Asansör İnşaat 
Sanayi Tic.Ltd Şti. ödül kazandılar. 
Törende Jüri Özel ödülünü TÜPRAŞ, 
Süreklilik ödülünü ise Ford Otomotiv 
alırken, 18  firmaya da sektör ödülleri 
takdim edildi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 
ev sahipliğinde gerçekleşen 11’inci 

Sektörel Performans Değerlendir-
me Ödül Töreni’ne Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Kocaeli 
Valisi Hüseyin Aksoy,Türkiye Bankalar 
Birliği Başkanı Hüseyin Aydın,  Baş-
savcı Habip Korkmaz, İl Jandarma Ko-
mutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl 
Emniyet Müdürü Necati Denizci, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan 
Aydın, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzun-
kaya Körfez İlçe Kaymakamı Hasan 
Hüseyin Can, KOTO Meclis Başkanı 
Akın Doğan, GTO Başkanı Nail Çiler, 
KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin 
Tuğrul ve çok sayıda davetli katıldı.

-Firmalarımız kendilerini kendi 
sektörlerinde kıyaslayabiliyorlar

TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu organizasyonun amacının ülke 
ekonomisine katkı sağlayan firmaları 
ödüllendirmenin ötesinde, şirketlerin 
kendilerini sektörlerinde kıyaslayabil-
melerini sağlamak olduğunu bildirdi. 
Yarışmaya katılan tüm firmalara geri 
bildirim raporu sağladıklarını belirten 

Kocaeli Sanayi Odası tarafından gelenekselleştirilen ‘Sektörel Performans 
Ödül’lerinin 11’incisi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldıkları tören ile 

sahiplerine verildi.

Sektörel 
Performans 

Ödülleri kapsamında 
firmalar 7 kategoride, 

360 derecede 
değerlendiriliyorlar.

[sektörel performans ►
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Zeytinoğlu, şunları söyledi: 
“Bu organizasyon ile firmalarımızı; 

7 kategori olmak üzere, 360 derece 
değerlendiriyoruz. Bu kategoriler; 
verimlilik, istihdam, yenilikçilik ve 
markalaşma, finansal sonuçlar, dış 
ticaret, çalışanların geliştirilmesi ve 
bilinçlendirilmesidir, topluma katkı 
ve çevre ödülleri olarak 1996 yılından 
beri Şahabettin Bilgisu Çevre ödülleri 
veriyoruz. 2008 ve 2009 yıllarında  
sadece Kocaeli bölgesinde 10 sektör-
de düzenlenen organizasyonumuz. 
2010 yılı itibari ile  Doğu Marmara’ya, 
2015 yılı itibari ile  Marmara Bölgesine 
açıldı. Firmalarımız yarışmaya gönül-
lü katılıyorlar” diye konuştu.

 “Bu organizasyonumuz ile amacı-
mız; ülke ekonomisine katkı sağlayan 
firmalarımızı ödüllendirmenin ötesin-
de, firmalarımızın kendilerini, kendi 
sektörlerinde kıyaslayabilmelerini 
sağlamaktır” diyen Başkan Zeyti-
noğlu, “Zira yarışmaya katılan tüm 
firmalarımızın en önemli kazanımı  
PWC danışmanlığı ile Doğu Marmara 
ABİGEM tarafından verdiğimiz geri-
bildirim raporudur.  Firmalarımız bu 

rapor ile; iyileştirmeye açık alanlarını 
görebiliyorlar, sektörlerinde kendile-
rini kıyaslama ve eksikliklerini gider-
me imkanı bulabiliyorlar.  Böylece 
yarışmaya katılan her bir firmalarımı-
zın, kendilerini birer kazanan olarak 
görmelerini istiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

- Türkiye’nin gözbebeğisiniz, 
sizlerin başarılarını gittiğim 80 ilde 
anlatıyorum

Kocaeli Sanayi Odası tarafından 
düzenlenen Çizgi Üstünde 11. Yıl Sek-
törel Performans Değerlendirme Ödül 
Töreni’nde konuşan TOBB Başkanı 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, 
“Biz bu çalkantılı sürecin geçici oldu-
ğuna inanıyoruz. Zira Türkiye ekono-
misinin temelleri sağlamdır. Bunun 
somut kanıtını da geçen ay gördük” 
dedi. 

Hisarcıklıoğlu, Sektörel Perfor-
mans Değerlendirme programına 
her sene katılmaya çalıştığını belir-
terek, “Zira burada çok sayıda başarı 

hikâyesini birden görüyorum. Bu da 
bana ayrı bir moral ve enerji veriyor. 
Sizlerin başarılarını, gittiğim 80 ilde 
anlatıyorum. ” dedi. 

Beraber düşünmenin ve birlikte 
hareket etmenin başarıyı getirdiği-
ne vurgu yapan TOBB Başkanı şöyle 
devam etti: “Kocaeli’ndeki başarının 
esas nedelerinden biri bu. Kocaeli’nde 
tüm kurumlar ortak bir hedef doğrul-
tusunda birlikte hareket ettiklerinden, 
burada hep iyi işler oluyor. Sanayide 
zaten Türkiye’nin göz bebeğisiniz. 
Kocaeli’nin ekonomisinde sanayinin 
payı yüzde 51. Kocaeli’nin ülkemiz 
sanayisine sağladığı katkı yüzde 13. 
Türkiye dış ticaretinin yüzde 17’sini 
Kocaeli tek başına gerçekleştiriyor. 
Kocaeli, aynı zaman dış ticarette ül-
kelere baş tutan bir şehir. Kocaeli, dış 
ticaret hacmiyle dünya 58.’si. Ödediği-
niz vergiyle Türkiye 2.’si, vergi tahsilat 
oranında Türkiye 1.’si yine sizsiniz. 

 Tüm bunların yanında sağladığı-
nız istihdamla, liman kapasitenizle, 
OSB’lerinizle, Ar-Ge kapasitenizle, 
yüksek teknolojili üretiminizle, patent 
sayınızla ve mesleki eğitim kapasi-
tenizle, Türkiye’nin en başarılı illeri 
arasındasınız. Kocaeli’nin başarılarıyla 
gurur duyuyoruz. Kocaeli, Türkiye’nin 
gözbebeğidir”.  

 
- Vali Aksoy: Kocaeli, sanayinin 
başkentidir

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 
“Kocaeli Türkiye’nin sanayide başkenti 
konumunda. Üretime katkı sunan iller 
başında geliyor. STK ve Odalarımızla 
çalışmalarımızı sürdürmeye devam 
ediyoruz. Temennimiz ilimize daha 
çok katkılar sunmaktır. Bu ödül gece-
sinde ödül almayı hak kazanan bütün 
kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum ve 
başarılar diliyorum” dedi.

Organizasyonun AMACI;

* Yenilikçiliğe ve çalışanların gelişi-
mine önem veren,

* Finansal olarak başarılı iş sonuç-
ları elde eden,

* Ülkemizin ekonomisine katma de-
ğer yaratan,

* Sürdürülebilir bir gelecek için 
topluma katkı sağlayan sanayi kuru-
luşlarının belirleyerek, tanınmasını ve 
ödüllendirilmesini sağlamaktır. 
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11. Sektörel Performans Ödül Töreni’nde 
18’i sektör ödülü, toplam 22 ödül

sektöründe çizgi üstünde olanlara verildi
Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen ‘Sektörel Performans 
Ödül’ töreninde, 2 büyük ödül, 1 jüri özel ödülü, 1 süreklilik özel ödülü ve 18 sektör 

ödülü sahiplerine verildi.

Büyük Ödüller
BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ KOBİ 
LOGO YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş ÖZ ASANSÖR İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ

LOGO Yazılım adına Uğur Nuri Sipahi, ödülünü 
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’dan aldı

ÖZ Asansör adına Korkut Öz ödülünü Türkiye 
Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın’dan aldı

Jüri Özel Ödülü        Süreklilik Özel Ödülü
BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A. Ş. FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş

TÜPRAŞ adına İhsan Serdar Kemaloğlu, ödülünü 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan aldı

FORD Otomotiv adına C. Cem Temel, ödülünü KSO 
Yön. Kur. Bşk. Ayhan Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı 

Hasan Tahsin Tuğrul’dan aldı



ABD’deki 2 üretim tesisi ve 

www.sarkuysan.com



Sektör Ödülleri
AĞAÇ, AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE 
MOBİLYA SANAYİ

KOBİ MONTEL MOBİLYA TEKS. DERİ TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.

GIDA VE  YAN ÜRÜNLERİ 
SANAYI SEKTÖRÜ

KOBİ BUFALA SÜT ÜRÜNLERİ SAN TİC A.Ş.

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE 
OTOMASYON ÜRÜNLERİ 

KOBİ KOCAELİ KAYA ELEKTROMEKANİK TEKNİK YAPI A.Ş

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

KİMYA SANAYI SEKTÖRÜ BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ HEKTAŞ TİC. T.A.Ş

MAKINE SANAYI 
SEKTÖRÜ

KOBİ KROMEL MAKİNE SAN. TİC. A.Ş.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ SİSTEM TEKNİK SANAYİ FIRINLARI AŞ.

METAL SANAYI SEKTÖRÜ KOBİ TELFORM KELEPÇE VE YAY SAN. TİC. A.Ş.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş.

PETROL VE PETROL ÜRÜN-
LERI SANAYI SEKTÖRÜ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ PETROYAĞ VE KİMYASALLAR SAN. TİC. A.Ş

PLASTIK VE KAUÇUK 
ÜRÜNLERI SANAYI

KOBİ GÜVEN-EL PLASTİK VE KALIP SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ POLINER PLASTIK AMBALAJ GERI DÖNÜSÜM DERI 
SAN. TIC. A.Ş.

TAŞIT ARAÇLARI VE YAN 
SANAYİ SEKTÖRÜ

KOBİ ARK PRES EMNİYET KEMERİ A.Ş.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ AKIM METAL SANAYİ VE TİC. A.Ş.

TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK 
HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ POLİPORT KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

TEKSTİL SANAYİ 
SEKTÖRÜ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ VİP GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.

YAZILIM ÜRÜNLERİ 
SEKTÖRÜ

KOBİ BİMSER ÇÖZÜM YAZILIM TİC. A.Ş.

İNŞAAT VE YAPI MALZE-
MELERİ SANAYİ SEKTÖRÜ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
BİMSER adına Sedat Babalık, ödülünü Çaycuma 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Fatih Özkütük’ten aldı
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KROMEL adına İsmet Çalışkan, ödülünü Düzce 
Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu’ndan 

aldı

SİSTEM Teknik Sanayi Fırınları adına Beste Özdeşlik, 
ödülünü Deniz Ticaret Odası Kocaeli Temsilcisi 

Vedat Doğusel’den aldı

KOCAELİ Kaya adına Hasan Kaya, ödülünü KOTO  
Meclis Başkanı  Akın Doğan ve Bolu Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Türker Ateş’ten aldı

İŞBİR Elektrik adına Burhan Özgür, ödülünü Sakarya 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ’dan 

aldı

MONTEL Mobilya adına Neşat Turfanda, 
ödülünü Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa 

Büyükçıvgın’dan aldı

BUFALA adına Niyazi Yelkencioğlu, ödülünü Körfez 
Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk’ten aldı

[sektörel performans ►





PETROYAĞ adına Ünal Soysal, ödülünü KALDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı’dan 

aldı

TELFORM Kelepçe adına Sinan Dülger, ödülünü 
Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’dan aldı

SARKUYSAN adına Hayrettin Çaycı, Nevşehir Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif 

Parmaksız’dan aldı

GÜVEN-EL Plastik adına Kenan Benlier, ödülünü 
Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Haldun 

Hacıkulaoğlu’ndan aldı

[sektörel performans ►



www.petroyag.com

Türk sanayisinin çarkları kusursuz işliyorsa,

bunda bir damla payımız var.

Petroyağ 25 yıldır, endüstriyel yağ üreterek Türk sanayisine destek veriyor.
Bebe yağlarından hayvan aşılarına, kozmetikten gıdaya, araç lastiklerinden
termoplastik ürünlere, kimyadan tekstile kadar hayatın her alanında karşılaştığınız
onlarca ürünün içinde, Petroyağ’ın üstün kaliteye sahip yağları bulunuyor.

POLINER Plastik adına Hüseyin Yılmaz, ödülünü 
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin 

Kaşka’dan aldı.

ARK Pres adına Yusuf Ziya Kasım, ödülünü Yalova 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan’dan 

aldı.



22 Kocaeli Odavizyon

VİP Giyim adına Halil Akbaşoğlu, ödülünü Alaplı Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak’tan aldı

NUH Çimento adına Tevfik Bilgin, ödülünü Akçakoca 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Nazım Pazvant’tan aldı

AKIM Metal adına Ali Fazıl Böyet, ödülünü Trabzon 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan 

Eren’den aldı

POLİPORT adına Emin Bitlis, ödülünü Gebze Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan 

Aslan’dan aldı

HEKTAŞ adına Levent Ortakçıer, ödülünü Gebze 
Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’den aldı

[sektörel performans ►
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2018 yılı Büyük Ölçekli Kuruluş 
Kategorisinde Petrol ve Petrol 
Ürünleri Sanayi Sektörü Ödülü’nü 

alan Petroyağ Yönetim Kurulu Başkanı 
Ünal Soysal yaptığı açıklamada şunlara 
yer verdi:

“Ekonomimizin içinde bulunduğu 
daralma ve resesyona rağmen Ar-Ge, 
ihracat ve markalaşma alanında yaptı-
ğımız yatırımların böyle güzel ödüller-
le bizlere dönmesi şirket olarak doğru 
hamleler yaptığımızın göstergesidir. 

- Endüstriyel yağlar alanında 
Bakanlık onaylı ilk Ar-Ge Merkeziyiz

Petroyağ olarak ana 3 hedefimiz var. 
Bizi bugünlere getirende yarınlara gö-
türende bu strateji olacak. Her zaman 
yeni alanlar bulduk, bu alanlarda çalı-
şabilmek için,inovatif ürünler yapabil-
mek için Ar-Ge yatımları yaptık hala da 
yapıyoruz. Endüstriyel yağlar alanında 
bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezi açan 
ilk kuruluşuz.Gelişmiş ülkelerin çok iyi 
başardığı üniversite –sanayi işbirliğini 
hayata geçirdik. Üniversiteler ile işbir-
liği yaparak akademik çalışmaların sa-
nayi ile ortak ilerlemesi ve bu değerli 
arkadaşlara istihdam yaratılması ve 
desteklenmesi ile Ar-Ge alanında daha 
sistematik ilerleme kaydediyoruz.

- Türkiye’nin tüm soğuk hadde 
talebini tedarik eden Petroyağ 
var, bunu neden diğer ülkelerde de 
yapmayalım mottosuyla hareket 
ediyoruz

Son 3 yıldır İhracata ağırlık verdik 
ve bunun meyvelerini yeni yeni top-
lamaya başlıyoruz. Yurtdışındaki ilgili 
tüm sektör fuarlarına katılıyoruz. Şu an 
37 ülkeye ihracat yapıyoruz bu ülkele-
rin 15’inde distribütörlerimiz var. Alü-
minyum sektöründe hadde yağlarında 
nerdeyse Türkiye’nin tüm soğuk hadde 

talebini tedarik eden bir Petroyağ var 
bunu neden diğer ülkelerde yapma-
yalım mottosuyla hareket ediyoruz. 
Güney Amerika ve doğu Avrupa daki 
Alüminyum fabrikaları ile görüşüyo-
ruz sonlandırmamıza çok az kaldı. Bu 
projeleri başardığımız takdirde ihracat 
oranımızı istediğimiz seviye olan yüzde 
30 ‘a getirebiliriz.

- En büyük hayalim, global bir ‘marka’ 
olmak

Global bir oyuncu olmak istiyorsa-
nız markalaşmaya da önem vermek 
zorundasınız. Yaptığınız işi güzel bir 

şekilde anlatabilmek ve markanın an-
lamı olan firmanın vaadini müşterinize 
geçirebiliyorsanız marka olabilmişsiniz 
demektir. Bunu yaptığımız müşteri an-
ketlerinde yaptığımız organizasyonlar-
da sosyal medya da görüyoruz. Tabii ki 
yolun başındayız daha çok çalışıp Pet-
royağ ismini sadece Türkiye de bilinen 
bir firma değil global bir firma olabil-
mek en büyük hayalim.

25. kuruluş yılımızı bu ödülle taç-
landırmanın gururunu yaşarken ödülü 
almamızda emeği geçen tüm çalışma 
arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür 
ederim.’’ 

Petroyağ 25. kuruluş yıldönümünü 
11. Sektörel Performans Ödülleri’nden 

aldığı ‘Büyük Ödül’ ile taçlandırdı
Petroyağ, Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 11’inci kez verilen ‘2018 Yılı Sektörel 
Performans Büyük Ödülü’nde petrol ve petrol ürünleri sanayi sektöründe, Büyük 
Ölçekli İşletme ödülünün sahibi  oldu. Petroyağ Yönetim Kurulu Başkanı Ünal 
Soysal, 25’inci kuruluş yıldönümünü kutlayan firmanın bu ödül ile haklı bir gururu 

daha yaşadığını söyledi.



Sarkuysan, elektrolitik bakır tel 
sektöründe bir dünya markası 
olup; bilimsel ve teknolojik dönü-

şümünü tamamlamış, ulaşım ve logis-
tik altyapısı güçlü, katma değeri yüksek, 
ileri teknolojili ürünler ihraç eden, reka-
bet gücü yüksek, sürdürülebilir ihracat 
artışını gerçekleştiren uluslararası bir 
kuruluştur. 46 yıl önce, 1972 yılında ku-

rulan Sarkuysan, tamamı halka açık, 5 
bini aşan çok ortaklı yapısıyla, Gebze ve 
Darıca bölgelerinde sahibi olduğu 180 
dönüm arazide 77 bin m2 kapalı alan-
da elektrolitik bakır ve mamulleri üre-
timi yapmaktadır Sarkuysan’ın ürünleri; 
elektroteknik, elektronik, motor, ha-
berleşme, elektrik üretim ve dağıtımı, 
güneş enerjisi, ev cihazları ölçü alet-

leri, savunma, otomotiv, kimya, inşaat, 
ısıtma – havalandırma ve sıhhi tesisat 
sanayilerinin standart girdisi şeklinde,k
ullanılmaktadır.

Sarkuysan bir şirketler topluluğu-
dur. Makine yedek parça imalatı ve 
elektromekanik-trafo sanayisine bakır 
boru ve izole iletken tedariği yapan ve 
çevre koruma teknolojileri alanında fa-
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Sektörünün ihracat şampiyonu ve pazar lideri... 

