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[Başkan’dan mektup ►

2004-2005’teki performansın tekrarını bekliyoruz...

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu

11. Plan’ın felsefesi yabancı yatırım
çekiminde ‘yeni doruk’ için büyük bir şans

11. Kalkınma Planı;
hukukun üstünlüğü,
güçlü demokrasi, sürekli
geliştirilen temel hak
ve hürriyetler üzerinde
oluşmuş. Ve bunlar
yabancı sermaye
yatırımlarının ülkemize
çekilmesi noktasında
olmazsa olmazımızdır
diye düşünüyorum.”
değerlendirmesini yapan
Başkan Zeytinoğlu yeni
bir 2004 performansının
yakalanabileceğini ifade
ederek; “Ülkemiz 20042005 yıllarında yabancı
sermaye yatırımlarını yıllık
bazda 28 misli arttırabilme
başarısını göstermişti.
Benzer adımlara
odaklanılarak bunun
tekrar yapılabileceğini
ve hedeflerimize
ulaşabilmemiz açısından
da bunların yapılmasının
kaçınılmaz olduğunu
düşünüyorum.“ dedi.
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K

SO Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu 11. Kalkınma
Planı’nın doğrudan sanayi
yatırımlarının Türkiye’ye çekilmesine
odaklandığını, bunun için yatırım ikliminin geliştirilmesinin hedeflendiğini
ifade ederek, bu çabanın Türkiye’nin
ekonomik gelişme performansında
yeni bir ivme yaratacağını vurguladı.
“Plan; hukukun üstünlüğü, güçlü
demokrasi, sürekli geliştirilen temel
hak ve hürriyetler üzerinde oluşmuş.
Ve bunlar yabancı sermaye yatırımlarının ülkemize çekilmesi noktasında olmazsa olmazımızdır diye düşünüyorum.” değerlendirmesini yapan
Başkan Zeytinoğlu yeni bir 2004
performansının yakalanabileceğini
ifade ederek; “Ülkemiz 2004-2005
yıllarında yabancı sermaye yatırımlarını yıllık bazda 28 misli arttırabilme başarısını göstermişti. Benzer
adımlara odaklanılarak bunun tekrar
yapılabileceğini ve hedeflerimize
ulaşabilmemiz açısından da bunların
yapılmasının kaçınılmaz olduğunu
düşünüyorum.“ dedi.
-YENİ HEDEFLER DAHA
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR
2019-2023 dönemini kapsayan
‘On birinci Kalkınma Planı’na ilişkin değerlendirmesinde öngörülen hedeflerin bir önceki kalkınma
planından daha ulaşılabilir olduğunu
söyledi.
Zeytinoğlu, 2023 yılında GSYH’nın
1 trilyon 80 milyar dolara ve kişi

başına gelirin 12 bin 484 dolara
yükseltilmesinin rahatlıkla ulaşılabilir hedefler olduğunu belirtti. İhracat
hedefinin ise 226.6 milyar dolar ile
geçen dönemki hedefin yarısından
az olduğunu söyleyen Zeytinoğlu,
“Kurun ihracatı destekliyor olmasının bu hedefin yapılabilirliğini daha
da kolaylaştırdığını düşünüyoruz.”
dedi.
Yüzde 9,9 olarak hedeflenen
işsizlik rakamının Avrupa’ya kıyasla
yüksek olduğunu belirten Zeytinoğlu; “Ancak bu bizim için ulaşılabilir
olması açısından gerçekçi bir hedef.”
dedi. Zeytinoğlu “Bütçe açığı yüzde 2
olarak mevcut mertebesinde devam
edecek gibi görünüyor ama biraz
daha düşürme noktasında çabamız
olması gerektiğini düşünüyoruz. Zira
bütçe açıklarının ekonomideki kırılganlıklara katkı verdiğini her zaman
dile getiriyoruz.” Dedi.
-İHRACATA YÖNELİK BÜYÜME
İhracata yönelik büyüme hedefinin önemini vurgulayan Zeytinoğlu,
“Bizim ihracat artışımız 30 milyar
dolarlardan 150 milyar dolarlara
yükseldiği dönemler yatırımların
geldiği dönemlerde olmuştu.
Benzer hamlelerin tekrar yapılması gerekiyor. Hatta ABD ile de
benzer bir entegrasyonu tamamlayabilmemiz önemli. ABD, pazar
büyüklüğü olarak Avrupa Birliği’ne
eşit büyüklükte bir pazar. Bizim
ticaretimiz potansiyel büyüklüğüne