Sarkuysan, artan performansı ile 
‘Sektörel Performans Ödülü’nün de sahibi

Türkiye elektrolitik bakır tel 
ihracatının yüzde 55’ini yapan 
Sarkuysan sektörünün ihracat 
şampiyonu ve Türkiye’deki pazar payı 
yüzde 42 ile pazar lideri konumda olup, 
Avrupa’da ise elektrolitik bakır tel 
sektöründe üretim kapasitesi yönünden 
3’üncü sırada yer almaktadır.

● Sarkuysan AŞ., 2018 yılında Kocaeli 
Sanayi Odası tarafından düzenlenen 
11. Sektörel Performans Ödül 
Töreni’nde de performansını arttıran 
kuruluşlardan biri olarak Metal 
Sanayi sektöründe, Büyük Ölçekli 
Kuruluş dalında ödül aldı.

●



aliyet gösteren ‘SARMAKİNA AŞ.’, oto-
motiv ve makine imalatı sektörüne pik 
ve sfero döküm üretimi yapan ‘DEMİSAŞ 
AŞ.’, pazarlama ve satış şirketi ‘SARDA 
AŞ.’ ile ‘Bektaş AŞ.’ grup içinde yer alan 
kardeş kuruluşlardır. Sarkuysan’ın yo-
ğun ihracatı çerçevesinde ürünlerini 
doğrudan pazarlamak  üzere bu alan-
da çok önemli iki ülke olan İtalya’da bir 
şubesi ve ABD’de SARK USA adıyla pa-
zarlama şirketimiz ve SARK WIRE adıyla 
2 adet elektrolitik bakır tel üretim te-
sisimiz vardır. 2019 yılının başlarında 
ise Bulgaristan’daki fabrikamız SARK 
BULGARIA üretime başlayacaktır.Bun-
ların dışında küçük çaplı talepleri karşı-
lamak üzere  İstanbul’da  Perpa  Ticaret 
Merkezi’nde satış mağazası ile Ege Ser-
best Bölgesi’nde ihracat amaçlı katma 
değeri yüksek ürünler üreten tesisleri-
miz bulunuyor. 

Türkiye elektrolitik bakır tel ihra-
catının yüzde 55’ini yapan Sarkuy-
san sektörünün ihracat şampiyonu ve 
Türkiye’deki pazar payı yüzde 42 ile pa-
zar lideri konumda olup, Avrupa’da ise 
elektrolitik bakır tel sektöründe üretim 
kapasitesi yönünden 3’üncü sırada yer 
almaktadır .

- Kalitemizi yaratan; nitelikli insan 
kaynağımız ile Ar-Ge çalışmalarımız 
ve kullandığımız çağdaş 
teknolojilerdir.

Bugün Avrupa’da üretilen binek ve 
ticari araçların büyük bölümünde Sar-
kuysan bakır teli kullanılmakta, 1980 
yılından beri ABD’deki Uzay Araştırma 
Merkezi Nasa’nın ve son yıllarda da 
uçak sanayilerinin tedarikçi kuruluşla-
rına oksijensiz bakırdan üretilen tel ile 
nikel kaplı bakır tel verilmektedir. 

Kuruluşumuzdan itibaren kalite ko-
nusuna verdiğimiz öncelik ve önem 
dünyanın en gelişmiş ülkesinin bu has-
sas sanayilerine yaptığımız satışlarla 
tescil edilmiştir. Şüphesiz, kaliteyi yara-
tan, nitelikli insan kaynağımız ile Ar–Ge 
çalışmalarımız ve kullandığımız çağdaş 
teknolojilerdir. 

- Bakırın önemli bir giriş malzemesi 
olması sorun ve riskleri ikiye katlıyor  

Global bazda bakır tel ve kablo sek-
törünün pazar büyüklüğü 175 milyar do-
lar olup, Türkiye’nin payı ise yüzde 2,8 
civarındadır. 2018 yılında global bakır 
tel ve kablo pazarının ortalama yüzde 3 
büyüme göstereceği beklenmektedir

2018 yılı bütün sektörlerde oldu-
ğu gibi, elektrolitik bakır sektörü ile 
entegre olduğu kablo, trafo, motor ve 
buna benzer elektrik sanayi sektör-
lerinde büyük sorunlar yaşanmıştır. 
Bu sektörlerde döviz kurlarındaki aşırı 

değişimlerin yanısıra, bakır gibi her an 
değişen bir metalin ana veya önemli gi-
riş malzemesi olması;  sorun ve riskleri 
ikiye katlamaktadır. Buna birde dövizle 
borçlanıp, Türk lirası ile satış politikası 
uygulayan şirketleri içinden çıkılmaz 
sorunlarla çok bilinmeyenli denklem 
yumağına dönüştürmektedir. 

- Bu sorunları yaşamamak veya  
asgariye  dönüştürmemek için neler 
yapılması gerekir; kısaca aşağıda 
özetlenmiştir

1) İşletme sermayesi  yoğun bu sek-
törün, kredi almadan öz kaynakla yü-
rütülmesi imkansızdır. Ancak alınan 
kredilerde gerek miktar,  gerekse türü 
açısından şirketin bilanço yapısına ve 
nakit akışına uygun olmalıdır. İhtiyaç-
tan fazla kredi kullanmakta da büyük 
risk vardır . Kredi  havuzunun alım ve 
satım politikasına uygun bir kompozis-
yonda olması gerekir.  Bilhassa kullanı-
lan döviz kredilerinin karşılığı olmalı ve 
açık pozisyon yaratılmamalıdır. Bu hu-
susu da iyi değerlendiren ve uygulayan 
CFO’lara çok ihtiyaç vardır.     

2)  Satılan mamullerin alacak sigor-
tası mutlaka yaptırılmalı ve gerekli te-
minat yapısı kurulmalıdır.

3) Ana hammadde  LME (Londra 
Metal Borsası)’ ye göre devamlı fiyat 
değiştirdiğinden işletme içi üretim sto-
ğu ile forward satışlar Hedge mekaniz-
ması ile kontrol altına alınmalıdır.

4) Ülkenin dış ticaret açığını azalt-
mak ve şirketin para girişinde döviz im-
kanını sağlamak için ihracata çok önem 
vermeliyiz. İlgili ihracat artışının sağla-
nabilmesi için aşağıdaki hususlara dik-
kat edilmesi önem taşımaktadır ;

a) Yurtiçinde yerli üreticilerin ko-
runması ve ithalata karşı anti damping 
vergilerinin devreye alınarak,  Katma 
değeri yüksek ve teknolojik ürünlere 
yönelerek, karlılığın arttırılması

b) AB’nin diğer ülkelerle yaptığı 
STA’lara ve ABD ile yapılan TTIP’ye da-
hil olunması konusundaki çalışmaların 
hızlandırılması.Türkiye’nin hedef pazar 
olarak belirlediği ülkelerle STA ve ter-
cihli ticaret anlaşmalarının sayısının 
artırılması.

c) Teşvikler yoluyla rekabet edilebi-
lir fiyat avantajlarının sağlanması ( Fi-
nansman maliyetlerinin yüksek olması  
-Kur/parite istikrarsızlığı – Lojistik )

d) İhracat yoluyla döviz girişi para 
havuzunda CFO’larında işini kolaylaş-
tıracaktır. Örneğin Sarkuysan olarak 
biz 72 ülkeye ihracat yapıyoruz ve 2018 
yılında da 2017 yılında göre satışlarda 
değer alarak ihracatımızın %5 civarında 
arttırma başarısını göstermiş bulun-
maktayız

5) İşletme içerisinde verimliliği arttı-
rıcı ve masraflar azaltıcı ARGE çalışma-
larına ağırlık verilmelidir.

6) Üretim, stok ve tahsilat devir hız-
ları kontrol altında tutulmalıdır.

Bu sorunların çözümünde  şirketle-
rin kendi etki ve ilgi alanındaki kurumlar  
neler yapmalıdır ; aşağıda özetlenmiş-
tir. 

a) Reel sektörün içinde bulunduğu  
mali sıkışık durumun banka sektörünce 
zamanında, vakit kaybetmeden çözül-
mesi gerekir.

b) Özellikle alacak sigortası limitle-
rinde Eximbank’ın firmaları daha detay-
lı inceleyerek, hakkı olan limiti vermesi  
ve hatta birazda cömert davranması, 
özellikle bu sektörde firmaların önünü 
açacaktır.

c) Şirketlerin üretim tesislerinin lo-
kasyonunu göz önünde tutarak, ileri-
de bir tarihte taşınmak veya büyümek 
için OSB’lerinden satın aldıkları arsalar 
için devletçe yaptırım uygulamasının 
başlatılması , finans açısından zor du-
rumda olan reel sektörü daha da zora 
sokmuştur. Zira mevcut nakdi kendi iş-
letme sermayesine yetmezken, OSB’nin 
getirdiği yaptırımla nakdini oraya kay-
dırmak zorunda kalması, reel sektör-
de iflaslara sebep olacaktır. Ayrıca şu 
andaki dönen varlığın ihtiyacı olmayan 
duran varlığa dönüşmesi işletme ser-
mayesi ihtiyacını arttıracaktır. Zira hali 
hazırda reel sektör bankalardan yeter-
li kredi alamazken, elindeki nakidi de 
bu yolla harcaması, reel sektörü krize 
sürükleyecektir. Devletin OSB ile ilgili 
yaptırım süresini iki yıldan minimum 4 
yıla çıkarması, reel sektörün içinde bu-
lunduğu nakit krizinin çözümünde yar-
dımcı olacaktır.

d) Hammadde açısından dışa bağım-
lı olan metal sektöründe, bağımlılığın 
azaltılması için madencilik sektöründe 
yatırım yapılması ve entegre tesislerin 
kurulması ve ülkemizin self-sufficency 
duruma gelmesi sağlanmalıdır

- Odamız Kocaeli Sanayi Odası’ 
yönetimine başarılarından dolayı 
teşekkür ederiz.

Biz Sarkuysan olarak yukarıda belir-
tilen ve olması gerekenleri yaptığımız 
için, dahili  pazardan daha fazla ihra-
cata önem verdiğimiz için performan-
sımızı  arttırmış bulunmaktayız. Bunun 
sonucu olarak; bu kadar sorunlu bir yıl-
da “Sektörel Performans Ödülü”ne layık 
görüldük. 

Bu değerlendirmelerin titizlikle ya-
pılmasında gayret gösteren ve 11’incisi-
ni düzenleme başarısını gösteren oda-
mız  ‘Kocaeli Sanayi Odası’ yönetimine 
de  teşekkürü  bir borç biliyoruz.
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Poliport 1971 yılında, öncelikle Po-
lisan Grubu’nun kendi ihtiyaçla-
rını karşılamak üzere kurulmuş,  

daha sonra, rıhtım, iskele, dolgu ve de-
polama tesisleri ile Anadolu yakasında 
İstanbul’a en yakın ve en büyük termi-
nallerden biri haline gelmiştir. 

Türkiye’de deniz ticareti, Avrupa’nın 
önemli limanlarının bulunduğu ülke-
lerdeki elleçlenen yük baz alınarak 
karşılaştırıldığında, 2017 yıl sonu itiba-
rıyla Hollanda, İspanya, İtalya ve İngil-
tere ardından 5’inci sırada yer almış ve 

2009-2017 yılları arasında kaydettiği 
yıllık bileşik yüzde 5,40 büyüme hızı ve 
2009 yılına kıyasla ise yüzde 52,3 oranı 
ile elleçlenen yükte en yüksek artışı ya-
kalayan ülke Türkiye olmuştur. 

Aynı  dönemde US $ bazında yüzde 
7,05 oranında büyüme kaydeden Poli-
port, Avrupa Birliği’nin en büyük on li-
manından biri olan Kocaeli Limanı’nda 
faaliyet göstermektedir. Deniz ticare-
tinde, 2017 yılında Türkiye GSYİH’nın 
yüzde 45’ini üreten endüstriyel bölgeye 
yakın olan Kocaeli Limanı Türkiye’nin en 

büyük limanıdır. İstanbul, Sabiha Gök-
çen Havaalanı, yeni köprü, TEM Karayo-
lu gibi stratejik çıkış noktalarına oldukça 
yakın olan Poliport, Kocaeli Limanı’nın 
lider terminalidir. 

Poliport 3 farklı iș kolunda faali-
yetgöstermektedir.Dökme sıvı depo-
lama hizmetleri yüzde 59 gelir payı ile 
Poliport’un en kârlı iş koludur. 2017’de 
elleçlenen toplam yük 1,7 mln ton olup, 
yüzde 63’ü kimyasallar ve yüzde 37’si 
petrol ürünlerinden oluşmaktadır. 
1990’lardan bu yana Dow, BASF, Bayer, 
Shell gibi dünyanın en büyük üreticile-
ri Poliport’un müșteri portföyündedir. 
Terminalin yıllık elleçleme kapasitesi 
2,5 milyon tondur. Kuru yük ve genel 
kargo hizmetleri Poliport gelirlerinin 
yüzde 29’unu oluşturur. 2017’de 2,9 mln 
ton yük elleçlenen kuru yük limanının 
yıllık elleçleme kapasitesi 5 milyon ton 
olup, elleçlenen bașlıca malzemeler 
kömür, alüminyum, çeșitli evsafta saç, 
demir, profil boru, üre, hububat, silis 
ve orman ürünleri gibi çeșitli dökme ve 
genel kargo yükleridir. Antrepo hizmet-
leri ise, Poliport’un gelirlerinin  yüzde 
12’sini olușturmaktadır. Poliport, depo-
lama ve lojistik hizmetleri sunduğu 44 
bin 500 metrekarelik alanda kurulu A 
Tipi Genel Antrepolarda, internet sitesi 
üzerinden ürünlerin stok ve teslimat 
takip imkanını sağlamaktadır. 2017’de 
A tipi antrepolarda 377 bin 716 ton yük 
depolanmıştır.

2009-2017 yılları arasında yıllık bi-
leşik %5,25 oranında bir hız ile büyüyen 
Kocaeli Limanı’nda önümüzdeki yıllarda 

Kocaeli Limanı’nın lider terminali... 
Poliport, 11. Sektörel Performans 

Ödüllerinde ‘sektörünün en iyisi’ seçildi

Avrupa Birliği’nin en büyük on limanından biri olan Kocaeli Limanı’nda faaliyet 
gösteren Polisan Grubu şirketlerinden Poliport, Deniz ticaretinde, 2017 yılında 
Türkiye GSYİH’nın yüzde 45’ini üreten endüstriyel bölgeye yakın olan Kocaeli 

Limanı’nın lider terminalidir. 

Poliport, 11.Sektörel Performans Ödül Töreni’nde; ‘Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri 
Sektörü’nde Büyük Ölçekli İşletme kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü 
Poliport adına Polisan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Bitlis, Gebze Teknik 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’dan aldı.

A.Fırat Yemeniciler
Poliport Genel Müdürü & Polisan Holding İcra Kurulu Üyesi

[sektörel performans ►
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kapasite artırımı ihtiyacı olacağı-
nı öngörmemize karşın İdare’nin, 
Kocaeli’nde yeni terminallerin 
kurulumuna sıcak bakmayaca-
ğını değerlendirmekteyiz. 

- Deniz ticaretinde bir daral-
ma yaşanmasına rağmen yatı-
rım planlarımızı sürdüreceğiz

Poliport’un liman sahası-
nın arkasında büyüyebileceği 
bir alan mevcut olup kapasite 
artırım yatırımlarımızı, tank do-
luluk oranlarına gore gerçek-
leştirmekteyiz. Böylece hem 
daha rekabetçi fiyatlar ile müş-
terilerimizins adakatini sağlıyor, 
hem de müşteri bazımızı büyü-
tebiliyoruz. Hali hazırda, Kocaeli 
Limanı’nda kendi kuru yüklerini 
elleçleyen bazı firmalar atıl ka-
pasitelerini değerlendirmek için 
oldukça düşük fiyatlar ile hizmet 
vermektedir;  ancak bu terminal-
ler, tam kapasite kullanım oran-
larına yaklaștıkça, arz-talep 
dengesinin, lehimize döneceğini 
öngörmekteyiz. Şu anda içinde 
bulunduğumuz konjonktür dola-
yısıyla, Türkiye deniz ticareti de 
bir daralma sürecine girmesine 
karşın, Türkiye’nin deniz ticare-
tindeki önemli konumunu da dü-
şünerek, yeni tanklar inşa etme 
ve boya operasyonunun taşın-
ması ardından boşalan arazide 
depolama alanını genişletme 
hedefi ile başlattığımız altı yıllık 
yatırım planımızı bir miktar hız 
keserek de olsa, sürdürme kararı 
aldık. Bu kapsamda, 2018 yılında 
15 milyon ABD doları harcamayı 
planladık. Bu sayede, önümüz-
deki yıllarda, operasyonlarımız-
da karlı gelir büyümesini sürdü-
receğiz.

- Liderliğimizin sürdürülebilir 
olması için, emniyet kültürü-
müzü iyileştirme çalışmaları 
yapıyoruz

Tesislerimizde ISO 9001, ISO 
14001,OHSAS 18001,ISO 27001 
ve ISO 50001 sertifikasyonları-
mız olup personelinimizin, ope-
rasyonlarımızı bu standartlar 
ışığında gerçekleştirmesini sağ-
lıyoruz. Her ne kadar, organi-
zasyonun güncel sertifikalarının 
olması ve çevre standartlarına 
uyum önemli olsa da, emniyet, 
tecrübe, iyiy etişmiş ve eğitil-
miş personel olmadan iyi bir 
noktaya varılamayacağıa çıktır. 
Bu bağlamda, çalışanlarımızın 

işlerindes orumluluklarını tut-
kuyl aüstlenerek, kendilerinin ve 
sahalarının emniyetini sağlayan 
kişiler olmasına özen gösteriyo-
ruz. İyi dizayn edilmiş bir sahada 
ve detaylandırılmış emniyet ve 
operasyon prosedürleri ile birlik-
te personelimizi sürekli eğitiyo-
ruz. Liderliğimizin sürdürülebilir 
olması için, emniyet kültürümü-
zü hissettirip bunu iyileştirmek 
için çalışmalar yapıyoruz.

Tesisimizde var olan emni-
yet seviyelerini daha üst düzeye 
yükseltmek için müşterilerimiz 
ve endüstrideki global kuruluş-
lar ile birlikte çalışmaktayız. Bu 
kapsamda endüstrimizi daha 
emniyetli bir hale getirmek için 
bilgi ve tecrübelerimizi payla-
şırız. Organizasyonumuz ayrıca 
periyodik denetlemeleri, emni-
yet toplantıları, saha ziyaretleri, 
prosedürlerin gözetimini yönet-
mektedir. Bunlar, yaptığımız bir 
çok denetlemenin sadece bir 
kısmıdır. 

Hizmet kalitesi, Shell tarafın-
dan layık görülen “Avrupa’nın en 
iyi depolama hizmetleri sağla-
yıcısı ödülü” ile tescillenen Po-
liport olarak hedefimiz, her za-
man endüstride lider olmak ve 
müşterilerimiz ile aramızda sür-
dürülebilir kuvvetli bir bağ ku-
rup onlara emniyetli, verimli ve 
güvenilir bir hizmet sağlamaktır. 
Bu hedefe Poliport değerlerine 
ve operasyon standartlarımı-
za öore çalışarak varacağımıza 
inanıyoruz.

A Tipi Genel Antrepo

Kuru Yük Terminali

Sıvı Yük Terminali



Montel Mobilya Yönetim Kurulu 
Başkanı Neşat Turfanda; Çiz-
gi Üstü Sektörel Performans 

Değerlendirme Ödülü’ne ilk kez sahip 
olmanın haklı gururunu yaşadıklarını 
belirterek, ödülü almalarının belirleyi-
ci unsuru olan kategorileri ve şirketinin 
bakış açısını paylaştı:

“ Bu değerli organizasyonu düzenle-
yen, başarılı uygulama örneklerini tüm 
sanayicilerle paylaşan başta Kocaeli 
Sanayi Odası başkanı Ayhan Zeytinoğlu 
ve Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere 
tüm değerli jüri üyelerine ve paydaşları-
mıza teşekkür ediyoruz.

Montel olarak bizi başarıya götüren 
faaliyetleri şöyle özetleyebilirim:

Verimlilik faaliyetleri: Montel ola-
rak üretimin her aşamasında izlenebilir 
bir süreç yönetimi (traceability) gerçek-
leştiriyoruz. Çeşitli imalat kontrolleri, 
verilerin izlenebilir olması, olası kök 
nedenler ve geliştirici aksiyon planları 
ile tüm süreçlerde sürekli gelişimi (kai-
zen) esas alıyoruz.

Enerji verimliliği kapsamında; ener-

ji etütleri yaptık ve imalatta kullanılan 
enerji yoğunluğunu düşürdük. Kurum 
kültürümüzü ve çalışan motivasyonları-
nı takip ederek, çalışanlarımızın verimli-
liğini arttıran insan kaynakları politika-
ları yürütüyoruz.

İstihdam Politikaları: Sadece işlet-
me içerisinde değil, en değerli paydaş-
larımız olan okullarımız ile de istihdam 
politikaları geliştiriyoruz. Okullarımız ile 
uzun dönem staj programları uygulu-
yoruz. Bu staj programımızı, seminer-
ler ve bilgilendirme günleri aracılığıyla 
okullarımızda aktarıyoruz. Uzun dönem 
staj programımızı bitiren genç arkadaş-
larımızı istihdam ederek sektöre kazan-
dırıyoruz.

Yenilikçilik: Sektörümüzü, hedef 
pazarlarımızı, müşterilerimizi, sektörel 
fırsatları yakından takip edip, gelişim ih-
tiyacı duyulan alanlarda Ar-Ge projeleri 
gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge çalışmalarını 
ticarileştiren dinamik bir yapıya sahibiz.  
Analiz ve tasarım faaliyetleriyle çok sa-
yıda ürün ve proses projeleri gerçekleş-
tirdik.

İnsan Kaynakları Politikaları ve Ça-
lışan Gelişimi: Şirketimizde aktif insan 
kaynakları politikaları yürütüyoruz. Çalı-
şanlarımızın iş ve proje bazlı yetkinlikle-
rini analiz edip, yıllık eğitim ihtiyaçlarını 
planlamaktayız. Kişisel eğitim taleple-
rinin de toplanarak değerlendirildiği bir 
sistemimiz var. Çok sayıda şirket içi ve 
dışı teknik eğitimlerimiz oldu. Profesyo-
nel hizmet alarak ideal iş profili, karak-
ter analizi gibi konularda çalışanlarımızı 
değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme 
sonuçlarına ve performans yönetimine 
göre kariyer planlarını oluşturuyoruz. 
Tüm çalışanlarımızın gelişime açık ya-
pıları, insan kaynakları politikalarımızı 
belirlemede bizlere yol gösterici oluyor.

Topluma Katkı ve Çevre: Topluma 
katkı sağlamak ve çevre etkileşimine 
daha geniş bir çerçeveden bakmamız 
gerektiğini düşünüyoruz. Süreçlerimize 
sadece çalışan ve müşteri memnuniyeti, 
kalite ve Ar-Ge olarak bakarsak yanılırız. 
Bu yüzden, biz bu süreci bütünsel olarak 
değerlendiriyoruz. “Türkiye’nin liderliği-
ne katkıda bulunmak” misyonumuzu ön 
planda tutan, profesyonel bir yönetime 
sahip ve değerleri olan kurumsal bir aile 
işletmesiyiz. Bu değerlere katkı sağla-
mak amacıyla; toplum bilincini artırmak, 
paydaşlara ve çevreye duyarlı politikalar 
geliştirmek gibi birçok görevi kendimize 
ilke ediniyoruz. Daha önce de belirttiğim 
gibi çok sayıda okul ile uzun dönem staj 
programları yürütüyoruz. Böylece genç-
lerin meslek edinmelerini, sektörümüze 
kazandırılmalarını ve istihdam edilme 
oranlarının arttırılmasına katkı sağlıyo-
ruz. Gerçekleştirdiğimiz temiz üretim 
yatırımları ile üretim kaynaklarımızı en 
etkin şekilde kullanarak, çevreye za-
rarlı olabilecek proseslerde önleyici bir 
dizi yatırım faaliyetinde bulunuyoruz. 
“Nefes Alan Fabrika, Sağlıklı Personel, 
Sürdürülebilir Doğa” projelerimiz haya-
ta geçirilen faaliyetlerimizden sadece 
birkaçıdır. Firmanızda uluslararası ku-
rumsal yönetim ilkelerine, çalışan ge-

Montel Mobilya sağlıklı büyüme hedefi ile 
kazançlarını yatırıma dönüştürüyor

Çizgi Üstü Sektörel Performans Değerlendirme Ödülü’ne ilk kez sahip olmanın 
gururunu yaşadıklarını belirten Montel Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Neşat 
Turfanda, “Başarılı uygulama örneklerini tüm sanayicilerle paylaşan herkese 

teşekkür ederiz.” dedi.
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lişimine, insan kaynakları politikalarına, 
personel, kaynak ve enerji verimliliğine, 
sürdürülebilir yenilikçi projelere önem 
veriyor ve bu doğrultuda kendinizi ge-
liştiriyorsanız finansal verilerinizde de 
başarılı sonuçlar ve artışlar kazanma-
mak mümkün değil.

- Montel, tüm değişim ve gelişim 
ihtiyaçlarına hızlı, dinamik bir yapıyla 
hizmet veriyor. 

Türkiye’de ve dünyada mobilya pi-
yasası politikaları ve ihtiyaçları çok hızlı 
bir şekilde değişip, gelişiyor. Bizler bu 
pazarın global ölçekteki politikalarını, 
gelişim ve yeniliklerini çok yakından ta-
kip ediyoruz. Tüm bu değişim ve gelişim 
ihtiyacına hızlı, dinamik bir yapıyla hiz-
met veriyoruz. 

Stratejik satış politikalarımız, Ar-Ge, 
İnovasyon ve iş stratejilerimiz, kurum-
sal yönetim modelimizi bu dinamiklere 
göre her sene irdeleyip güncelleye-
rek yürürlüğe koyuyoruz. Bu değişime 
uyum sağlayabilen, verilere dayalı hızlı 
kararlar alıp, bu kararları uygulayabilen 
güçlü bir ekibimiz ve bu ekibi iyi yöne-
tecek liderlerimiz var. Rekabetin ve de-
ğişimin bu kadar fazla olduğu bir dün-
yada bunları sağlayan bir organizasyon 
yapınız olmazsa, bu değişim ve gelişim 
sürecinden galip çıkmanız da mümkün 
olmaz. Odaklanmış, nitelikli, kurum kül-
türü ile yoğrulmuş iyi bir ekibiniz varsa 
ve bu ekibe başarılı şekilde liderlik ede-
biliyorsanız; tüm bu dinamikleri yönet-
mek, değişimi fırsata çevirmek, hızlı 
büyümek ve başarılı olmak kaçınılmaz 
olacaktır. 

- 18 ülkede marka tesciline sahip 
Montel, 50’den fazla ülkeye ihracat 
yapıyor

Kurulduğumuz günden bu yana or-
talama yüzde 75 büyüme trendini ya-
kalamış ve bugün itibariyle satışlarının 
yaklaşık yüzde 80’ini ihraç eden, 50’den 

fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, 18 
ülkede marka tesciline sahip, uluslara-
rası standartlara göre üretim yapabi-
len bir şirket yapısına sahibiz. İngilizce, 
Fransızca, Almanca ve Felemenkçe’yi 
ana dili gibi konuşan, dünyanın farklı ül-
kelerindeki satış kadrosuyla çok uluslu 
bir kadromuz var.

Hedef sektörlerimize ürün ve hiz-
met sunarken mühendislik ve Ar-Ge çö-
zümlerimizi bütünsel bir bakış açısıyla 
değerlendirmeyi ön planda tutuyoruz. 
Paydaşlarımıza sunduğumuz çözüm-
lerimizle yeni ve mevcut ihtiyaçları göz 
önünde bulundurarak inovatif bir yakla-
şımla hizmet veriyoruz. Bu dinamiklerle 
Türkiye’de ve dünyada sektörün lider 
markalarından biri olmayı hedefliyoruz.

- En belirgin hedefimiz yüzde 75’lik 
büyüme trendimizi devam ettirmek

Yüzde 75’lik büyüme trendimizi de-
vam ettirmek en belirgin hedefimiz, 
kurulduğumuz 1980 yılında 12 çalışan, 
2 bin m2 üretim alanıyla 2 ülkeye ihra-
cat yaparken, bugün itibariyle yaklaşık 

150 çalışan, 20 bin m2 üretim alanında 
50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleşti-
riyoruz. Rakamsal büyüme verilerimizde 
konjonktürel değişikliklere bağlı olmak-
la beraber ortalama yüzde 75 oranında 
hızlı bir büyüme trendi yakaladık. Tabii 
ki bu büyüme trendini devam ettirmek, 
en belirgin hedeflerimizden biridir.

Belki de bölgemizde yaşanan geri-
limlerden dolayı ekonomimiz açısından 
çok parlak olmayan bir yıl bizi bekliyor. 
Ancak biz sadece Türkiye‘yi veya böl-
gemizi değil, tüm dünyayı pazarımız 
olarak değerlendirdiğimizden nerede iş 
var ise orada olacağız. Bunun için satış 
kadromuzu iki katına çıkartarak yeni pa-
zarlara açılmaya başladık. Ayrıca bu yıl 
içerisinde başlattığımız ve sektörümü-
zün dinamiklerinin de gerektirdiği deği-
şim, yeniden yapılanma ve dijitalleşme 
süreçlerini tamamlayarak 2019 yılında 
bu süreç geliştirme faaliyetlerinin mey-
velerini toplayacağıyız.

- Bugüne kadar yaptığımız yatırımlar 
arasında en önemlisi ve en değerlisi 
insana ve eğitime yaptığımızdır

Gelişimin ve değişimin getirdiği 
heyecanı her zaman çalışanlarımızla 
paylaşıyoruz. Özellikle kişi bazlı yet-
kinliklere göre şirket içi ve dışı eğitim-
ler düzenliyoruz ve bu eğitimlere de 
hız kesmeden devam edeceğiz. Şirket 
olarak insana ve eğitime çok önem ve-
riyoruz. Bunu değerlerimiz içerisinde de 
sürekli vurgulayan bir yapımız var. Bu 
yüzden 2019 yılı da diğer yıllarda oldu-
ğu gibi insana ve eğitime yatırım yap-
maya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz 
ki; kurulduğumuz günden bugüne kadar 
yaptığımız tüm yatırımlar arasındaki en 
önemli ve en değerli yatırım insana ve 
eğitime yaptığımız yatırımdır.

Renaissance TV Unit 2
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Ar-Ge merkezi ve inovatif yaklaşımlarla 
Türkiye’de ilklere de imza atan İŞBİR 
başarısını aldığı ödüllerle perçinliyor

Yurt dışında çalışan Türk işçilerinin 
ortaklığı ile 1977’de kuruan İŞBİR, 
adını, “İşçi Birliği”nden esinlenerek 

almıştır. 1988 yılından itibaren de Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
(TSKGV)’na bağlı olarak faaliyetlerine 
devam eden İŞBİR, sermayesinin yüzde 
99,85’inin ait olduğu TSKGV bünyesin-
deki, 6 bağlı ortaklıktan biridir. Başlıca 
faaliyetalanları; jeneratör, alternatör, 
elektrojen grupları, elektrik panoları ve 
konvertörlerin tasarımı, geliştirilmesi, 
üretimi, test faaliyetleri, sertifikasyonu, 
kalifikasyonu ve lojistik destek faaliyet-
leri olan İŞBİR’in mevcut üretim port-
föyünün yüzde 80’ini savunma sanayi 
projeleri oluşturuyor. 

-TSK için üretilen tüm İHA’ların yer 
sistemlerinin jeneratör grupları 
İŞBİR’den

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’da kul-
lanılan tüm insansız havaaraçlarının 
(İHA) yer sistemlerinin jeneratör grup-
ları, İŞBİR tarafından üretilmektedir. 
İHA sistemleri kapsamında; TUSAŞ’ın 
ürettiği ‘ANKA’, Baykar Makina’nın 
ürettiği ‘BAYRAKTAR TB2’ ve ‘Vestel 
Savunma’nın ürettiği ‘KARAYEL’ sistem-
lerinin tüm jeneratörleri; İŞBİR tesisle-
rinde, İŞBİR mühendislerinin tasarımı ve 
teknisyenlerinin ve işçilerinin emekleri 
ile üretilip, TSK ve güvenlik birimlerinin 
hizmetine sunuluyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ih-
tiyacı kapsamında ise ‘Taktik Saha Mu-
habere Sistemleri’nde (TASMUS) kulla-
nılması planlanan 2x15 kVA gücündeki 
römorklu jeneratörler; AteşDestek Oto-
masyon Projesi (ADOP) kapsamında 
üretilen 2x15 kVA jeneratörler; Mobil 
Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme 
Sistemlerinde kullanılan 2x13 kVA Dual 
Jeneratörler; SilahTespit Radar Proje-
si (STR) kapsamındakullanılacak olan  
2x130 kVA gücünde Araç Üstü Taşına-
bilirJ eneratörler; HavanTespit Radar 
(HTR) projesi kapsamında üretilen  2,5 
kW gücündeki Jeneratörler; Erken İhbar 

Radar Sistemi Projesi (EİRS) kapsamın-
da üretilen 2x250 kVA gücündeki Şelter 
İçerisinde Araç ile Taşanabilir Jenera-
törler; Modüler Geçici Üs Bölgeler için 
üretilen farklı güçlerdeki senkron jene-
ratörler;  ve Telsiz Sistemi Projesi kap-
samında kullanılan 2x13 kVA Otomatik-
Yedekli jeneratörlerin üretimi devam 
etmektedir. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 
teslim edilen ‘MİLGEM’ jeneratörleri; 
projenin 3’üncü gemisi ‘BURGAZADA’ 
ve 4’üncü gemisi ‘KINALIADA’ ile devam 
etti ve bu gemilerin jeneratörleri de İŞ-
BİR tarafından üretildi. 

BURGAZADA’nın  2017 yılının Ekim 
ayı içerisinde Liman Testleri tamamlan-
dı ve Kasım 2018’de Kuvvet’e teslimi ya-
pıldı. Test ve Ölçüm Gemisinde (TVEG) 
kullanılacak olan 4x750 kVA gücündeki 
jeneratörlerin üretim faaliyetleri de ta-
mamlandı ve sevk edildi. 

Ayrıca Acil Müdahale ve Dalış Eğitim 
Botu Projesi kapsamında; DenizKuvvet-
leri Komutanlığı’nın, kıyılarda meydana 
gelebilecek kazalara ilk müdahalede 
ve dalgıç personelinin uygulamalı eği-

timlerinin icrasında kullanılabileceği; 
gerektiğinde torpido arama görevi de 
yerine getirecek özellikler de üretile-
cek.  2 adet botun jeneratörleri de İŞBİR 
tarafından üretilecek.

-Türkiye’nin ilk ‘Taktik Sessiz 
Jeneratörü’nü İŞBİR üretti

Hem yerli katkı payı en yüksek hem 
de savunma sanayi sektörünün en 
önemli beklentisi olan Taktik Sessiz Je-
neratörü İŞBİR üretti. 5 kW tekli, 2x5 kW 
dual, 10 kW tekli, 2x10 kW dual,  20 kW 
tekli, 2x20 kW dual, 30 kW tekli, 2x30 
kW dual taktik sessiz jeneratörlerin üre-
timi ise devam ediyor. 

İŞBİR olarak bir sonraki hedefimiz; 
daha farklı güçlerde ‘Taktik Sessiz Jene-
ratör’ geliştirmek ve üretmek.  Şu anda 
50 kVA gücü üzerinde çalışmalarımıza 
devam ediyoruz, zaman içerisinde 500 
kVA’lara kadar çıkan jeneratörler ürete-
ceğiz. 

Ar-Ge merkezimizde geliştirilen öz-
gün ürünler ve yürütülen modernizas-
yon projelerinin yanında, yine savunma 
sanayine doğrudan katkı sağlayabilecek 
yeni nesil Hibrit sistemlerde kullanıla-
bilen jeneratör ve alternatör tasarımı, 
tek bir kaynaktan çoklu enerji çalışma 
prensibi kapsamındaki kojenerasyon 
sistemleri üzerinde de çalışmalara de-
vam ediyoruz. Bu projelerimizin yanı 
sıra, yerli alternatör teknolojilerini ge-
liştirerek, yenilenebilir enerji kaynakla-
rının İŞBİR’de üretilmesi ve bir ilke daha 
imza atılması hedefi ile TÜBİTAK / TEY-
DEB projeleri kapsamında desteklenen 
Rüzgâr Türbinleri Alternatörü proje ça-
lışmamız da tüm hızıyla devam ediyor.   

İŞBİR olarak ayrıca, birçok savun-
ma sanayi projesinin yanı sıra; Devlet 
Hava Meydanları, belediyeler, bankalar, 
maden firmaları, toplu konut firmaları, 
fabrikalar, çiftlikler, marketler ve gıda 
firmalarına çeşitli güçlerde jeneratörler 
üretiyoruz.  Sadece jeneratör ve alterna-
tör üretimi ile yetinmeyip, enerji etkinli-
ği, enerji depolama ve rüzgar enerjisi ile 
ilgili çalışmalarımız da devam ediyor.