göre çok az. Daha fazla pay almamız
gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada
Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı
arasında yapılan görüşmede iki ülke
arasındaki ticaret hacmi hedefinin
75 milyar 100 milyar dolara çıkarılması kararını da çok yerinde buluyoruz. Önümüzdeki dönem yine benzer
bir Pazar olarak Asya’yı da görebileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.
SANAYİ ODAK SEKTÖR
Sanayi sektörünün odak sektör olduğunu belirten Zeytinoğlu,”
Sanayi sektörünün milli gelirdeki payının artıyor olmasının hedeflenmesi
bizim için çok önemli Kimya sektörü,
ilaç sektörü, tıbbi cihazlar sektörlerine ağırlık verilmiş. Bu alanlardaki
ürünlerin katma değerlerinin biraz
daha yüksek olduğunu biliyoruz.
Sermaye olarak daha büyük sermayelerle yapılabilecek yatırımlar.
Bunların da yapılabileceğini inanıyoruz.” dedi.
KSO Başkanı güncel ekonomik
göstergelerin gelişimine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu:
İHRACAT-İTHALAT-DIŞ AÇIK
Haziran ayında; İhracat yüzde
14,2 artışla 11,1 milyar dolar oldu.
Uzun bayram tatili İhracata olumsuz
yansıdı. Uzun tatiller için gümrük
ve limanların çalışma şartlarının
değiştirilmesi gerek. Haziranda 30
günlük ihracatın 20 güne sığdırılması gerekti.
İthalat ise yüzde 22,6 düşüşle
14,3 milyar dolara geriledi.
Dış ticaret açığı yüzde 42,5
gerileyerek 3,2 milyar dolara düştü.
2018’in aynı döneminde yüzde 70,1
olan ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,7 olarak gerçekleşti.
Yılın ilk yarısında ihracat yüzde
1.94 artışla 83,8 milyar dolara çıktı.
İthalat yüzde 19,8 gerileyerek 98,6
milyar dolara geriledi. Bu dönemde
dış ticaret açığı yüzde 63,6
gerileyerek 14,8 milyar dolara
düştü. 2018’in aynı döneminde yüzde 66,8 olan ihracatın
ithalatı karşılama oranı yüzde
85’e çıktı.

10. ve 11. Kalkınma
Planı’nda temel hedefler
*GSYH 1 trilyon 80 milyar dolar
(10. Kalkınma planı 2 trilyon dolar)
*Kişi başı gelir 12 bin 484 dolar
(10. Kalkınma planı 25 bin dolar)
*İhracat 226,6 milyar dolar
(10. Kalkınma planı 500 milyar dolar)
*İşsizlik Yüzde 9,9
(10. Kalkınma planı yüzde 5)
*Bütçe açığı/GSYH yüzde 2
(10. Kalkınma planı yüzde 2)
dolardan 2,37 milyar dolara geriledi.
Haziran’da da yıllık açıkta gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz.
Finans Hesabına baktığımızda
ocak-mayıs 2018’de 2,2 milyar dolar
olan Doğrudan Yatırımlar, 2019’da
3,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Portföy Yatırımları 776 milyon
dolardan 3,7 milyar dolara çıktı.
Resmi Rezervlerdeki artış 771
milyon dolardan 838 milyon dolara
yükseldi.
Ocak-Mayıs 2018 döneminde
8,7 milyar dolar giriş olan net hata
noksan 2019’un aynı döneminde 771
milyon dolar çıkış olarak gerçekleşti
ENFLASYON
Enflasyon verilerine baktığımızda haziran ayında; TÜFE aylık yüzde
0,03 artışla yıllık yüzde 15,72, ÜFE
aylık yüzde 0,09 artışla yıllık yüzde
25,04 olarak gerçekleşti.
Yaz aylarının başlaması ve döviz
kurlarındaki artışın geri çekilmesiyle
enflasyonda gerileme oldu. Önümüzdeki ay çok büyük bir gerileme
beklemiyoruz. ÖTV indirimleri bitti
ve zamların yansıtılma ihtimali
var.

SANAYİ ÜRETİMİ
Mayıs ayında yüzde 1,3 artan
sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,3
geriledi. Mevsimsel olarak iyileşme
beklediğimiz bir dönem içindeyiz.
Ana sanayi gruplarına bakıldığında aylık olarak lüzde 6,5 artan
sermaye malı üretimi yıllık yüzde
3,4 artış gösterdi.
Aylık bazda yüzde 2 artan enerji
üretimi yıllık olarak yüzde 7,7 artış
gösterdi. Aylık bazda yüzde 25,5 artan Yüksek Teknoloji Ürünler üretimi
yıllık bazda yüzde 53,1 artış gösterdi.
Aylık yüzde 2,9 artan elektrik gaz
ve buhar sanayi üretimi yıllık olarak
yüzde 4,1 artış gösterdi.
2. 500 BÜYÜKTE 55 KOCAELİ FİRMASI
İstanbul Sanayi Odası tarafından
her yıl yapılan “Türkiye’nin İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu” anketinde
2018 yılında 55 firmamız yer aldı.
Bu listede 2017’de 56 firmamız yer
almıştı.
İstanbul
Sanayi Odası’nın
açıkladığı listede Kocaelili
firma sayısı
38 olarak netleşti. İkinci
500’de yer
alan 55
firmanın 6
tanesi Meclis
Üyemiz, 6
tanesi
Meslek
Komitesi
üyemiz.

CARİ AÇIK
Mayıs ayında 159 milyon dolar fazla veren cari
açık yıllık bazda 57,9 milyar

Kocaeli Odavizyon
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni mezun ETÜ’lülere seslendi

Girişimci ruhunuzu asla kaybetmeyin
Hisarcıklıoğlu’ndan
gençlere: “Gençlere birkaç
tavsiyede bulunmak
istiyorum. Hayal kurun,
büyük düşünün. Kendinize
mutlaka hedefler koyun.
Çok çalışın ve asla
kaybetmekten korkmayın.
Eski köye yeni adetler
getirin. Kendi anayasanızı
ve ilkelerini belirleyin.
Başkasının değil, kendi
hikayenizin kahramanı
olun.”
 Kocaeli Odavizyon

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nde (TOBB ETÜ)
mezuniyet heyecanı yaşandı. TOBB
ETÜ 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı
Mezuniyet Töreni, TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB ETÜ
Rektörü Prof. Dr. Güven Sak’ın ev sahipliğinde TOBB ETÜ Spor Salonu’nda
yapıldı.
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı
konuşmada, bu yıl Üniversite’nin 12.
dönem mezunlarını verdiğini hatırlatarak, “Bugün bu salonda Türkiye’nin
en iyi hukukçularıyla, en iyi mühen-

disleriyle; yani Türkiye’nin geleceğini
şekillendirecek gençlerle bir aradayız”
ifadesini kullandı.
Bir iş insanı ve TOBB Başkanı olarak en çok övündüğü projenin ‘TOBB
ETÜ’ olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, mezunlara “Artık birer TOBB
ETÜ mezunusunuz! İyi eğitim görmüş,
yabancı dil bilen, dünyayı tanıyan,
daha mezun olmadan 1 yıl iş tecrübesi
edinen, donanımlı birer mühendis ve
hukukçusunuz! ve artık Türkiye’nin
en büyük sivil toplum kuruluşunun
bir parçasısınız! Türk İş Dünyası çatı
kuruluşunun yani 1,5 milyonluk TOBB
ve Oda-Borsa camiasının en genç ne-

ferlerisiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz.
Sizden çok şey bekliyoruz!” sözleriyle
seslendi.
-Öğrencilerin geliştirdiği projeler
Öğrencilerle, mezunlarla, velilerle
akademisyen ve iş dünyası temsilcileriyle TOBB ETÜ’nün büyük bir aile
olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu
“Bugün dünyanın en iyi, genç üniversiteleri arasındayız. Bilimsel araştırma programlarımız hızla gelişiyor,
yüksek lisans ve doktora öğrencisi
ve de öğretim üyesi sayımız hızla
artıyor” diye konuştu. TOBB ETÜ’de
girişimcilik kültürünü geliştirmek için

kurdukları kuluçka merkezimiz bir
proje fabrikası gibi çalıştığını belirten
TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
TOBB ETÜ’lü öğrencilerin geliştirdiği
Türkiye’nin ilk yerli drone’uyla tam
1 milyon liralık ön satış yapıldığını
anlattı. Geliştirdiği 3 boyutlu görüntü
aktarım teknolojisiyle Microsoft’la
yarışan, Nokia’ya teknoloji ihraç eden
firmaların bulunduğundan söz eden
Hisarcıklıoğlu, “Bunlar gösteriyor ki
ektiğimiz tohum tuttu. TOBB ETÜ artık
dünyaya fikir ve teknoloji ihraç eden
bir üniversite haline geldi” dedi.
Hisarcıklıoğlu, yeni mezun TOBB