Türkiye’nin ‘İlk Jeneratör Fabrikası’ ve ‘En Yüksek Güçteki Alternatörleri’ni üreten 
yerli üretici İŞBİR Elektrik, 2018 yılı çizgi üstü sektörel performans değerlendirme 
ödüllerinde, elektrik, elektronik ve otomasyon ürünleri sektöründe ‘Büyük Ölçekli 

Kuruluş’ ödülünün sahibi oldu.
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Hektaş “Akıllı Tarım”a öncülük edip 
performansını arttırdı 

Yarım asrı aşkın süredir tarım sektöründe faaliyet 
gösteren ve son yıllarda “Akıllı Tarımın Öncüsü” 
mottosuyla tarımsal inovasyon alanında da dün-

yanın dikkatini çeken projelere imza atan Hektaş’ın Genel 
Müdürü Levent Ortakçıer; “Son dönemlerde Türkiye’de 
ve dünyada önemli atılımlar gerçekleştiren OYAK’ın 
Hektaş’a olan desteği ile hayalini kurduğumuz katma de-
ğerli projeleri bir bir hayata geçiriyor, aldığımız ödüllerle 
gururlanıyor ve daha çok motive oluyoruz” dedi. 

Üreticilerin hayatını kolaylaştırmayı, sürdürülebilir 
tarım uygulamalarıyla verimliliği arttırmayı hedef-
lediklerini belirten Ortakçıer şunları söyledi: “Sadece 
Türkiye’deki değil tüm dünyadaki besin üretimini etki-
leyen bir alanda, tarım alanında çalışıyoruz. Dünyayla 
rekabet edebilmek için tarımda da Ar-Ge’nin ve inovas-
yonun önemine inanıyoruz. Bu nedenle dünyanın da gün-
deminde olan yapay zeka ve drone ile uzaktan görüntü 
işleme sistemleri üzerinde çalışıyoruz.” 

- Hektaş ‘Akıllı Asistan’ ile yapay zeka tarımın 
hizmetinde 

Hektaş tarafından mobil cihazlar için geliştirilmek-
te olan Akıllı Asistan ile arazide çekilen bir fotoğraftan 
bitkinin hastalığının tespit edilebildiğini belirten Levent 
Ortakçıer, “Günümüzde en önemli şey zaman ve hız. Ken-
di mühendislerimizin geliştirmekte olduğu yapay zeka 
destekli Akıllı Asistan ile üreticilerimiz arazide mahsul-
lerinde gördükleri herhangi bir hastalığı erken dönemde 
kolaylıkla tespit edebilecekler. Bu uygulamamızın beta 
sürümünü, ilk kez Kasım ayının sonunda Antalya’da ger-
çekleştirilen Growtech Eurasia 2018 fuarında sergiledik. 
Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen firmalar, tedarikçiler 
ve üreticiler projeye hayran oldular. Ülke ekonomimize 
güç katmak için tüm sektörlerde bu tür projeler gerçek-

leştirme-
liyiz” diye 
konuştu. 
Ortakçıer, 
yine aynı 
fuardaki 
standların-
da kurulan 
drone dene-
yim alanıyla 
ziyaretçilere 
gösterdik-
leri uzaktan 

görüntü işleme sistemlerinin tarımda kullanımıyla ilgili bir 
diğer devam etmekte olan projenin çıktılarını da 2019’da 
alacaklarını söyledi. 

Kocaeli Sanayi Odası tarafından verilen Çizgi Üstü 
Sektörel Performans Ödülleri’ne layık görülmekten dolayı 
büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Levent Or-
takçıer, sözlerine şöyle devam etti: “Bir OYAK Grubu şirketi 
olarak, tüm diğer grup şirketlerimizin kendi alanlarında 
yaptıkları gibi biz de tarım alanında üzerimize düşen görevi 
üstleniyoruz. Hem ülkemize hem de sektörümüze önemli 
katkılar sağlıyor, ülkemiz için elimizi taşın altına koyuyoruz. 
Çalışmalarımızın böyle anlamlı ödüllerle takdir görmesi, 
yaptığımız işe olan inancımızı daha da artırıyor.”

Yarım asrı aşkın süredir tarım sektöründe faaliyet gösteren ve son yıllarda “Akıllı 
Tarımın Öncüsü” mottosuyla tarımsal inovasyon alanında da dünyanın dikkatini 
çeken projelere imza atan Hektaş, 11.Sektörel Performans Ödül Töreni’nde artan 
performansı ile kimya sanayi sektöründe ‘Büyük Ölçekli Kuruluş’ ödülünün de 

sahibi oldu.
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İkinci toplantısını TÜPRAŞ’ta gerçekleştiren “KSO Çevre İhtisas Komisyonu”nun 
gündeminde ‘sıfır atık’ ve diğer çevre sorunları vardı.

Kocaeli Sanayi Odası öncülüğün-
de kamu kurum ve kuruluşları, 
yerel idareler, OSB Müdürlükleri 

ve KSO Meclis Üyelerinin katılımı ile 
oluşturulan “KSO Çevre İhtisas Ko-
misyonu” ikinci toplantısını TÜPRAŞ’ta 
gerçekleştirdi.

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet 
Saraç’ın başkanlığını yaptığı toplan-
tıya,  Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl 
Müdür Yardımcısı Cengiz Öztürk, KSO 

Meclis Üyesi Haluk İber, TÜBİTAK MAM 
Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden 
Selma Ayaz, KOÜ Çevre Mühendisliği 
Bölümü’nden Sevil Veli ve İsmail Öz-
bay, ÇMO Kocaeli Başkanı Sait Ağdacı, 
TÜPRAŞ Rafineri Müdürü Metin Tüfek-
çioğlu, TÜPRAŞ yetkilileri ve OSB’lerin 
Çevre Mühendisleri iştirak etti.

-TÜPRAŞ çevre faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi

TÜPRAŞ ev sahipliğinde yapılan 
toplantı TÜPRAŞ’ın çevre faaliyetleri 
hakkında yaptığı bilgilendirme sunumu 
ile başladı. Sunumda; Türkiye’nin en 
büyük sanayi kuruluşu olan ve su ih-
tiyacını Sapanca gölünden karşılayan 
TÜPRAŞ’ın su ihtiyacını karşılamak  için 
Körfez Atıksu Arıtma Tesisi’nde yaptığı 
geri kazanım suyu yatırımı konusuna 
değinildi.  Bu yatırım sonucu elde edi-
len geri kazanım suyunun TÜPRAŞ’ta 
proseste kullanıldığı belirtildi.

-Saha ziyareti de yapıldı
Sıfır Atık Projesi, Şahabettin Bilgisu 

Çevre Ödül Organizasyonu ve yakın 
zamanda gerçekleşecek olan çevre 
etkinlikleri konularına da değinilen 
toplantıda, Çevre Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Sait Ağdacı 
tarafından “13 .Cevre Mühendisliği 
Kongresi” konusunda bilgilendirme 
yapıldı. Toplantı teklif ve temenniler ile 
son buldu.

Toplantının ardından komisyon 
üyeleri ile birlikte saha ziyareti yapıla-
rak, TÜPRAŞ’ın çevre konusunda yaptı-
ğı çalışmaların yerinde görülebildi.

KSO Çevre Komisyonu Üyeleri, ‘Sıfır Atık’ 
ve çevre konularını TÜPRAŞ’ta ele aldı

[sıfır atık ►
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“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, 
kaynakların daha verimli 

kullanılmasını, atık oluşum 
sebeplerinin gözden geçirilerek atık 

oluşumunun engellenmesi veya 
minimize edilmesi, atığın oluşması 

durumunda ise kaynağında ayrı 
toplanması ve geri kazanımının 

sağlanmasını kapsayan atık yönetim 
felsefesi olarak tanımlanan bir 

hedeftir.Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım 
süreci içinde değerlendirilmeden berta-
rafı hem maddesel hem de enerji olarak 

ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden 
olmaktadır. 

Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam stan-
dartları artarken tüketimde de kaçınılmaz 
şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum 
doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artı-
rarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı 
kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememek-
tedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal 
kaynakların verimli kullanılmasının önemi 
daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki 
son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama 
çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem 
de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.

- 2023’e temiz adımlarla; ‘Sıfır Atık’
Türkiye genelinde, 2012 yılında oluşan 

atığıan 33 milyon tona ulaşması beklen-
mektedir. Oluşan bu atıkların herhangi bir 
işleme tabi tutulmadan doğrudan depolama 
sahalarında bertaraf edilmesi, her yıl yüz-
lerce futbol sahası büyüklüğünde depolama 
alanına ihtiyaç duyulması anlamına geliyor. 

Sıfır atık uygulaması ile atıkların kayna-
ğında ayrı toplanarak geri dönüşümünün 
sağlanması ile hammadde ve enerji israfının 
önüne geçilmesi amaçlanıyor. 

Bu kapsamda geri kazanılabilir atıkların 
yoğun olarak oluştuğu kamu kurumları, ter-
minaller, eğitim kurumları, alışveriş merkez-
leri, hastaneler, otel ve restoranlar ile büyük 
iş yerleri başta olmak üzere 2023’e kadar 
bütün Türkiye’de Sıfır Atık Projesi’nin hayata 
geçirilmesi hedefleniyor.   

Hedef, 2023’e kadar bütün Türkiye’de
‘Sıfır Atık Projesi’nin hayata geçirilmesi

GERİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

ÖTA SUNUM ve EĞİTİM TESİSİ

DOĞAYI KORUYUN
www.remer.com.tr

REMER
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Sıfır Atık Sistemi, firma, kurum veya ku-
ruluşların Sıfır Atık’a dahil olabilmesi 
için uygulaması gereken adımlardan 

oluşan 7 aşamalı yol haritasıdır.
‘Sıfır Atık Sistemi’ kurulum aşamaları şöy-

le:
1.) Odak Noktalarının Belirlenmesi
Kurumdaki sıfır atık yönetim sisteminin 

kurulmasından, etkin ve verimli bir şekilde 
uygulanmasından, izlenmesinden, bilgi akışı-
nın sağlanmasından, raporlama yapılmasın-
dan sorumlu olacak kişiler belirlenir. Bunlar 
sıfır atık yönetimini sağlayacak ekibin başın-
da olacak kişilerdir.

2)Mevcut Durum Tespiti
Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurumda uy-

gularken, öncelikle atıklar konusunda ne 
durumda olunduğu belirlenmelidir. Mevcut 
durumun analiz edilmesi ilerleyen süreçte 
kolaylık sağlar.

3) Planlama
Bu aşamada, mevcut durum esas alınarak 

kuruma özgü termin planı hazırlanır.
4) İhtiyaç belirlenmesi ve temin
Sıfır Atık Sistemi bir kurumda uygulanır-

ken, kurumdaki her birim dikkate alınarak 
(ofisler, yemekhane, revir gibi) ihtiyaç duyu-
lacak tüm ekipmanlar belirlenir, listelenir ve 
uygulamaya geçilmeden önce temin edilir.

5) Eğitim - Bilinçlendirme
Ekipmanların temini tamamlandıktan 

sonra, uygulamaya geçilmeden önce hedef 
kitlelere yönelik uygulamalı eğitim ve bilgi-
lendirme çalışmaları yapılır.

6) Uygulama
Temin edilen biriktirme ekipmanları per-

sonellerin kolayca ulaşabileceği noktalara, 
uygun aralıklarla yerleştirilir. 

Ekipmanlara göre tasarlanmış bilgilendir-
me afişleri, ekipmanların üstüne, kolayca gö-
rülebilecek şekilde asılır. Biriktirme ekipmanı 
ve tanıtım materyallerinde renk skalasına 
dikkat edilmelidir.

7) Raporlama
Bu aşamada uygulamanın etkinliğinin de-

ğerlendirilmesi amacıyla çalışma ekibi tara-
fından izleme yapılır ve varsa uygulamanın 
aksayan yönleri, eksiklikler veya geliştirilecek 
taraflar tespit edilir, önlemler alınır.

- Sıfır atık yaklaşımının esas alınması 
ile sağlanacak avantajlar ise şu şekilde 
sıralanabilir:

Verimliliğin artması,
Temiz ortam kaynaklı olarak performan-

sın artması,
İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin 

azaltılması,
Çevresel risklerin azalmasının sağlan-

ması,
Çevre koruma bilincinin kurum bünye-

sinde gelişmesine katkı sağlandığından ça-
lışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip 
olmasının sağlanması,

Ulusal ve uluslararası pazarlarda kuru-
mun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağ-
lanması, bu sayede saygınlığının arttırılma-
sıdır.

‘Sıfır Atık’ için 7 aşamalı yol haritası...

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı koordinas-
yonu ile Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan himayesinde 
yürütülen Sıfır Atık 
Projesi 12 Haziran 2018 
tarihinden bu yana 
TBMM’de de uygula-
nıyor. 

Öncelikli olarak 
Ankara’daki kamu ku-
rum ve kuruluşlarında, 
ardından tüm yurtta 
uygulanması planla-
nan ‘Sıfır Atık Projesi’ 
kapsamında TBMM’de 
başlatılan uygulama 
ile Meclis’te 12 Haziran 
-16 Temmuz tarihleri 
arasında 19 ton kâğıt, 
550 kg. cam, 942 kg. 
plastik, 147 kg. metal, 
2,8 ton organik atık, 
türüne göre ayrıştırı-
larak toplandı. Çevreyi 
korumak ve ekonomiye 
katkı sağlamak ama-
cıyla kurulan sistemle 
önemli miktarda geri 
dönüşüm ve tasarruf 
sağlandı. 

Kaynakların verimli 
yönetimi kaçınılmaz 
çünkü 1900 yılına göre; 
kişi başı enerji tüketimi 
3 katına; hammadde 
kullanımı 2 katına; 
dünya nüfusu 5 katına 
çıktı.

1 ton atık kağıtın 
geri kazanımı ile de; 
17 ağacın kesilmesi 
önlenir; 12 bin 400 
m3’e kadar sera gazı 
engellenir; 2.4 m3 atık 
depolama alanından 
tasarruf edilir. Metal 
ve plastik geri kazanı-
mı ile yüzde 95 enerji 
tasarrufu mümkün.

Geri kazanılan 
her 1 ton cam için 100 
litre petrolden tasarruf 
ediliyor.

‘Sıfır Atık’ 
12 

Haziran’dan 
bu yana 

TBMM’de 

[sıfır atık ►
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Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
çerçevesinde atıkların kontrol 
altına alınması, gelecek ne-

sillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye 
ile yaşanabilir bir dünya bırakılması 
amacıyla Kocaeli’de çalışmalar bü-
yük bir hız ve ciddiyetle sürdürülüyor. 
Kocaeli’de bu konuda çalışan firma-
ların yanı sıra, ‘Sıfır Atık Projesi’ne 
öncülük eden Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi de çalışmalarına ve proje 
hakkında bilgilendirme yapmaya de-
vam ediyor. TEMA Vakfı Kocaeli Şube 
Başkanı Nermin Tol da, çevreye ver-
diği önemi, gerçekleştirdiği ve des-
teklediği projelerle gösteren Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenledi-
ği ‘Sıfır Atık Projesi’ bilgilendirme top-

lantısında konuştu. 
Sıfır atık projesiyle atıkların en aza 

indirilmesi konusunda bilgi verilen 
toplantıda konuşan Nermin Tol şun-
ları kaydetti: ““En değerli varlıklarımız 
olan çocuklarımıza yaşanabilir bir 
dünya bırakmak için atık konusunun 
çözülmesi gerekiyor. Bunu çözmenin 
yolu da israfı önlemekten geçiyor. Bu 
da daha az atık üretmek, doğal kay-
nakları verimli kullanmak anlamına 
geliyor. Atıkları geri kazanarak eko-
nomiye katkı sağlamak, atık miktarını 
azaltmak ve atıkları kaynağında ay-
rıştırmak gerekiyor. Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi, atıkları kaynağında ay-
rıştırma konusunda birçok çalışmaya 
imza attı. Bu çalışmalarla birçok bele-

diyeye örnek oldu. 
İklim değişikliği tüm insanlığı ilgi-

lendiren bir sorun, iklim değişikliğini, 
çevre kirliliğini önlemek, azaltmak 
için eğitim çalışmaları çok önemli-
dir. Eğitim çalışmalarını okullarda ve 
kurumlarda sürdürecek olan değerli 
öğretmenlerimize çok büyük görev 
düşüyor. “Sıfır Atık projesi ile isra-
fın önlenmesini, kaynakların daha 
verimli kullanılmasını, atık oluşum 
sebeplerinin gözden geçirilerek atık 
oluşumunun engellenmesi veya mi-
nimize edilmesi hedefleniyor. Atığın 
oluşması durumunda ise kaynağında 
ayrı toplanması ve geri kazanımının 
sağlanmasını kapsayan atık yönetim 
sistemi uygulanıyor.”

Kocaeli, ‘daha temiz bir Kocaeli’ için 
‘Sıfır Atık’ ile geleceğe değer katıyor

ENERJİMİZ İLE ATIĞA DEĞER KATIYORUZ !

Kartepe Atık Merkezi

Kartepe Köseköy Bağdat Cad. 
Temizlik İşleri Garajı Yanı No:12

Tel: 0262 316 69 11

Atık Grupları:
Kağıt-Karton, Plastik, Metal, Cam, Ahşap, 

Tekstil, Piller, Flüoresan Lambalar, Elektrik-
Elektronik Atıklar, İlaç Atıkları, Yenilebilir Sıvı 
ve Katı Yağlar, Ömrünü Tamamlamış Lastikler, 
Evsel Tehlikeli Atık

Kocaeli’deki 
atık getirme 
merkezleri

Körfez Atık Merkezi

Körfez Yeni Yalı Mah. 
Hamid Kaplan Cad. Fen İşleri Garajı Yanı

Tel: 0262 527 24 10

Atık Grupları:
Kağıt-Karton, Plastik, Metal, Cam, Ahşap, 

Tekstil, Piller, Flüoresan Lambalar, Elektrik-
Elektronik Atıklar, İlaç Atıkları, Yenilebilir Sıvı 
ve Katı Yağlar, Ömrünü Tamamlamış Lastikler
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Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İME (İşyerinde Mühendislik Eğitimi) 
uygulaması ile sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesini amaçlıyor. Bu 
doğrultuda geçen yıl 30 öğrenci ile işyerinde eğitim uygulamasına başlayan KOÜ 

Mühendislik Fakültesi, 2019 için 170 öğrenciyi sanayiciler ile biraraya getirecek.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi 1975 yılından beri, yani üni-
versitemizin de kuruluşundan önce 

eğitim öğretim veren bir fakültedir. Fakül-
temizde şu an itibari ile 13 bölümde eğitim 
ve öğretim veriyoruz. Hem deneyimleri-
miz hem de altyapımız itibari ile oldukça 

sağlam temellere kurulu Fakültemizin bir 
çok mezunu bugün Kocaeli ili başta olmak 
üzere birçok sanayi kuruluşunu yöneti-
yor. Kocaeli’de olmamızın yani sanayinin 
başkentinin içinde yer almamızın verdiği 
farklılık sözkonusu; burada iş imkanı var, 
staj imkanları fazla. Öğrencilerimizin de 

stajlarını daha rahat takip etme şansları 
oluyor. 

Geçen sene sanayinin geliştirilmesi ve 
üretimin desteklenmesi amacıyla  Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çıkardığı 
yasa uyarınca mühendislik fakültelerinde, 
fen- edebiyat fakültelerinde 4 yıllık eğitim 
gören öğrenciler işyeri eğitimine gidecek. 
Bizler de KOÜ Mühendislik Fakültesi ola-
rak imzaladığımız protokol gereği, 3 bö-
lüm ve 70 öğrencimiz ile İME (İşyeri  Mü-
hendislik Eğitimi) uygulamasına başladık. 
Ayhan Zeytinoğlu başkanlığında Kocaeli 
Sanayi Odası’nın da desteklediği projemi-
zin gerek firmalardan gerek öğrencileri-
mizden aldığımız geri dönüşleri ise bizleri 
çok mutlu etti. 

- 7-6-1 ile İME’yi uyguluyoruz
Bölümlerimizin 7’nci ya da 8’inci ya-

rıyıllarında alttan dersi olmayan ve yine 
bölümlerin İME kurulları tarafından belir-
lenen başarılı öğrenciler İME programın-
dan yararlanabiliyor. 7-6-1 denilen prog-
ram ile öğrenciler 7 yarıyıl üniversitede 
eğitim aldıktan sonra, 8’inci yarıyılda yani 
son dönemde 4 gün sanayide 1 günde 
üniversitede eğitimde oluyor, üniversi-
tede olduğu bu günde de bitirme ödevini 
yada varsa diğer derslerini tamamlama 
fırsatı buluyor. Biz de öğrencilerin son ya-
rıyıllarına ilişkin yeni bir yapılandırmada 
bulunduk ve İME uygulamasındaki öğren-
cilerimizin iki dersini, sanayide alacakları 
eğitime karşılık gelecek şekilde mevzuata 
uygun hale getirdik.

- Sanayiciler ile öğrencilerimizi bi-
raraya getirip, birbirlerini seçme şansı 
sunuyoruz

İME projesi kapsamında ilk önce fir-
malarımıza ziyaretlerde bulunduk ve 
projemizi anlattık. Sonrasında firmaları-
mızdan gelen talepler doğrultusunda da 
bölümlerdeki öğrencilerimizi hazırladık. 
Sonrasında firma yetkilileri ile öğrencileri-
mizi  bir araya getirip birbirlerini seçmele-
rini sağladık. Bu tabii ki bütün öğrencilere 
açık değil. Alttan dersi olmayan ve bölü-
münde kontenjana bağlı olarak en başarılı 
olan ve bu uygulamada yer almak isteyen 
öğrenciler seçiliyor. Firmalar da öğrenci 

KOÜ Mühendislik Fakültesi ‘IME’ uygulaması 
ile sanayinin gelişmesine destek oluyor

Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk
KOÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı

[üniversite - sanayi işbirliği / IME ► 
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seçimini yaparken tabii bilgisayar bilgisi, 
yabancı dil bilgisi gibi diğer yeteneklerine 
de bakarak seçimde bulunuyorlar. 

Biz üniversitede eğitime başladığımız-
da İME kapsamında seçilmiş olan öğren-
cilerimiz de sanayiye gidiyorlar. Sanayide 
çalıştıkları yerde öğrencilerin bir mühendis 
danışmanları oluyor, onların gözetiminde 
çalışıyorlar. Bizden de bir öğretim görevlisi 
ilgili öğrencinin danışmanı oluyor. Öğretim 
görevlisi dönem içerisinde öğrenciyi fab-
rikada 2 yada 3 defa çalışmalarını kontrol 
amaçlı ziyaret ediyor. 

İlgili dönem sonunda, fabrikadan gelen 
raporlar göz önünde bulundurularak  İME 
uygulamasına katılan öğrencinin iki dersi 
için geçme notu belirleniyor. Bu notlar öğ-
rencinin transkriptine işleniyor.

- 2019 yılı seçmeleri Ocak ayı başında 
tamamlanacak

Geçen yıl 30 firma ve 70 öğrenci ile uy-
guladığımız İME projesine bu yıl 9 bölüm 
ve 180  öğrencimiz ile katılacağız. Dolayısı 
ile daha fazla sayıda sanayiciye bu anlam-
da destek olmayı amaçlıyoruz. 

Uygulama 2019’un bahar dönemin-
de yani II.yarıyılında başlayacak. Dolayısı 
ile Aralık ayı sonu yada Ocak ayı başında 
seçimleri tamamlayıp, Şubat ayında öğ-
rencileri sanayi kuruluşlarına gönderecek 
şekilde hazırlıklarımızı bitirmiş olacağız. 

Bir bakıma bir staj olarak değerlendirebi-
leceğimiz bu uygulama boyunca öğrenci-
nin sigortasını üniversite karşılıyor. İşyeri 
ister ise öğrenciye asgari ücretinin 1/3’ü 
kadar net ücret ödeyebilir ancak burada 
bir zorunluluk yok. 

Böyle bir işyeri eğitimi ile; mühendislik 
eğitimi alan öğrencilerimizin bir takım pra-
tik çalışmalarına ciddi anlamda katkı sağ-
laması, diğer taraftan sanayi tesislerinde 
de işe alım döneminde, mühendis adayla-
rının geçirdiği hazırlık dönemini de tamam-
lamalarını amaçlıyoruz. Eğer hem sanayici 
hem de burada eğitim alan öğrenci sözko-
nusu dönem içerisinde birbirinden hoşnut 

kalır ise sonrasında işe alımlar başlıyor, 
hatta bazen okul bitmeden anlaşmalar 
bile yapılıyor. 

Geçen sene 30 firma ile öğrencileri-
mizi buluşturduk ama 2019 için daha çok 
sanayiciye ulaşıp onlara hem projeleri-
mizi anlatıp hem de bu imkandan onların 
da yararlanmasını sağlamak istiyoruz. Bu 
eğitim normal öğrencilerin yapması gere-
ken 2 aylık stajar gibi de değil. 

İME programının staj programlarından 
farkını şu şekilde özetleyebiliriz:

• Uzun dönemli olması, 
• Sadece başarılı öğrencilerin bu prog-

ramdan yararlanması,
• Öğrencinin süreç boyunca hem işlet-

me hem de üniversitedeki ilgili danışman-
lar tarafından kontrolünün sağlanması, 

• Öğretim Üyesi firma ziyareti ile işbirli-
ği fırsatlarının oluşturulması

• Öğrencinin İME programından başa-
rılı olması durumunda bölümünde alacağı 
15 AKTS’ye karşılık gelen seçmeli dersten 
muaf tutulması.

Bu eğitime giden öğrenciler belli bir ka-
pasiteye gelmiş, bilgi düzeyine ulaşmış ve 
sanayinin belli bazı işlerine yardımcı ola-
bilecek düzeyde, özellikle imalatta, araş-
tırma geliştirmede çalışabilecek düzey-
deler. Firmalar da zaten tercih yaparken 
ihtiyaçlarına ona göre belirleyip öğrenci-
lere kontenjan gönderiyor. Bizde o talep-

leri topluyor firmalardan sanayiciler ile 
öğrencileri bir araya getiriyoruz. Tamam 
denildiği noktada öğrencilerimizi ilgili fir-
malara gönderiyoruz. 

- Sanayiciler taleplerini Fakültemize 
iletebilirler

Mühendislik Fakültesi ile İME Uygu-
laması kapsamında işbirliği içinde olmak 
isteyenlerin; Üniversitemizin 0262 303 30 
02 no’lu telefonlarından Fakülte sekrete-
ri Pembe Hanım’a yada 0262 303 30 08 
no’lu telefondan Fakülte Dekan Yardım-
cımız Prof. Dr. Ayşen Basa Arsoy’a ulaş-
maları yeterli olacaktır. Fakülte içerisinde 

bununla ilgili bir komisyonumuz var zaten;  
İME Komisyonu. Bir de bölümler içinde İME 
komisyonları var. Dolayısı ile bu talepler 
geldiği zaman bölüme de gelebilir, fakül-
teye de gelebilir; sonuçta bir tarafta top-
lanıp bölüme indiriliyor, protokolü bölüm 
yapıyor. 

İŞYERİ EĞİTİMİ NEDİR?
Mühendislik programlarında okuyan 

öğrenciler, toplam 8 yarıyıllık eğitim-
öğretim süresinin; 7 yarıyılını fakültede 1 
yarıyılını  ise zorunlu olarak İşyeri Eğitimi 
adı altında uygulama becerilerini güçlen-
dirmek için endüstri sektöründe tamam-
larlar. Bu eğitim müfredatın önemli bir 
unsurudur.

İşyeri Eğitimi gerçekçi bir modeldir.
Dünyada ve Türkiye de çok başarılı 

uygulamaları vardır.
Üniversite-Sanayi işbirliğini ve mezu-

niyet sonrası işe yerleştirme oranlarını 
arttıracağı düşünülmektedir.

İşyeri Eğitimi işverenler, öğrenciler  ve 
öğretim üyelerinden oluşan üç ortaklık ile 
gerçekleşir.

 
İŞYERİ EĞİTİMİNİN AMACI
Endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikli 

mühendisler yetiştirmek.
Öğrenciyi gerçek iş hayatına hazırla-

mak.
Mühendis adaylarının işverene tanıtı-

mını sağlamak.
Teorik bilgilerini kullanabilme ve uy-

gulamaya aktarabilme becerisini kazan-
dırmak,

Mevcut teknolojik gelişmeleri daha 
yakından tanımalarını sağlamak.

ÖĞRENCİ AÇISINDAN KAZANIMLAR
Öğrenciler gerçek hayatı keşfederken 

hem profesyonel hem de duygusal açıdan 
olgunlaşırlar.

Mezun olduktan sonra daha kolay iş 
bulabilirler.

Sektörlerindeki konulardan mezuni-
yet  tezi hazırlayabilirler.

İŞYERİ EĞİTİMİNİN İŞVERENE SAĞLA-
YABİLECEĞİ FAYDALAR

İşyeri Eğitimine katılan mühendis 
adayı öğrenciler kapasiteleri, güvenilir-
likleri ve yetenekleri açısından risksiz bir 
şekilde deneme sürecinde gibi değerlen-
dirilebilir.

Öğrencinin İşyeri Eğitimi süresince si-
gortalama sorumluluğu üniversitede ola-
cağından işletmeniz üzerinde bu tür mali 
yükümlülükler olmayacaktır.

PROGRAMIN  SAĞLAYACAĞI DİĞER YA-
RARLAR

İşyeri Eğitimi üniversite-sanayi ara-
sındaki işbirliğinin gelişimini hızlandırır.

Bu sayede ortak araştırma projeleri 
daha kolay aktif hale getirilebilir.
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Kocaeli Sanayi Odası “Kasım” ayı 
Meclis toplantısı yapıldı

Kocaeli Sanayi Odası(KSO) Kasım ayı Meclis toplantısı 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığı’nda yapıldı.

Toplantıda, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu ekonomik değerlendirmelerle başladığı konuşmasın-
da, “Ülkemizde ekim ayında 15,7 milyar dolar ihracat gerçek-
leştirilerek tüm yılların rekoru kırılmıştır. İthalatın ise yüzde 
23,5 azalarak 16,3 milyar dolar gerçekleşmesi sonucu dış 
ticaret açığı 529 milyon dolara geriledi. Yıllık ihracatımız ise 
bir önceki yıla göre   yüzde 7,8 artarak 166,8 milyar dola-
ra yükseldi. Kur artışları ihracata olumlu ivmelenme kattı.” 
dedi.

-Cari açık geriliyor
Yıllık cari açığın eylül ayında 46,1 milyar dolara geriledi-

ğini belirten Zeytinoğlu, “Aylık 1,8 milyar dolar cari fazla ger-
çekleşti. Bunu kur artışlarının pozitif etkisi olarak görüyor ve 
ekim ayında da cari fazla bekliyoruz.” dedi.

“İlimiz ekim ayında da ihracatta rekor kırmaya devam 
etti.” diyen Zeytinoğlu, “Ekim ayında ilimizde ihracatın itha-
latı karşılama oranı tarihinde ilk defa yüzde 79 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. İlimizin ilk on aydaki ihracatı yüzde 30,3 ar-
tışla  23,3 milyar dolar ile 2017 yılının tamamının üzerinde 
gerçekleşmiştir. İthalat ise yüzde 32.3 düşerek 3.3 milyar 
dolara gerilemiştir.” dedi.

-Enflasyon değerlendirmesi
Zeytinoğlu enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirme-

sinde, “Ekim ayında yıllık ÜFE yüzde 45,01, TÜFE ise yüzde 
25,24 oranında gerçekleşti.  Döviz kurlarının gerilemesiyle 
ÜFE hız kesti.” dedi. “Sanayi üretim endeksi eylül ayında yüz-
de 2,7 geriledi.” Diyen Zeytinoğlu, “Kurlardaki ani yükseliş 
üretime yansıdı. Üretimde üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 1.5 artış oldu. Üretimdeki yavaşlama 
sebebiyle üçüncü çeyrek büyüme oranının yüzde 1,5 civarın-
da olacağını tahmin ediyoruz. ” dedi.

-İşsizlik yükselişte
Zeytinoğlu, ağustos ayında sezonsal olarak düşmesi ge-

reken dönemde yüzde 11,1’e yükselen işsizlik oranını ekono-
mideki yavaşlamanın etkisi olarak  değerlendirdi.

Bütçe performansına da değinen Ayhan Zeytinoğlu ekim 
ayında bütçenin 5.4 milyar TL açık verdiğini, gelirlerin yüzde 
17.6 artışla 62.1 milyar TL’ye gerilediğini, giderlerin ise yüz-
de 20.2 artışla 67.5 milyar TL’ye çıktığını belirterek ithalatın 
azalması ile gelirlerin de azaldığını söyledi. 10 aylık bütçe 
açığının 62.1 milyar TL olduğunu söyleyen Zeytinoğlu bütçe 
açıklarının finansman yapısını bozduğunu, ekonomiyi daha 
kırılgan hale getirdiğini söyledi.

Zeytinoğlu, son aylarda yaşanan ekonomik dalgalan-
malarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu: 
“Son üç, dört aydır yaşadığımız ekonomik durgunluk ile ilgili 
Ağustos başından bu yana hükümetimiz tarafından bazı ön-
lemler alınmaya çalışılıyor. KDV ve ÖTV indirimleri ekonomi-
de canlanmaya katkı verdi. Bankalar Birliğinin reel kesimle 

birlikte hareket ediyor olmasını çok önemsiyoruz. Bu kap-
samda Türkiye Bankalar Birliği ve Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
katılımlarıyla ilimizde de bir toplan9tı düzenleyeceğiz.” 
dedi.

-Nefes kredisi sürüyodr
KOBİ Destek (nefes) kredisine talep devam ettiğini söyle-

yen Zeytinoğlu, “107 firmamız krediyi kullandı. 20 milyon TL 
kredi kullanıldı. TOBB tarafından 10 firma için daha ilave fon 
yaratıldı.” bilgilerini aktardı.

Zeytinoğlu, “Geçen hafta da SGK, işverenlerin prim borç-
larının yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımladı. Son 3 yıl-
dır düzenli ödemesine rağmen son 12 ayda ödeyemeyen 
firmalarımıza ödeme kolaylığı sağladı. İşverenler aylık tak-
sitler halinde prim borçlarını ödeyebilecekler. 60 aylık vade 
ve uygun faiz oranı işveren için önemli bir destektir. 500 bin 
TL’ye kadar borçlarda teminat aranmayacak KOBİ’ler açısın-
dan önemlidir.” şeklinde konuştu.

Zeytinoğlu aylık gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bil-
gi aktararak sözlerine son verdi. 

[oda meclisi ►
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İZAYDAŞ Genel Müdürü 
Muhammet Saraç, berabe-
rindeki sektör temsilcileri ile 
birlikte Ankara’da çeşitli zi-
yaretlerde bulundu. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, TBMM 
Çevre Komisyonu Başkanlığı, 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
ve TES-İŞ Sendikası Genel 
Başkanlığı’nı ziyaret eden 
Saraç ve beraberindeki he-
yet sektörel konularda fikir 
alışverişinde bulundu.

İZAYDAŞ VE TAYÇED 
ANKARA’DA

Aynı zamanda TAYÇED 
(Tüm Atık ve Çevre Yönetimi 
Derneği) Yönetim Kurulu 
Başkanlığını yürüten İZAY-
DAŞ Genel Müdürü Mu-
hammet Saraç, beraberinde 
TAYÇED yönetiminde yer 
alan İSTAÇ Endüstriyel Atık 
Müdürü ve TAYÇED Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Bekir TOMBUL, Benli Geri 
Dönüşüm Genel Müdürü 
ve TAYÇED Genel Sekre-
teri Ömer BENLİ, Recydia 
Satış ve Pazarlama Müdürü 
ve TAYÇED Sayman’ı Cem 
BALKAN, Akfen Çevre Genel 
Müdürü ve TAYÇED Yönetim 
Kurulu Üyesi Emre SEZ-
GİN, İZAYDAŞ Proje Şefi ve 
TAYÇED Genel Koordinatörü 
Onur ULUDAĞ ve TAYÇED 
Çevre Mühendisi Mehmet 
Fatih ÇALIŞKAN ile birlikte 
Ankara’da ziyaret program-
ları gerçekleştirdi. 

ÇŞB ZİYARETİ
Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığı Çevresel Etki Değer-
lendirmesi İzin ve Denetim 
Genel Müdürü Muhammet 
Ecel’in makamında gerçek-
leşen ilk ziyarette İZAYDAŞ 
Genel Müdürü Muhammet 
Saraç, sektöre ilişkin dü-
şüncülerini paylaştı. Saraç, 
Yeminli Çevre Müşavirliği 

konusunu 
tekrar 
gündeme 
getirirken 
dernek 
olarak ya-
pılan faaliyetler ve yapılması 
planlanan projeler konusun-
da destek beklediklerini ve 
işbirliklerine açık olduklarını 
ifade etti.

TBMM ÇEVRE KOMİSYO-
NU ZİYARETİ

TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı Muhammet Balta’yı 
ziyaret eden Genel Müdür 
Saraç ve beraberindeki 
heyet, Tüm Atık ve Çevre 
Yönetimi Derneği faaliyetleri 
hakkında bilgi paylaşımında 
bulundu. Saraç, atık yönetimi 
adına pozitif algı oluşturmak 
için çalıştıklarını belirterek 
projeler konusunda işbirlik-
lerine açık olduklarını ifade 
etti. Sıcak ve samimi sohbet 
havasında geçen görüşme-
de TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı Muhammet Balta, 
atık yönetimi sektörünün 
stratejik önemine dikkat 
çekerek her türlü işbirlikle-
rini desteklediklerini ifade 
etti. İZAYDAŞ Genel Müdürü 
Muhammet Saraç ve bera-
berindeki heyet Ankara’daki 
ziyaret programlarına Tarım 
ve Orman Bakanlığı Su Yöne-
timi Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Tunçay ile devam 
etti.