ETÜ’lülere “Ne yaparsanız yapın,
nerede olursanız olun girişimci ruhunuzu asla kaybetmeyin!” tavsiyesinde
bulundu. Girişimciliğin bir hayat felsefesi olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu,
başarının anahtarının statükoyu reddetmek olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Gençlere birkaç
tavsiyede bulunmak istiyorum. Hayal
kurun, büyük düşünün. Kendinize
mutlaka hedefler koyun. Çok çalışın
ve asla kaybetmekten korkmayın.
Eski köye yeni adetler getirin. Kendi
anayasanızı ve ilkelerini belirleyin.
Başkasının değil, kendi hikayenizin
kahramanı olun.”

Kocaeli Odavizyon
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TOBB ETÜ Rektörü, TEPAV İcra Direktörü Prof. Dr. Güven Sak:

Türkiye bir Ortadoğu ülkesi olamaz

Bundan üç yıl önce
darbe teşebbüsünden
hemen sonra böyle
yazmışım ve hala aynı
kanaatteyim....”Türkiye bir
Ortadoğu ülkesi olamaz”
15.07.2019

B

en bu yazıyı Ankara’da, pazar
sabahı yazıyorum. Cuma akşamüstü normal bir hafta sonu
tatili başlangıcıydı. Planlar her zamanki gibiydi. Cuma gecesi daha bitmeden
memlekette bir askeri darbe teşebbüsü olduğunu anladık. “Yok artık, ne darbesi, şaka mı bu?” diye etrafa bakarken
daha önce hiç olmamış bir şey oldu.
Türk savaş uçakları ve helikopterleri,
Ankara’nın göbeğinde, Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM)’ni bombalamaya başladı. Ne olduğunu ben galiba bu
aşamada anladım. Hafta sonu tatili henüz bitmedi. Akşama kadar daha neler
görebileceğimi şimdilik bilmiyorum.
Şimdi hepimiz işlerimizin başına dönüp
eskisi gibi yaşamaya başlayacağız.
En azından bizden beklenen bu. Peki,
sizce her şey eskisi gibi olabilir mi?
Ben askeri darbe teşebbüsünün
ekonomimiz üzerine etkisini bu soru
etrafında ele almak gerektiğini düşünüyorum. Ben, kendi haline bırakıldığında hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı kanaatindeyim. Türkiye, bu
tecrübeden sonra ya olduğu gibi kalıp
kişi başına geliri 3 bin doların altında
bir Ortadoğu ülkesine dönüşür ya da
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kurumsal altyapısını güçlendirerek 10
bin dolar kişi başına gelirden 25 bin
dolara yükselmek için tedbir almaya
başlar. Ben, Türkiye’nin kişi başına
geliri 3 bin dolardan az bir Ortadoğu
ülkesi olmayı tercih edemeyeceği

kanaatindeyim. O nedenle, Türkiye bir
Ortadoğu ülkesi olamaz diye düşünüyorum.
Cuma akşamüstünden itibaren
olup bitenlere bakınca birkaç yıl önce
Amman’da bir taksi şoförünün söyle-