TES-İŞ SENDİKASINA 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

TES-İŞ Sendikası Genel 
Başkanı Ersin Akma ile de bir 
araya gelen İZAYDAŞ Genel 
Müdürü Muhammet Saraç 
ve beraberindeki heyet, 
Kasım ayında göreve seçilen 
Ersin Akma ve yönetimine 
hayırlı olsun diyerek görev-
lerinde başarılar diledi. 

İZAYDAŞ 
Ankara’da 
bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdi

[toplantı ►

Kocaeli Sanayi Odası “Kasım” ayı 
Meclis toplantısı yapıldı

Kocaeli Sanayi Odası(KSO) Kasım ayı Meclis toplantısı 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığı’nda yapıldı.

Toplantıda, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu ekonomik değerlendirmelerle başladığı konuşmasın-
da, “Ülkemizde ekim ayında 15,7 milyar dolar ihracat gerçek-
leştirilerek tüm yılların rekoru kırılmıştır. İthalatın ise yüzde 
23,5 azalarak 16,3 milyar dolar gerçekleşmesi sonucu dış 
ticaret açığı 529 milyon dolara geriledi. Yıllık ihracatımız ise 
bir önceki yıla göre   yüzde 7,8 artarak 166,8 milyar dola-
ra yükseldi. Kur artışları ihracata olumlu ivmelenme kattı.” 
dedi.

-Cari açık geriliyor
Yıllık cari açığın eylül ayında 46,1 milyar dolara geriledi-

ğini belirten Zeytinoğlu, “Aylık 1,8 milyar dolar cari fazla ger-
çekleşti. Bunu kur artışlarının pozitif etkisi olarak görüyor ve 
ekim ayında da cari fazla bekliyoruz.” dedi.

“İlimiz ekim ayında da ihracatta rekor kırmaya devam 
etti.” diyen Zeytinoğlu, “Ekim ayında ilimizde ihracatın itha-
latı karşılama oranı tarihinde ilk defa yüzde 79 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. İlimizin ilk on aydaki ihracatı yüzde 30,3 ar-
tışla  23,3 milyar dolar ile 2017 yılının tamamının üzerinde 
gerçekleşmiştir. İthalat ise yüzde 32.3 düşerek 3.3 milyar 
dolara gerilemiştir.” dedi.

-Enflasyon değerlendirmesi
Zeytinoğlu enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirme-

sinde, “Ekim ayında yıllık ÜFE yüzde 45,01, TÜFE ise yüzde 
25,24 oranında gerçekleşti.  Döviz kurlarının gerilemesiyle 
ÜFE hız kesti.” dedi. “Sanayi üretim endeksi eylül ayında yüz-
de 2,7 geriledi.” Diyen Zeytinoğlu, “Kurlardaki ani yükseliş 
üretime yansıdı. Üretimde üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 1.5 artış oldu. Üretimdeki yavaşlama 
sebebiyle üçüncü çeyrek büyüme oranının yüzde 1,5 civarın-
da olacağını tahmin ediyoruz. ” dedi.

-İşsizlik yükselişte
Zeytinoğlu, ağustos ayında sezonsal olarak düşmesi ge-

reken dönemde yüzde 11,1’e yükselen işsizlik oranını ekono-
mideki yavaşlamanın etkisi olarak  değerlendirdi.

Bütçe performansına da değinen Ayhan Zeytinoğlu ekim 
ayında bütçenin 5.4 milyar TL açık verdiğini, gelirlerin yüzde 
17.6 artışla 62.1 milyar TL’ye gerilediğini, giderlerin ise yüz-
de 20.2 artışla 67.5 milyar TL’ye çıktığını belirterek ithalatın 
azalması ile gelirlerin de azaldığını söyledi. 10 aylık bütçe 
açığının 62.1 milyar TL olduğunu söyleyen Zeytinoğlu bütçe 
açıklarının finansman yapısını bozduğunu, ekonomiyi daha 
kırılgan hale getirdiğini söyledi.

Zeytinoğlu, son aylarda yaşanan ekonomik dalgalan-
malarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu: 
“Son üç, dört aydır yaşadığımız ekonomik durgunluk ile ilgili 
Ağustos başından bu yana hükümetimiz tarafından bazı ön-
lemler alınmaya çalışılıyor. KDV ve ÖTV indirimleri ekonomi-
de canlanmaya katkı verdi. Bankalar Birliğinin reel kesimle 

birlikte hareket ediyor olmasını çok önemsiyoruz. Bu kap-
samda Türkiye Bankalar Birliği ve Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
katılımlarıyla ilimizde de bir toplan9tı düzenleyeceğiz.” 
dedi.

-Nefes kredisi sürüyodr
KOBİ Destek (nefes) kredisine talep devam ettiğini söyle-

yen Zeytinoğlu, “107 firmamız krediyi kullandı. 20 milyon TL 
kredi kullanıldı. TOBB tarafından 10 firma için daha ilave fon 
yaratıldı.” bilgilerini aktardı.

Zeytinoğlu, “Geçen hafta da SGK, işverenlerin prim borç-
larının yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımladı. Son 3 yıl-
dır düzenli ödemesine rağmen son 12 ayda ödeyemeyen 
firmalarımıza ödeme kolaylığı sağladı. İşverenler aylık tak-
sitler halinde prim borçlarını ödeyebilecekler. 60 aylık vade 
ve uygun faiz oranı işveren için önemli bir destektir. 500 bin 
TL’ye kadar borçlarda teminat aranmayacak KOBİ’ler açısın-
dan önemlidir.” şeklinde konuştu.

Zeytinoğlu aylık gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bil-
gi aktararak sözlerine son verdi. 

[oda meclisi ►
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[otomotiv ►

2018 yılı Ocak-Kasım döneminde 
toplam üretim bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 8, 

otomobil üretimi ise yüzde 10 oranın-
da azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 
1 milyon 427 bin 157 adet, otomobil 
üretimi ise 944 bin 304 adet düzeyin-
de gerçekleşti.

-Pazar yüzde 34 daraldı
2018 yılı Ocak-Kasım döneminde 

toplam pazar geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 34 azalarak 561 bin 
639 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde otomobil pazarı ise yüz-
de 32 oranında azaldı ve 425 bin 478 
adet olarak gerçekleşti.

-Ticari araç pazarı yüzde 39 azaldı
Ticari araç grubunda, 2018 yılı 

Ocak-Kasım döneminde üretim yüz-
de 3 seviyesinde azalırken, hafif ticari 
araç grubunda da yüzde 3 seviyesin-
de azaldı , ağır ticari araç grubunda 
ise yüzde 10 seviyesinde arttı. 

2017 yılı Ocak-Kasım dönemine 
göre ticari araç pazarı yüzde 39, ha-
fif ticari araç pazarı yüzde 40 ve ağır 
ticari araç pazarı yüzde 27 azaldı. Ağır 
ticari araç grubunda kısıtlı seviyede 
kalan bu azalış baz etkisi kaynaklı 
olup, pazar daralması son 3 yılda yüz-
de 57 seviyesinde gerçekleşti.

-İhracat adet bazında yüzde 5 

azaldı
2018 yılı Ocak-Kasım döneminde 

bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı adet bazın-
da geçen yıla paralel seviyede ger-
çekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 
5 oranında azaldı. Bu dönemde, top-
lam ihracat 1 milyon 219 bin 174 adet, 
otomobil ihracatı ise 810 bin 54 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

-İhracat  döviz bazında yüzde 6-12 
azaldı

2018 yılı Ocak-Kasım döneminde 

bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı paritedeki 
değişim sebebiyle Dolar bazında yüz-
de 12 artarken, Euro bazında ise yüz-
de 6 arttı. 

-Toplam otomotiv ihracatı 29.7 
milyar dolar 

Bu dönemde toplam otomotiv ih-
racatı 29,7 Milyar $ olarak gerçek-
leşirken, otomobil ihracatı yüzde 6 
artarak 11,4 Milyar $ seviyesinde ger-
çekleşti. Euro bazında otomobil ihra-
catı ise aynı seviyede kalarak 9,6 Mil-

Otomotiv ihracatı miktar olarak geriledi, 
değer olarak artış gösterdi

2018 yılı Ocak-Kasım döne-
minde bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre, toplam otomo-
tiv ihracatı paritedeki değişim 
sebebiyle Dolar bazında yüz-
de 12 artarken, Euro bazında 
ise yüzde 6 arttı. 

Bu dönemde toplam oto-
motiv ihracatı 29,7 Milyar $ 
olarak gerçekleşirken, oto-
mobil ihracatı yüzde 6 artarak 
11,4 Milyar $ seviyesinde ger-
çekleşti. Euro bazında otomo-
bil ihracatı ise aynı seviyede 
kalarak 9,6 Milyar € seviye-
sinde gerçekleşti.
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Aygaz LPG Ar-Ge Merkezi kurdu

Aygaz, LPG’nin kullanım alanlarının 
genişletilmesi ve verimliliğinin 
artırılması amacıyla Gebze İşlet-

mesi bünyesinde Ar-Ge Merkezi kurdu.
Aygaz, ’Geleceğin Yakıtı’ olarak ka-

bul edilen LPG’nin kullanım alanlarının 
genişletilmesi ve verimliliğinin artırıl-
ması konularında yapacağı yeniliklerle 
daha temiz bir dünyaya katkıda bulun-
ma amacıyla 2,5 milyon TL’lik yatırım-
la Gebze İşletmesi bünyesinde, Ar-Ge 
Merkezi’ni faaliyete geçirdi. Aygaz böy-
lece Türkiye’de LPG dağıtım şirketleri 
arasında ilk Ar-Ge Merkezi kuran şirket 
oldu.

Aygaz Ar-Ge Merkezi’nde, her biri 
alanında uzman olan 18 kişi çalışıyor. 
Ar-Ge Merkezi’nde; LPG ile çalışan yeni 
ürünlerin geliştirilmesi, LPG ürün kali-

tesinin artırılması, akıllı ürünler ile di-
jitalleşmenin sağlanması, otomasyon 
sistemleri ile verimliliğin artırılması, 
alternatif ve temiz enerji kaynaklarının 
araştırılması ile tüketicilerin yanı sıra 
ülke ekonomisine ve çevreye olan kat-
kının artırılması hedefleniyor.

6 ALANDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI
48 patentle sektör lideri olan 

Aygaz,Ar-Ge Merkezi bünyesinde; Mo-
tor ve Yakıt Teknolojileri Laboratuva-
rı, Kimya Laboratuvarı, Otomasyon ve 
Tasarım Laboratuvarı, Gömülü Sistem 
Laboratuvarı, İmalat Atölyesi, Proto-
tip ve Test Hatları bölümleriyle Ar-Ge 
çalışmalarına başladı. 2018 yılı Ar-Ge 
projeleri dahil edildiğinde toplamda 10 
milyon TL kaynak ayrılan ve son tekno-
lojiden yararlanılan merkezde 15 araş-
tırmacı, 3 teknisyen olmak üzere top-
lamda 18 personel çalışıyor.

AKADEMİK VE BİLİMSEL 
KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ

Temel faaliyet alanlarını, ‘Yeni Ürün 
Geliştirme’, ‘Alternatif Yakıt & Temiz 
Enerji’ ve ‘Makina & Proses Geliştirme’ 
olarak belirleyen Ar-Ge Merkezi, ça-
lışmalarını TÜBİTAK, Koç Üniversitesi, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversi-
tesi gibi akademik ve bilimsel kuruluş-
larla iş birliği halinde sürdürüyor ve sa-
nayi-üniversite işbirliği alanında farklı 
üniversiteler ile de çalışmalar yapmayı 
hedefliyor.

KÜKÜRT SALIMI EN AZA İNDİRİLECEK
Halen Ar-Ge Merkezi’nde yürütü-

len çalışmalardan birini, dünyada bir 
ilk olan Greenodor projesi oluşturuyor. 
Renksiz ve kokusuz bir gaz olan LPG, 
kaçak durumunda fark edilmesi ama-
cıyla kükürtlü bileşenlerle kokulandı-
rılıyor. Ancak, yanıcı olmayan kükürt 
oksitler, atmosferde 40 günlük kalıcılı-
ğıyla en önemli hava kirleticiler arasın-
da yer alıyor. 

Aygaz Ar-Ge Merkezi’nde, dünya-
da da bir ilk olan ve patentli projeyle, 
LPG’nin kokulandırılmasında kükürt 
kullanımının sıfırlanması için çalışılıyor. 
Çalışmalarının önemli kısmını tamam-
layan merkez, 10 farklı ülkede marka 
tescili bulunan Greenodor projesiyle 
otogaz ve tüpgazda kokulandırıcı olarak 
kükürt kullanımına son vererek, gelece-
ğin yakıtını iklim değişikliğiyle mücade-
lede önemli bir araca dönüştürüyor.

[ar-ge ►
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Eurodesk Türkiye Ulusal Koordinatörlüğü, Kocaeli’de gençlik alanında kaliteli pro-
jeler geliştirmek amacıyla Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (PCM)’yi  düzenlendi.

Eurodesk Türkiye Ulusal Ajans Ko-
ordinatörlüğü tarafından Euro-
desk Kocaeli Temas Noktalarının 

ortak çalışması ile Kocaeli’de, gençlik 
alanında kaliteli projeler geliştirmek 
amacıyla Proje Döngüsü Yönetimi Eği-
timi (PCM) düzenlendi. 

Kocaeli’de Eurodesk Temas Nokta-
sı olan üç kurum, Kocaeli Sanayi Odası, 
İzmit Belediyesi ve Kocaeli Gençlik Hiz-
metleri İl Müdürlüğü tarafından düzen-
lenen ve üç gün boyunca devam eden 
eğitime Kocaeli ve civarındaki illerden 
70 genç katıldı. 

Eğitimde, gençlere proje yazımının 
temel aşamaları, başvuru formları, pro-
je başvurusunda istenen ek belgelerin 
(proje özeti, mantıksal çerçeve matri-
si ve bütçe) hazırlanması, proje yazı-
mında önemli ipuçları, Horizon 2020 
ve Erasmus + programlarına başvuru 

usulleri, hibe desteği veren kuruluş-
ların temel kriterleri konularında bilgi 
verildi. Eğitimin verimliliğini artırmak 
için proje yazımı aşamaları uygulama-
lı grup çalışmalarıyla desteklenerek 
grupların hazırladıkları projelerin su-
numu yapıldı. 

[etkinlik-eğitim ►

Kocaeli’de ‘proje döngüsü yönetimi eğitimi’ 
gerçekleştirildi
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Kocaeli Valisi Hüseyin 
Aksoy, Çolakoğlu 
Metalurji Fabrikasını 

ziyaret ederek, çalışmalar 
hakkında yetkililerden bilgi 
aldı.Çolakoğlu Metalurji 
Fabrikası Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Çolakoğlu 
ve Genel Müdür Cahit Aşkın 
tarafından karşılanan Vali 
Hüseyin Aksoy’a ziyarette 

Kocaeli Sanayi Odası Baş-
kanı Ayhan Zeytinoğlu ve 
İşletmeler Direktörü Özgür 
Özsoy eşlik etti.

Bir süre Çolakoğlu 
Metalurji Fabrikası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hasan 
Çolakoğlu ile sohbet eden 
Sayın Valimiz, fabrikayı ge-
zerek, yetkililerden çalış-
malar hakkında bilgi aldı.

Vali Aksoy 
Çolakoğlu 
Metalurji  
Fabrikasını 
ziyaret etti

[ziyaret ►
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[istihdam ►

Sınırları Aşan Türkiye Projesi başlıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), Facebook ve Habitat işbirli-
ğinde gerçekleştirilecek olan Sınırla-

rı Aşan Türkiye Projesi başlıyor. 
“Sınırları Aşan Türkiye” projesinin 

lansmanı TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Facebook 
Küresel Pazarlama Çözümleri Başkan Yar-
dımcısı Carolyn Everson, Facebook Türkiye 
Ülke Direktörü Derya Matraş, TOBB Genç 
Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve 
Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Sezai Hazır’ın katılımıyla İstanbul’da ger-
çekleştirildi.

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve 
önemli paydaşları bir araya getirmeyi 
amaçlayan ve dört ayaktan oluşan “Sınır-
ları Aşan Türkiye” projesinde Türkiye’deki 
işletmelerin Facebook ve uygulama ailesi-
ni kullanarak büyümeleri ve sınırları aşma-
ları için desteklemek adına bir farkındalık 
kampanyası başlatılması hedefleniyor.

Proje kapsamında ayrıca TOBB, Face-
book ve Habitat işbirliğinde 2019 yılında 
İstanbul’da bir Girişimcilik ve Sosyal Etki 
Merkezi açacak. Toplantıda projenin ilk 
ayağı olan ve Deloitte tarafından hazırla-
nan Ekonomik ve Sosyal Etki Raporu’nun 
sonuçları da paylaşıldı.

-TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ayhan Zeytinoğlu

Toplantının açılış konuşmasını yapan 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ayhan Zeytinoğlu, TOBB olarak, projeye 
destek vermekten duydukları memnuni-
yeti dile getirerek, “TOBB olarak İstanbul’u 
tüm bu coğrafyanın girişimcilik merkezi 
yapmak için çalışıyoruz. Bunun için bugün 
burada yeni bir adımı atacağız. Yeni sanayi 
devriminin simgesi haline gelen Facebook 
ile İstanbul’umuza bir inovasyon hub’ı ka-
zandırmak için yola çıktık” dedi.

Facebook’un, milyarlarca insanı 
birbirine bağlayan ve toplumsal fayda 
sağlamak isteyen toplulukların etkisini 
artıran, dünyanın en önemli teknoloji 
şirketlerinden biri olduğunu vurgulayan 
Zeytinoğlu, “Facebook aynı zamanda 
faaliyet gösterdiği ülkelerdeki işlet-
melerin, dünyaya açılmasına da katkı 
sunan bir platform. Facebook Küresel 
Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcı-
sı Carolyn Everson’a, bu merkezi açmak 
için İstanbul’u seçmelerinden dolayı te-
şekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ayhan Zeytinoğlu, Habitat’ı 
Türkiye’ye kazandıran Sezai Hazır’a da 
teşekkür ederek, bu proje kapsamında 
söz konusu merkezden işletmelerin ya-
rarlanması için TOBB olarak çalışacak-
larını söyledi.