dikleri aklıma geliyor. Amman’da kaldığım otelden havaalanına gitmek için
bir taksiye binmiştim. Şoförle sohbet
ediyorduk. “Amman çölün mücevheridir” demişti bana. Sonra bir an durmuş
ve “Gerçi” diye eklemişti, “Bir süre önce
Şam da öyleydi.” O vakit, Ortadoğu’da
yaşamanın nasıl bir şey olduğunu ilk
kez düşündüğümü hatırlıyorum. Akıllarda hep bir geçicilik, “her an her şey
değişebilir” duygusu oluyor.
Ortadoğu’nun mesafe almasını
engelleyen meselelerden birinin ben
bu “her an her şey değişebilir” algısı
olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin
farkı ise o “her an her şey değişebilir”
halinin hayatlarımızda giderek daha
az belirginleşmesiydi. İstikrarın temeli,
aslında memleketin kurumsal altyapısının gücü ile yakından alakalı. Ülkenin
kurumsal altyapısı ne kadar zayıfsa
her an her şey değişebilir algısı o kadar
güçlü oluyor. Her an her şey değişebilir
algısı ne kadar kuvvetliyse o ülkede
istikrar olmuyor. İstikrar yoksa yatırım
da olmuyor.
Şimdi yarın sabahtan itibaren
hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya
başlayabilir miyiz? Henüz üç gece
önce üstümüzden savaş uçakları alçak
uçuşlar yapıp, uzaklarda bir yerdeki
patlamadan camlarımız titremişken,
her şey normalmiş gibi davranabilir
miyiz? Ben, Türkiye’nin bir Ortadoğu
ülkesi olamayacağına ikna olursak
yapabileceğimizi düşünüyorum doğrusu. Bunun için size üç yapısal neden
söyleyeceğim.
Birincisi, Türkiye içinde bulunduğu
bölgenin imalat sanayii ihracatının
neredeyse 3’te 1’ini tek başına gerçekleştiren bir sanayi ülkesidir. Yandaki
grafik 2014 yılı itibariyle Ortadoğu’da
Türkiye’yi gösteriyor bana sorarsanız.
Rusya dâhil pek çok Ortadoğu ülkesinde imalat sanayii ihracatının toplam
ihracat içindeki payı yüzde 30’larda
dolaşırken Türkiye’de, aynı İsrail gibi
yüzde 80’lere ulaşmaktadır. Nedir?
Türkiye bir sanayi ülkesidir. Biz başkalarına mal satmadan zenginliğimizi
koruyamayız. Rusya ve Ortadoğulular
doğal kaynak satarak zenginliklerine
zenginlik katabilirler. Bu ne demektir?
Ortadoğu ülkelerinde ve Rusya’da
demokrasi ve hukukun üstünlüğü milletleri zenginleştirmek için çok önemli
olmayabilir. Türkiye için demokrasi ve
hukukun üstünlüğü olmadan zenginleşmek mümkün değildir. Sanayi bunu
gerektirir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü, Türkiye için kişi başına gelirde
10 binden 25 bine çıkarken daha da
fazla gereklidir. Türkiye bir Ortadoğu

ülkesi olamaz.
Çin’in doğal kaynağı yok. Çin de
sanayi ülkesi ama otokrat bir sanayi
ülkesi. Bir nevi bir Ortadoğu ülkesi
sonuçta. Peki, o halde Türkiye Çin gibi
olamaz mı? Hayır. Türkiye, nasıl Rusya
gibi olamazsa Çin gibi de olamaz. Çin,
cari işlem fazlası veren bir ekonomiye
sahip iken Türkiye, yapısal olarak cari
işlem açıkları veren bir ekonomiye
sahiptir. Türkiye, Çin gibi olamaz. Çin’in
cari işlem fazlalarının nedeni olan
küresel değer zincirlerinin tümü, Çin
ekonomisinin tüketim potansiyeli nedeniyle Çin’den geçmektedir. Türkiye o
kadar büyük bir nüfusa sahip değildir,
bir. Bu nedenle de Türkiye’nin Çin gibi
cari işlem fazlaları verebilmesi söz
konusu değildir, iki.
Bu çerçevede bakıldığında
Türkiye’nin 10 bin dolar kişi başına
geliri 3 bin dolara doğru düşürmemesi
için yabancı tasarruflara çok ihtiyacı vardır. Kaynağı ne olursa olsun, o
yabancı tasarrufların buraya gelebilmesinin yolu hukukun üstünlüğü ve
mahkeme sisteminin bağımsızlığıdır.
Türkiye için demokrasi ve hukukun
üstünlüğü olmadan zenginleşmek
mümkün değildir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü, Türkiye için kişi başına
gelirde 10 binden 25 bine çıkarken
daha da fazla gereklidir. Türkiye bir
Ortadoğu ülkesi olamaz. Halkın ve sivil
toplumun gelişmelere verdiği tepkiler
de bunu çok net göstermektedir.
Peki, o yatırımlar Çin’e hukukun
üstünlüğü ve demokrasi olmadan nasıl
gidiyorsa Türkiye’ye de gelmez mi?
Gelmez. Çin, yüksek cari işlem fazlalarını Amerikan finansal varlıklarına
yatırarak dolaylı yoldan kendi topraklarında Amerikan mahkemelerinin
kararlarının geçerli olmasına “evet”

demektedir. Türkiye de öyle yapmaktadır ama bizim Amerika’da saklanan
Amerikan Doları cinsinden finansal
varlıklarımız, Türkiye’ye yapılacak yatırımlar için güvence olabilecek kadar
çok değildir. Nedir? Yabancı yatırım
için Türkiye’de demokrasi ve hukukun
üstünlüğü önemlidir. Türkiye bir Ortadoğu ülkesi olamaz.
Bu darbe teşebbüsü bize şunu
göstermiştir: Türkiye’nin kurumsal
altyapısı zayıftır. Türkiye’nin kurumsal
altyapısı zayıf olduğu için memleket,
2007 yılından beri zaten patinajdadır.
Tam da bu nedenle 10 bin dolardan 25
bine çıkalım derken kişi başına milli
gelir, 10 bin doların da altına düşmeye
başlamıştır.
Geçen Cuma akşamından sonra, Türkiye’de hiçbir şeyin eskisi gibi
olmamasında fayda vardır. O gece
Ankara’da olmak, bir savaş bölgesinde
olmanın ne demek olduğunu bizlere
gösterdi. Doğrusu ya, ben bir daha
Türk jetlerinin kendi topraklarımızı,
kuzeybatıdan güneydoğuya kendi
topraklarımızın hiçbir tarafını, bombalamasına şahit olmak istemiyorum.
Önümüzde iki yol var: Ya değişmek
için hiçbir şey yapmayıp eskisi gibi
kalacağız ve kişi başına milli geliri 3 bin
doların altında, zayıf kurumlara sahip,
“her an her şeyin değişebilir” olduğu
otokrat bir Ortadoğu ülkesi olacağız.
Ya da değişmek için çaba harcayıp
kişi başına milli geliri 10 binden 25
bine doğru yükselen, güçlü kurumlara
sahip, “her an her şeyin değişebilir”
olmadığı bir ülke haline geleceğiz. Ben
ikincisini mümkün görüyorum.

Bu köşe yazısı 18.07.2016 tarihinde
Dünya Gazetesi’nde yayımlandı.

Kocaeli Odavizyon
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KOCAELİ SANAYİ ODASI 30 YAŞINDA

Kocaeli Sanayi Odası faaliyetlerine,
Türkiye’nin 11’inci Sanayi Odası olarak 22
Haziran 1989 yılında 371 sanayi kuruluşuna, 6
çalışanı ile hizmet vererek başladı.
Bugün ise Kocaeli Sanayi Odası 39 çalışanı
ile Kocaeli Fuarı içindeki hizmet binasında
faaliyetine devam ediyor. Ayrıca; 2009 yılında
Çayırova’da, 2010 yılında Dilovası’nda, 2012
yılında Gebze’de ve 2015 yılında İMES OSB’de
açtığı Temsilcilikleri ile üyelerinin ihtiyaç
duyduğu tüm hizmetlere en kısa sürede
ulaşmalarını sağlıyor.
Kocaeli Sanayi Odası’nda 36 Meslek
Komitesi olup üye sayısı 180 kişidir. KSO
Meclisi ise 72 üyeden oluşuyor.
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Kocaeli Sanayi
Odası TOBB Akreditasyon sistemi
kapsamında; 2017
yılında geçirdiği
denetimde Oda
olarak bir önceki
denetime göre puanını daha da yükselterek “A seviye
(mükemmel) Oda”
konumunu korudu.

Üyeleri ve çalışanları ile
Türkiye için fark ve değer yaratan

Kocaeli Sanayi Odası 30 YAŞINDA...
Türkiye’nin 11’inci sanayi odası olarak 22 Haziran 1989 yılında hizmet vermeye başlayan Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Fuarı içindeki hizmet binasının yanı sıra Çayırova, Dilovası, Gebze ve İMES OSB’de açtığı temsilciliklerle üyelerinin ihtiyaç duyduğu
tüm hizmetlere en kısa sürede ulaşmalarını sağlıyor.

H

izmet vermeye başladığı ilk yıllardan itibaren
üyesi olan sanayi kuruluşlarının mevcut ve
olabilecek ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi gündeminde tutan KSO, Toplam Kalite Yönetimi kültürünün
bir yaşam biçimi olarak yerleşmesi ve uygulanmaya
başlaması amacıyla, 1997 yılında “Yeniden Yapılanma”
süreci başlatarak, KSO kurum değerlerini, misyonunu, vizyonunu belirledi ve ‘Stratejik Yönetim Sistemi’ni
oluşturdu.