İçinde bulunulan devrin ‘Dijitalleşme 
Devri’ olduğuna dikkat çeken Zeytinoğlu, 
şunları kaydetti: “Yapay zeka, sonuçları 
itibarıyla, dünya ekonomisi üzerinde, 

önceki buluşlardan çok daha büyük et-
kiye neden olacak. Araştırmalara göre, 
2000’li yıllarda bilgi teknolojilerinin 
yaygınlaşmasının milli gelir üzerindeki 
etkisi, yıllık binde 6. Yapay zekanın, 2030 
yılına kadar, dünya ekonomisindeki et-
kisinin büyümesine yüzde 1,2 katkı ya-
pacağı tahmin edilmekte. OECD’nin yap-
tığı çalışmaya göre, Türkiye’deki işlerin 
yüzde 60’ı, yapay zeka ve otomasyonun 
tehdidi altında.

Rüzgar esmeye başlayınca kimileri 
duvar örer, kimileri yel değirmeni ya-
par. Biz Türk iş dünyası olarak yel de-
ğirmeni yapan tarafta olmak için çalı-
şıyoruz. Deloitte’un yaptığı çalışmada, 
Facebook’un Türkiye ekonomisi üze-
rindeki olumlu etkisi net şekilde ortaya 
kondu. Facebook, Türkiye’nin katma de-
ğerinde 15 milyar liralık bir artışa neden 
olmuş. ‘Sınırları Aşan Türkiye’ projesi ile 
bu etki, daha da yukarı çıkacaktır.”

 -Facebook Küresel Pazarlama 
Çözümleri Başkan Yardımcısı Everson

Facebook Küresel Pazarlama Çö-
zümleri Başkan Yardımcısı Carolyn 
Everson da Facebook’un Türkiye’ye ver-
diği önemden bahsetti.

Facebook’un, platformları aracılığıy-
la Türkiye ekonomisine 15,3 milyar lirası 
katma değer ve bu katkıları sonucunda 
ülkede 209 bin istihdam sağlandığını 
belirten Everson, Türklerin hızlı öğre-
nen, dayanıklı kişiler olduğunu söyledi.

Everson, Türkiye’de görüşme ger-
çekleştirdiği şirketlerin yaklaşımla-
rından ve Facebook ile dünyaya açılan 
şirketlerden söz ederek, projeye ilişkin 
“Türkiye’de ekonominin büyümesi ve 
istihdamın yaratılması adına inanılmaz 
fırsat görüyoruz” ifadelerini kullandı.

 -Derya Matraş
Facebook Türkiye Ülke Direktörü 

Derya Matraş ise Türkiye’nin Facebook 
için pek çok açıdan çok değerli bir ülke 
olduğunun altını çizerek, bir Türk olarak, 
hem Türkiye ekonomisine hem de Türk 
halkına katkıda bulunmak için çalıştık-
larını söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Mat-
raş, genel hatlarıyla proje kapsamın-

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve önemli paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan 
ve dört ayaktan oluşan “Sınırları Aşan Türkiye” projesinde Türkiye’deki işletmelerin Face-
book ve uygulama ailesini kullanarak büyümeleri ve sınırları aşmaları için desteklemek 
adına bir farkındalık kampanyası başlatılması hedefleniyor.

da Türkiye’de her boyuttan işletmenin 
yerel ve global anlamda büyümesine 
destek vermek, Türk toplumuna katkıda 
bulunmak için bir dizi çalışmanın ve ya-
tırımların yapılacağını anlattı.

Derya Matraş, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ın gönderdiği tebrik telgrafını da 
katılımcılarla paylaştı.

 -TOBB Genç Girişimciler Kurulu 
Başkanı Sabancı

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Baş-
kanı Ali Sabancı da Türkiye’nin tekno-
lojide geldiği noktaya işaret ederek, 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın iş 
dünyasından gelmesi nedeniyle, giri-
şimcilere verdiği destek ve önemden 
bahsetti.

Projenin Türkiye için önemine dik-
kati çeken Sabancı, şunları söyledi: “Bu, 
iyi bir lansman. Benim tabirimle ‘iyi bir 
gaz.’ Ülkemizin buna ihtiyacı var çün-
kü her şeyimiz var, sadece biraz daha 
‘Hadi ya, hadi kardeşim, hadi kızım, hadi 
bacım, canım.’ diyebilmemiz gereki-
yor. Bunu becermek için de icraat çok 
önemli.

TOBB, Facebook ve Habitat bir araya 
geldi projede ama bu bahsedilen Giri-
şimcilik Merkezi’ni 2019’da açmak çok 
mühim, Nisan-Mart erken belki ama 
Mayıs gibi bir tarihi netleştirelim, iş so-
ğumasın. Habitat Derneği şimdiye kadar 
1,3 milyon gence dokunmuş, teşekkür 
etmekten başka ne diyebilirim buna.”

Açılış konuşmalarının ardından Ga-
zeteci Yazar Elif Ergu yönetiminde, 
TOBB, Facebook, Habitat Derneği, Kon-
da ve Deloitte Türkiye yetkilileri ile Pro-
je Paneli gerçekleştirildi.

Başarı Hikâyeleri Panelinde Kaan 
Camgöz (Facebook) moderatörlüğün-
de katılımcılar Ali Emre Arpacı (KAFT), 
Burak Sağlık (TEKNASYON), Izabela 
Erşahin (BEBEMOSS) ve Kerim Türe 
(MODANİSA)’nin başarı hikayelerini 
dinledi. 
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Sınırları Aşan Türkiye Projesi başlıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), Facebook ve Habitat işbirli-
ğinde gerçekleştirilecek olan Sınırla-

rı Aşan Türkiye Projesi başlıyor. 
“Sınırları Aşan Türkiye” projesinin 

lansmanı TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Facebook 
Küresel Pazarlama Çözümleri Başkan Yar-
dımcısı Carolyn Everson, Facebook Türkiye 
Ülke Direktörü Derya Matraş, TOBB Genç 
Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve 
Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Sezai Hazır’ın katılımıyla İstanbul’da ger-
çekleştirildi.

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve 
önemli paydaşları bir araya getirmeyi 
amaçlayan ve dört ayaktan oluşan “Sınır-
ları Aşan Türkiye” projesinde Türkiye’deki 
işletmelerin Facebook ve uygulama ailesi-
ni kullanarak büyümeleri ve sınırları aşma-
ları için desteklemek adına bir farkındalık 
kampanyası başlatılması hedefleniyor.

Proje kapsamında ayrıca TOBB, Face-
book ve Habitat işbirliğinde 2019 yılında 
İstanbul’da bir Girişimcilik ve Sosyal Etki 
Merkezi açacak. Toplantıda projenin ilk 
ayağı olan ve Deloitte tarafından hazırla-
nan Ekonomik ve Sosyal Etki Raporu’nun 
sonuçları da paylaşıldı.

-TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ayhan Zeytinoğlu

Toplantının açılış konuşmasını yapan 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ayhan Zeytinoğlu, TOBB olarak, projeye 
destek vermekten duydukları memnuni-
yeti dile getirerek, “TOBB olarak İstanbul’u 
tüm bu coğrafyanın girişimcilik merkezi 
yapmak için çalışıyoruz. Bunun için bugün 
burada yeni bir adımı atacağız. Yeni sanayi 
devriminin simgesi haline gelen Facebook 
ile İstanbul’umuza bir inovasyon hub’ı ka-
zandırmak için yola çıktık” dedi.

Facebook’un, milyarlarca insanı 
birbirine bağlayan ve toplumsal fayda 
sağlamak isteyen toplulukların etkisini 
artıran, dünyanın en önemli teknoloji 
şirketlerinden biri olduğunu vurgulayan 
Zeytinoğlu, “Facebook aynı zamanda 
faaliyet gösterdiği ülkelerdeki işlet-
melerin, dünyaya açılmasına da katkı 
sunan bir platform. Facebook Küresel 
Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcı-
sı Carolyn Everson’a, bu merkezi açmak 
için İstanbul’u seçmelerinden dolayı te-
şekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ayhan Zeytinoğlu, Habitat’ı 
Türkiye’ye kazandıran Sezai Hazır’a da 
teşekkür ederek, bu proje kapsamında 
söz konusu merkezden işletmelerin ya-
rarlanması için TOBB olarak çalışacak-
larını söyledi.

İçinde bulunulan devrin ‘Dijitalleşme 
Devri’ olduğuna dikkat çeken Zeytinoğlu, 
şunları kaydetti: “Yapay zeka, sonuçları 
itibarıyla, dünya ekonomisi üzerinde, 

önceki buluşlardan çok daha büyük et-
kiye neden olacak. Araştırmalara göre, 
2000’li yıllarda bilgi teknolojilerinin 
yaygınlaşmasının milli gelir üzerindeki 
etkisi, yıllık binde 6. Yapay zekanın, 2030 
yılına kadar, dünya ekonomisindeki et-
kisinin büyümesine yüzde 1,2 katkı ya-
pacağı tahmin edilmekte. OECD’nin yap-
tığı çalışmaya göre, Türkiye’deki işlerin 
yüzde 60’ı, yapay zeka ve otomasyonun 
tehdidi altında.

Rüzgar esmeye başlayınca kimileri 
duvar örer, kimileri yel değirmeni ya-
par. Biz Türk iş dünyası olarak yel de-
ğirmeni yapan tarafta olmak için çalı-
şıyoruz. Deloitte’un yaptığı çalışmada, 
Facebook’un Türkiye ekonomisi üze-
rindeki olumlu etkisi net şekilde ortaya 
kondu. Facebook, Türkiye’nin katma de-
ğerinde 15 milyar liralık bir artışa neden 
olmuş. ‘Sınırları Aşan Türkiye’ projesi ile 
bu etki, daha da yukarı çıkacaktır.”

 -Facebook Küresel Pazarlama 
Çözümleri Başkan Yardımcısı Everson

Facebook Küresel Pazarlama Çö-
zümleri Başkan Yardımcısı Carolyn 
Everson da Facebook’un Türkiye’ye ver-
diği önemden bahsetti.

Facebook’un, platformları aracılığıy-
la Türkiye ekonomisine 15,3 milyar lirası 
katma değer ve bu katkıları sonucunda 
ülkede 209 bin istihdam sağlandığını 
belirten Everson, Türklerin hızlı öğre-
nen, dayanıklı kişiler olduğunu söyledi.

Everson, Türkiye’de görüşme ger-
çekleştirdiği şirketlerin yaklaşımla-
rından ve Facebook ile dünyaya açılan 
şirketlerden söz ederek, projeye ilişkin 
“Türkiye’de ekonominin büyümesi ve 
istihdamın yaratılması adına inanılmaz 
fırsat görüyoruz” ifadelerini kullandı.

 -Derya Matraş
Facebook Türkiye Ülke Direktörü 

Derya Matraş ise Türkiye’nin Facebook 
için pek çok açıdan çok değerli bir ülke 
olduğunun altını çizerek, bir Türk olarak, 
hem Türkiye ekonomisine hem de Türk 
halkına katkıda bulunmak için çalıştık-
larını söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Mat-
raş, genel hatlarıyla proje kapsamın-

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve önemli paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan 
ve dört ayaktan oluşan “Sınırları Aşan Türkiye” projesinde Türkiye’deki işletmelerin Face-
book ve uygulama ailesini kullanarak büyümeleri ve sınırları aşmaları için desteklemek 
adına bir farkındalık kampanyası başlatılması hedefleniyor.

da Türkiye’de her boyuttan işletmenin 
yerel ve global anlamda büyümesine 
destek vermek, Türk toplumuna katkıda 
bulunmak için bir dizi çalışmanın ve ya-
tırımların yapılacağını anlattı.

Derya Matraş, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ın gönderdiği tebrik telgrafını da 
katılımcılarla paylaştı.

 -TOBB Genç Girişimciler Kurulu 
Başkanı Sabancı

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Baş-
kanı Ali Sabancı da Türkiye’nin tekno-
lojide geldiği noktaya işaret ederek, 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın iş 
dünyasından gelmesi nedeniyle, giri-
şimcilere verdiği destek ve önemden 
bahsetti.

Projenin Türkiye için önemine dik-
kati çeken Sabancı, şunları söyledi: “Bu, 
iyi bir lansman. Benim tabirimle ‘iyi bir 
gaz.’ Ülkemizin buna ihtiyacı var çün-
kü her şeyimiz var, sadece biraz daha 
‘Hadi ya, hadi kardeşim, hadi kızım, hadi 
bacım, canım.’ diyebilmemiz gereki-
yor. Bunu becermek için de icraat çok 
önemli.

TOBB, Facebook ve Habitat bir araya 
geldi projede ama bu bahsedilen Giri-
şimcilik Merkezi’ni 2019’da açmak çok 
mühim, Nisan-Mart erken belki ama 
Mayıs gibi bir tarihi netleştirelim, iş so-
ğumasın. Habitat Derneği şimdiye kadar 
1,3 milyon gence dokunmuş, teşekkür 
etmekten başka ne diyebilirim buna.”

Açılış konuşmalarının ardından Ga-
zeteci Yazar Elif Ergu yönetiminde, 
TOBB, Facebook, Habitat Derneği, Kon-
da ve Deloitte Türkiye yetkilileri ile Pro-
je Paneli gerçekleştirildi.

Başarı Hikâyeleri Panelinde Kaan 
Camgöz (Facebook) moderatörlüğün-
de katılımcılar Ali Emre Arpacı (KAFT), 
Burak Sağlık (TEKNASYON), Izabela 
Erşahin (BEBEMOSS) ve Kerim Türe 
(MODANİSA)’nin başarı hikayelerini 
dinledi. 
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KSO 23. Meslek Komitesi (Genel Amaçlı Makina İmalatı Sanayi Grubu) toplantısı 
Astim AŞ.’de gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası 23.Meslek 
Komitesi Kasım ayı toplantısını 
Astim Endüstri Tesisleri İmalat 

Montaj Taahhüt A.Ş firmasında ger-
çekleştirdi. Firma Genel Müdürü Adil 
Birinci ve Ticari İşlemler Müdürü Serhat 
Birinci’nin evsahipliğinde gerçekleştiri-
len toplantıya Komite Başkanı Mehmet 
Özdeşlik, Komite Başkan Yardımcısı 
Cihan Acaroğlu, Komite Üyeleri Meh-
met Emin Bulat ve Vedat Kirişci, Meclis 
Üyeleri Sedat Silahtaroğlu ve Tunç Atıl, 
Meslek Komiteleri Uzmanı Seçkin Ökte 
ve Belge Memuru Mansur Zor katıldı.

Firma tanıtım filminin gösterimi ile 
başlayan toplantı, Serhat Birinci’nin 
firma ürünleri ve üretim süreçleri hak-
kında tanıtım sunumuyla devam etti. 
Astim A.Ş.,  su, atık su ve enerji santral-
leri, ambalaj tipi su ve atık su arıtma 
tesisleri, atmosferik ve basınçlı proses 
tankları, endüstriyel tesisler için özel 
çelik üretim tesisleri ve koku ve gaz 
arıtma tesisleri için gerekli mekanik 
ekipman ve makineleri tasarlamak ve 

üretmek üzere 1980 yılında Dilovası Or-
ganize Sanayi Bölgesinde kuruldu. 6 bin 
m2 kapalı ve 8 bin m2 açık alana sahip 

tesiste 63 kişi çalışıyor. Toplantı sonra-
sında tesis dolaşılarak, tesis tanıtımı ve 
üretim süreçleri hakkında bilgi alındı. 

23. Meslek Komitesi 
Astim AŞ.’de biraraya geldi

KSO 17. Meslek Komitesi (Metal Yapı Sanayi Grubu) üye ziyareti gerçekleştirdi

Kocaeli Sanayi Odası 17.Meslek 
Komitesi 4 Aralık tarihinde  Tur-
kuaz Uzay Çatı ve Çelik Yapı Sis-

temleri, Özler Kalıp ve İskele Sistem-

leri 1. Şubesi ile  Özer Elektrik Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti. firmalarına üye zi-

yaretinde bulundu. Ziyarete 17.Meslek 
Komitesi Başkanı Mehmet Emin Bilgin, 
Meclis Üyesi  Osman Soybaş ve KSO 
Dilovası Temsilcisi Hakan Karaman 
katıldı. 

Yapılan ziyaretlerde sanayicinin 
özellikle ihracat sırasında karşılaştı-

ğı ve özellikle yurt dışında personel 
çalıştırırken karşılaştığı güçlükler, 
nakliye fiyatlarındaki artış,  kalifiye 
personel istihdamının zorluğu gibi ko-
nularda yaşadığı sorunlar konuşuldu, 
beklentiler ve çözüm önerileri üzerine 
tartışıldı.

17. Meslek Komitesi üye ziyaretleri yaptı

Özer Elektrik firma ziyareti

Özler Kalıp firma ziyareti

Turkuaz Uzay Çatı firma ziyareti

meslek komiteleri ► 
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3. Meslek Komitesi 
üye ziyaretleri gerçekleştirdi

Kocaeli Sanayi Odası 3. Meslek 
Komitesi (Hazır Yemek ve Şe-
kerleme Sanayi Grubu), Mes-

lek Komite Başkanı Yüksel Güven’in 
Genel Müdürü olduğu Aş-San Gıda 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde 

toplanarak firmanın faaliyetleri hak-
kında bilgi aldılar.

Söz konusu ziyarete Meclis Üyesi 
Murat Can, Meclis Üyesi Necmi Gidi-

ci, Meslek Komite Başkan Yardımcısı 
Mihriban Bilen, Meslek Komite Üyesi 
Kenan Akbaş ve Meslek Komiteleri 
Uzmanı Seçkin Ökte katıldı. Meslek 
Komite Başkanı Yüksel Güven Aş-San 
Gıda’nın toplu yemek hizmetine 1987 
yılında Gebze’de başladığını, 2003 yı-
lında İstanbul İstinye fabrikasının ve 
2005 yılında da Ay Dilimi Pastanesi-
nin kurulduğunu ifade etti. 

İkinci ziyaret Mertçe Gıda Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi’ne gerçek-
leştirildi. 1979 yılında kurulan firma 
günlük 2 bin 500 kişilik yemek üretimi 
yapıyıor. 

Komite üçüncü ziyaretini Gök Gıda 
Maddeleri Limited Şirketi’ne gerçek-

leştirdi. 82 kişinin çalıştığı firmada 
günlük 4 bin 500 kişilik yemek üretimi 
yapılıyor.

İhracatın finansmanında Türk Eximbank 
konulu panel Kocaeli’de düzenlendi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu mo-
deratörlüğünde, Türk Eximbank Genel Müdürü Ad-
nan Yıldırım’ın katılımıyla, “İhracatın Finansmanında 

Türk Eximbank” konulu bilgilendirme toplantısı sanayici-
lerin yüksek katılımıyla gerçekleşti.