- 19 yıldır ‘Ulusal Kalite Hareketi’ içerisinde

Ülkemizde toplam kalite anlayışının bir yaşam felsefesi olarak yerleşmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 1999 yılında “Ulusal Kalite Hareketi”ne katılan KSO,
2000 yılında EFQM Mükemmellik Modeli doğrultusunda “Özdeğerlendirme” çalışmasını başlattı.

- İlk kamu sektörü kategorisinde
Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nün sahibi

KSO, 2002 yılında Türkiye’de ilk “Kamu Sektörü Kategorisi Ulusal Kalite Büyük Ödülü”, 2004 yılında “Avrupa Kalite Büyük Ödülü” ve 2007 yılında “Mükemmellikte
Süreklilik Ödülü”nü alan kuruluş oldu.
Ayrıca; KSO “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi”, “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi” ve “ISO
10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgesi”ne
sahip.

öncü ve örnek bir kurumdur.

- Kocaeli Sanayi Odası Kalite Politikası

Kocaeli Sanayi Odası; yenilikçi uygulamalarla ülke
ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak için sanayiciler ile paydaşlarının gereksinimlerini ve beklentilerini
zamanında karşılamayı, tercih edilen bir kurum olmayı,
hizmetlerini ve yönetim sistemlerini sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi, 30 yıldır olduğu gibi öncü, örnek ve
güvenilir bir kurum olarak yoluna devam etmeyi taahhüt eder.

- Kocaeli Sanayi Odası Çevre Politikası

Sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı bir çevre için;
• Çalışanları, üyeleri ve toplumu, yenilenebilir kaynak kullanımına teşvik etmeyi, eğitimlerle çevre bilincini geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı,
• Üyelerinin çevre konusundaki sorunlarının çözümünde yol gösterici olmayı,
• İyileştirmelerin sürekliliğini sağlamayı,
• Yürürlülükte olan yasal yükümlülüklere uymayı,
taahhüt eder.

- Kocaeli Sanayi Odası Vizyonu

Yenilikçi uygulamalarla, sanayiciler, çalışanlarI ve
toplum için değer ve fark yaratarak, sadece bölgede
değil ulusal boyutta da tercih edilen, güvenilen ve vazgeçilmez bir referans kurum olmak.

- Kocaeli Sanayi Odası Misyonu

İlin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasında katkıda bulunan, bölge sanayicilerimizin beklentilerini karşılayan,
çalışanlarımıza değer yaratan ve toplumda algımızı
yükselten öncü bir kurum.

- Kocaeli Sanayi Odası Kurum Kültürü

Kocaeli Sanayi Odası; dünyadaki gelişmelere açık,
öğrendiğini yaşama geçiren ve paylaşan, sanayicilerinin, paydaşlarının ve çalışanlarının beklentilerine ve
ihtiyaçlarına önem veren, toplumsal sorumluluk sahibi,

Kocaeli Odavizyon
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KSO Kalite Yolculuğu...
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KISA KISA...

30.Yılımızda neler yaptık?
30 yıllık hizmetler kapsamında bir çok projeye imza atan, birçok ilki gerçekleştiren ve bir
çok ödülün de sahibi olan Kocaeli Sanayi Odası, 30.yaşına da çok proje sığdırdı
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri
20 Haziran 2019 tarihinde Kocaeli Valisi Hüseyin
Aksoy’un da katılımı ile; Kocaeli Sanayi Odası tarafından
çeyrek asırdır düzenlenen ‘Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül
Töreni’ gerçekleştirildi. 8 ayrı kategoride paylaşılan “Çevre Ödülleri”nde Büyük Ölçekli İşletme Kategorisinde Çevre
ödülünü “Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.” alırken, 25.Yıl Süreklilik Ödülü ise “Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Kocaeli”ye verildi. 25’nci Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri
Töreninde Jüri Özel ödülünü “Asım Kibar OSB” kazanırken, Liman Sektöründe “Limaş Liman İşletmeciliği A.Ş.”,
İlaç Sektöründe “Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti.- Gebze Şubesi” , Metal Sektöründe “Asaş Alüminyum San.ve Tic. A.Ş.
Sakarya Şubesi” , Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Sektöründe “Toyotetsu Otomotiv Parçaları San.ve Tic.A.Ş.” ,
Petro-Kimya ve Plastik Sektöründe Akplas Plastik Kalıp
San.ve Tic.A.Ş. Dilovası” kazandılar.