Gebze Güzeller OSB’de gerçekleşen panele, KSO Baş-
kanı Ayhan Zey-
tinoğlu ve Türk 
Eximbank Genel 
Müdür Adnan 
Yıldırım’ın yanı 
sıra Gebze Tica-
ret Odası Başkanı 
Nail Çiler, Geb-
ze Güzeller OSB 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Adem 

Ceylan ve Eximbank yetkilileri yer aldı. Toplantıya ihracat-
çı firmalar ve sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. 

Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, banka faaliyet-
leri ve bölge ihracatına sundukları destekler hakkında bilgi 
aktarımında bulundu. Sunum sonrasında katılımcılardan 
gelen daha fazla finansman, teminat mektubu olmadan 

çalışılması, yurtdışı alıcı limitlerinin artırılması ve süreçle-
rin hızlandırılması gibi konulardaki sorular cevaplandırıla-
rak, katılımcıların görüş ve önerilerini dinlendi.  
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TÜBİTAK TEYDEB 1515 Öncül Ar-
Ge Laboratuvarları Destekleme 
Programı kapsamında destekle-

nen, Ericsson Araştırma Türkiye Labo-
ratuvarı İstanbul’da açıldı. Milli Tekno-
loji Hamlesi’ne destek olarak Türkiye’yi 
küresel teknoloji üssü haline getirmeyi 
hedefleyen Ericsson Araştırma Türkiye 
Laboratuvarı, teknolojik bilgi ve bilimsel 
üretim anlamında geleceğe katma değer 
sağlamak üzere çalışmalarını sürdüre-
cek. Laboratuvar, yeni ve inovatif çalış-
ma konuları ile Türk araştırmacılara yeni 
bilimsel makaleler, yayınlar ve patentler 
yayınlama fırsatı sunacak, global ölçek-
teki araştırmalara ve standartlara da 
doğrudan katkıda bulunacak.

Laboratuvarın açılışında konuşan 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız 
Mehmet Fatih Kacır, milli teknoloji ve 
güçlü sanayi vizyonuyla bakanlık ola-
rak çalışmalarını sürdürdüklerini söy-
ledi. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına yükseltme amacıyla 
çalıştıklarını dile getiren Kacır, küresel 
endüstride yaşanan dijital değişimlere 
ayak uydurmak için faaliyetlerini sürdür-
düklerini anlattı. Kacır, Endüstri 4.0 gibi 
politikaların ülkeler tarafından hayata 
geçirildiğini kaydederek, “Biz de başka 
ülkelerin politikalarını kopyalamak ye-
rine Milli Teknoloji Hamlesi başlığıyla 
kendi yetkinliklerimizi, kabiliyetlerimizi, 
kaynaklarımızı ve hedeflerimizi dikka-
te aldığımız kendi politika çerçevemizi 
takip ediyoruz” dedi. “Bugünün tekno-
lojilerini değil bugünden 5-10 yıl sonra-
sını hedefleyen işlere öncelik verece-
ğiz.” diyen Kacır, sözlerine şöyle devam 
etti: “Nihai hedefimiz; Türkiye’yi sanayi 
teknolojisinde lider bir Ar-Ge ve üretim 
üssü haline getirmek. Bunu yaparken 

günceli çok iyi takip etmek, kabiliyet-
lerimizi ölçerek fırsatları en iyi şekilde 
değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla 
bugün açılışını yaptığımız merkezin, Milli 
Teknoloji Hamlemizin, ‘insan kaynağının 
geliştirilmesi’ ve “altyapının geliştiril-
mesinde’ ana hedeflerine ulaşmamızda 
önemli fırsatlar sunacağı düşüncesin-
deyim. Memnuniyet verici diğer gelişme 
ise bu merkezin Ericsson Araştırma’nın 
küresel anlamdaki 11. araştırma labora-
tuvarı olması.” Kacır, söz konusu mer-
kezin “ağ mimarisi ve protokolleri” ile 
“güvenlik” alanlarında Türkiye merkezli 
üretim yapacağı bilgisini verdi.

“Kilit Rol Oynayacak”
Kacır, Ericsson Türkiye’nin İstanbul, 

Ankara ve İzmir’de halihazırda 450’ye 
yakın Ar-Ge personelinin bulunduğu-
nu Ar-Ge merkezlerine sahip olduğunu 
belirterek, “Bunların yanısıra bugün açı-
lan araştırma laboratuvarıyla istihdam 
edeceği araştırmacılar, ortak projeler 
üreteceği akademisyenler, yüksek lisans 
ve doktora öğrencileri ile yeni iş model-
lerinin geliştirilmesinde inanıyorum ki 
kilit rol oynayacak” diye konuştu. Türk 
araştırmacıların, bu merkezde yürütü-
lecek uluslararası projelere makale, tez 
ve patent üreterek bilgi ve iletişim tek-
nolojilerinde uluslararası standardizas-
yona doğrudan katkı sağlayabileceğini 
ifade eden Kacır, bu isabetli karar ve 
TÜBİTAK’ın desteğiyle kurulan labora-
tuvarın ülke için önemli bir katma değer 
oluşturacağını bildirdi.

“5G ve Ötesi Konularında Önemli 
Çalışmalar Yapılacak”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal, açılışta yaptığı konuşmada, Eri-

csson Araştırma Türkiye Laboratuvarı’nın 
TÜBİTAK’ın “TEYDEB 1515-Öncül Ar-Ge 
Laboratuvarları Destekleme Progra-
mı” kapsamında hayata geçtiği bilgisini 
verdi. Türkiye’de 2003’ten sonra Ar-Ge 
çalışmalarına verilen önem ve desteğin 
arttığından bahseden Prof. Dr. Mandal, 
bu kapsamda verilen desteğin yıllık 150 
milyon liradan 2018 itibarıyla 1,6 mil-
yar liraya yükseldiğini söyledi. Prof. Dr. 
Mandal, Türkiye’nin son 10 yıldaki orta 
yüksek teknolojiye sahip ürün üreti-
minde sağladığı ilerlemeden bahsede-
rek, TÜBİTAK’ın destek mekanizmaları 
ile özellikle yüksek teknoloji alanların-
da hedefi taşıdıklarını anlattı. Ericsson 
Araştırma Türkiye Laboratuvarı’nda 
TÜBİTAK’ın destek kapsamında olan 
“ağ mimarisi ve protokolleri” ile “güven-
lik” alanlarının öne çıkacağını kaydeden 
Prof. Dr. Mandal, “5G ve ötesi alanında 
çalışmalar yapılacak. Bizim beklentimiz 
hem bilgi ve teknoloji üretimi anlamında 
var. Aynı zamanda diğer 10 laboratuvar 
ile ilgili iş birliği platformunun geliştiril-
mesi” diye konuştu. 

Ericsson’un kurduğu Araştırma La-
boratuvarının, telekomünikasyon ala-
nında nitelikli insan kaynağını bünye-
sinde toplayıp, işbirlikleri sağlayarak, 
geleceğin teknolojileri için yapılacak 
araştırma ve inovasyon çalışmalarına 
öncülük edeceğini umduğunu dile geti-
ren Prof. Dr. Mandal, “Bu Araştırma La-
boratuvarı kullanıcılar, endüstri ve üni-
versiteler ile etkileşim halinde çalışarak 
kullanıcıların ihtiyaçlarını, farklı konsept 
ve çözümlerin endüstri için önemini in-
celeyecek. Doğru insanları bünyesinde 
toplayıp farklı alanlar arasında işbirliği 
kurarak geleceğin teknolojileri için ya-
pılacak araştırma ve inovasyon çalış-

Ericsson’un Türkiye’de Kurduğu Araştırma 
Laboratuvarı Açıldı

[meslek komiteleri ►
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malarına öncülük edecek Ericsson’un bu 
çabalarını desteklemekten memnuniyet 
duyuyoruz. Ericsson Araştırma Türkiye 
Laboratuvarı ülkemiz için önemli bir ka-
zanımdır” diye konuştu.

“Öncül Ar-Ge Laboratuvarları 
Destekleme Programıyla Ülkemiz 
Küresel Çekim Merkezi Olacak”

Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın Ön-
cül Ar-Ge Laboratuvarları Destekle-
me Programının, ülkemizin belirli bilim 
ve teknoloji alanlarında küresel çekim 
merkezi olmasının sağlanmasına kat-
kıda bulunduğuna işaret ederek, prog-
ramla ilgili şu bilgileri verdi: “TÜBİTAK 
tarafından başlatılan 1515 Öncül Ar-Ge 
Laboratuvarları Destekleme Progra-
mı ile, özellikle yüksek performanslı 
Ar-Ge yoğun şirketlerin öncül tekno-
lojik alanlarda Türkiye’de kuracakları 
Ar-Ge laboratuvarlarının desteklenme-
si amaçlanmıştır. Program sayesinde, 
uluslararası büyük şirketlerin geleceğin 
teknolojilerine yönelik stratejik Ar-Ge 
laboratuvarlarını ülkemizde kurmaları 
kolaylaştırılmaktadır. Şirketlerin Ar-Ge 
laboratuvarının onaylanan bütçesinin 
%75’i 10 yıla kadar ve her yıl 10 milyon 
TL’ye kadar desteklenebilecektir. Ayrıca 
program kapsamında hem yabancı hem 
de Türk araştırmacılar desteklenebil-
mektedir. Eğer yurtdışından araştırma 
konusunda Türk ya da yabancı uzman 
araştırmacılar laboratuvar çalışma-
larında yer alırsa, bu araştırmacılar 
%100’e kadar desteklenebilmektedir. 
Türkiye’de veya yurtdışında doktora ya-
pıp, sınırlı akademik kadrolarda kendine 
pozisyon bulamayıp, elde ettiği bilgi ve 
deneyimi zaman içinde yitirebilecek ni-
telikli personel için de doğal istihdam 
alanları oluşturulacaktır. Bu personelin 
doktora eğitimi sırasında elde ettikleri 
bilgi ve deneyim, bu laboratuvarlar sa-

yesinde bir değere dönüşecektir. Do-
layısıyla bu yönleriyle de Öncül Ar-Ge 
Laboratuvarları Destekleme Programı, 
araştırmacılarımızın niteliğinin yüksel-
tilmesine ve nitelikli yerli ve yabancı 
araştırmacıların ülkemize kazandırıl-
masına katkı sağlayacaktır. Bu yeni-
likçi programın ekosistemimizdeki en 
ileri bilimsel ve teknolojik dinamikleri 
artıracağını ve ülkemizin belirli bilim 
ve teknoloji alanlarında küresel çekim 
merkezi olmasına katkı sağlayacağını 
umuyoruz.”

“Türkiye’de Bilginin Gelişimine Katkı 
Sunacak”

Ericsson Ortadoğu ve Afrika Başkanı 
Rafiah İbrahim, Ericsson Araştırma Tür-
kiye Laboratuvarı’nın şirketin dünyada 
açılan 11. laboratuvarı olduğunu belir-
terek, burada Ar-Ge mühendislerince 
üretilen patentli yazılımların sadece 
Türkiye’de değil küresel hizmet sağla-
yıcılar tarafından kullanılacağını söy-
ledi. Türkiye için bu laboratuvarın son 
derece önemli olduğunu dile getiren 
İbrahim, “Çünkü bütün bilim insanları-
na, araştırmacılara, akademisyenlere 
sadece bilgi sağlama ile kalmayıp dün-
ya geneline katkı sağlama konusunda 
yardımcı olacak. Dolayısıyla bu durum 
Türkiye’de bilgisinin gelişmesi açısın-
dan büyük katkı sunacak” diye konuştu. 
İbrahim, projede TÜBİTAK ile güçlü bir 
iş birliği yaptıklarını, bununla birlikte 
laboratuvarı çok sayıda kuruma aça-
caklarını, hatta kendi Ar-Ge’si olanlar 
dahil operatörlerin projeye katılabile-
ceğini söyledi. Türkiye’nin Ericsson için 
çok önemli bir ülke olduğunu vurgula-
yan İbrahim, şunları kaydetti: “Biz, 120 
yıldır buradayız. Dolayısıyla görünüyor 
ki biz bu ülkenin büyük potansiyeline 
inandığımız için yatırım yapıyoruz. Aynı 
zamanda burada bir yetenek potansi-

yeli var. Üniversiteler çok iyi kaynaklar 
sağlıyorlar burada. Ericsson’a genel an-
lamda katkı sağlayabilecek durumdalar. 
Türkiye’ye yatırım yapmayı, yatırımları-
mızı sürdürmeyi kesinlikle istiyoruz. Artı 
son yıllarda mobil sektördeki gelişme-
lere bakacak olursak Türkiye gerçek-
ten önde. Nesnelerin interneti ile ilgili 
çözümlerde Türkiye çok yaratıcı. Bunlar 
sadece var olan teknolojileri kapsamı-
yor. Yani 3G, 4G haricinde halihazırda 
başlatılmış olan 5G’ye doğru bir gidişat 
süreci var. Burası gerçekten önemli bir 
pazar. Türkiye için değil aynı zamanda 
Orta Doğu ve Afrika için de önemli bir 
pazar.”

“İsveçli Şirketler Türkiye’de Üretim 
Yapıp İhracat Gerçekleştiriyor”

İsveç’in İstanbul Başkonsolosu The-
rese Hyden, İsveç’in önemli şirketle-
rinin Türkiye’de faaliyet gösterdiğini 
kaydederek, “Türkiye’de üretim yapıp 
dünyaya ihracat gerçekleştiren birçok 
İsveçli şirket var. Bu şirketler iki ülke 
ekonomilerine katkı sağlıyorlar” dedi. 
Ericsson’un Türkiye’ye gelen ilk şirket 
olarak öncülük görevi yaptığını ifade 
eden Hyden, Dolmabahçe Sarayı’ndaki 
ilk telefon hattını Ericsson’un kurduğu-
nu, şirketin o zamandan bu yana sadece 
teknoloji sağlamadığını yatırımcı olarak 
da faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı. 
Hyden, Ericsson’un Türkiye’de Ar-Ge fa-
aliyetlerinden bahsederek, “Ericsson ve 
diğer İsveçli şirketlerin Türk hükümeti 
tarafından sağlanan bu güzel yatırım 
imkanlarını ve teşvikleri bu kadar güzel 
değerlendirip güzel yatırımlara çevir-
diğini görmek bizleri de mutlu ediyor” 
dedi.

“Bilimsel Katkıları ile Uluslararası 
Bilinirliğe Sahip Olacak”

Ericsson Türkiye Ar-Ge Direktörü 
Fatma Özdemir Canverdi, bu adımları 
atarken TÜBİTAK’ın kendilerine verdi-
ği desteklerden bahsederek, “Ericsson 
Araştırma Türkiye Laboratuvarı, TÜ-
BİTAK TEYDEB 1515 - Öncül Ar-Ge LA-
boratuvarları Destekleme Programı 
kapsamında desteklenen Türkiye BİT 
sektöründeki ilk araştırma laboratuva-
rıdır” dedi.

Ericsson Araştırma Türkiye Labora-
tuvarı direktörü Henrik Almeida, Erics-
son Araştırma Türkiye Laboratuvarı’nın 
servis sağlayıcılar ve KOBİ’ler ile bir eko-
sistem oluşturacağını, toplumun uzun 
vadedeki geleceği için yeni fırsatlar sağ-
layacağını, bilimsel katkıları ile ulusla-
rarası bilinirliğe sahip olacağını anlattı. 
Türkiye’de araştırma laboratuvarında iki 
konuya önem vereceklerini ifade eden 
Almeida, bunları ağ mimarisi ve proto-
kolleri ile güvenlik olduğunu bildirdi.



�0 Kocaeli Odavizyon

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

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

2014 (Türkiye) 75,6 73,8 73,1 75,1 74,7 75,6 74,9 74,9 75,1 75,4 75,1 75,5 75,0

2014 (Kocaeli) 70,5 71,9 70,7 70,6 71,4 71,5 72,6 70,6 70,7 71,7 71,9 70,8 71,2
2015 (Türkiye) 74,4 74,1 74,0 76,8 77,5 77,6 78,5 76,8 75,9 75,5 75,9 75,8 74,7

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

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

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

2017 (Türkiye) 77,0 76,8 76,7 78,4 78,8 79,0 78,7 78,8 79,0 79,7 79,9 79,0 78,5

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

2018 (Türkiye) 78,2 77,8 77,8 77,3 77,9 78,3 77,1 77,8 76,2 75,4 74,1

2018 (Kocaeli) 70,9 70,6 70,8 71,5 71,5 71,5 71,5 71,1 71,0 71,2 70,5

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Kasım ayında Kocaeli’de sanayinin 
kapasite kullanımı yüzde 70,5 oldu

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı kasım ayında 
yüzde 70.5 ile geçen yıla göre 0.5 puan, geçen aya göre 0.7 puan geriledi. 

Kocaeli sanayi kuruluşlarının önümüzdeki ay beklentilerinde, firmalarımızın yüzde 10’u aralık ayında alınan iç piyasa 
sipariş miktarının arttığını, yüzde 45’i ise bu miktarın değişmediğini ve yüzde 45’i azaldığını belirtmiştir. Benzer 

şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 22’si dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 53’ü sipariş miktarında bir 
değişme olmadığını, yüzde 25’i ise azaldığını ifade etmişlerdir.

Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı kasım ayında yüzde 74.1 ile geçen yılın 
kasım ayına göre 5.8 puan, ekim ayına göre ise 1.3 puan geriledi.

Kasım ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre 
yüzde 12’sininn istihdamlarının arttığı, yüzde 66’sının istihdam-
larında değişim yaşanmadığı, yüzde 22’sinin ise istihdamlarının 
azaldığı belirlenmiştir. 

Firmaların yüzde 10’unun aralık ayında iç siparişlerinin arttığını 
belirtilirken, yüzde 44’ü siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. 
Firmaların yüzde 46’sında ise sipariş miktarlarında bir değişim 
yaşanmamıştır

Firma Bildirimleri Aralık (yüzde )

Arttı 10

Değişmedi 44

Azaldı 46

Firma Bildirimleri Kasım (yüzde )

Arttı 12

Değişmedi 66

Azaldı 22

İç 
Siparişler

İstihdam

Firma Bildirimleri Aralık (yüzde )

Arttı 22

Değişmedi 53

Azaldı 25

Dış 
Siparişler

Değerlendirmeye alınan firmaların ölçekleri

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

anketi çerçevesinde Odamızca bir 
araştırma yapılmıştır. Araştırma-

ya katılan firma sayısı 103 adet 
olup bu firmaların yüzde 75’i 

KOBİ, yüzde 25’i büyük ölçekli 
firma niteliğindedir. 

Ankete katılan firmaların yüzde 22’si dış siparişlerinin aralık 
ayında arttığını belirtirken, yüzde 25’i azalış bildirmişlerdir. 
Firmaların yüzde 53’ünde ise alınan dış sipariş miktarlarında 
bir değişim yaşanmamıştır.  

[kapasite ►