“Gemi İnşasında Nitelikli İşgücümüz İle Dünya
Markası Oluyoruz” Projesi
Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapılması
planlanan gemi inşaa projesi hazırlıkları kapsamında, hocalarımız ve Oda yetkilileri ile birlikte Kocaeli Üniversitesi
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu ziyaret edildi ve ‘’Metal Sektörü Makina - İmalat - Montaj Alanında
İşgücü Geliştirme ve Koordinasyon Projesi’’ hakkında bilgi
alındı.

“Üretim Altyapımız Tecrübe İle Büyüyor” Projesi
Çeşitli mühendislik disiplinleriyle iç içe çalışması gerekmekte olan makine imalat sanayi firmalarının, müşteri
talebine göre şekillenen, üretimleri için gerekli çoklu mühendislik bilgisine, tecrübesine sahip olması, bu bilgi ve
tecrübeye hızlı bir şekilde ulaşması oldukça zor ve maliyetli oluyor.
Kocaeli Sanayi Odası 23. Genel amaçlı makine imalat
sektörü komitesi, yaşanan bu sorunları tespit etti ve bazı
firmaların bu ihtiyaçlarını çözmek için Almanya ve Hollanda gibi makine imalat alanında gelişmiş ülkelerde bulunan
sivil toplum kuruluşlarından danışmanlık hizmeti aldılar.

“Yenilenebilir Enerji Sektörü Alanında Nitelikli İşgücü
Geliştirme ve Koordinasyonu” Projesi
Kocaeli Üniversitesi Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek
Yüksekokulu yürütücülüğünde, Kocaeli Sanayi Odası’nın
da ortağı olacağı “Yenilenebilir Enerji Sektörü Alanında Nitelikli İşgücü Geliştirme ve Koordinasyonu Projesi” için 4
adet iştirakçi firma belirlendi.
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İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin
Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı “İmalat
Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”na yazılacak olan meslek liseleri projelerinden ortak olunanlara gerekli dökümanlar hazırlanarak
gönderildi. 11 adet projeye Oda olarak ortak olundu.

9-10 Nisan 2019 tarihlerinde II. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi organize edildi
Yaklaşık bin 500 katılımcının izlediği sempozyumda 3
çağrılı bildiri sunuldu ve 5 oturumda 23 sunum yapıldı.

Yıldönümü ►

KISA KISA...

30.Yılımızda neler yaptık?
Developing a New Service for Turkish Chambers on
Coaching Companies on Energy Efficiency Projesi
Odalar arası karşılıklı bilgi ve anlayışlarının güçlendirilmesi, Avrupalı ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunun
geliştirilmesi ve Türkiye’nin gelecekteki AB’ye katılımının Türkiye’de ve AB’deki fırsatlar ve zorluklar ile alakalı
farkındalık yaratmaya yönelik projelerin desteklenmesi
çerçevesinde Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı Çağrısına KSO tarafından yapılan “Developing a New
Service for Turkish Chambers on Coaching Companies on
Energy Efficiency” başlıklı proje başvurusu kabul edildi.
Proje, Kocaeli Sanayi Odası ve Walloon Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliğini geliştirmek ve KSO‘nun,
enerji konusunda kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu Başkanlığında, TOBB
75.Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.
TOBB tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Oda/Borsa
Proje yarışmasında, aralarında Kocaeli Sanayi Odası’nın
da bulunduğu, 8 kategoride ilk 5’e kalan proje sahibi oda/
borsalara plaketleri verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’na ödül plaketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından verildi.
Kocaeli Sanayi Odası “Liman İşletmelerinde Nitelikli İşgücü İle İş Verimliliği ve Etkinliği Modelimizle Türkiye’de
Öncü Oluyoruz” adlı proje ile, mesleki eğitim kategorisinde
birinci oldu. Düzenlenen törende Kocaeli Sanayi Odası’na
ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Afet ve Acil Durum Planı Hazırlanması ve Eğitim
Projesi
Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Üniversitesi (Yer ve Uzay
Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim
Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Teknopark A.Ş.) işbirliği ile “Afet
ve Acil Durum Planı Hazırlanması ve Eğitim Projesi”ne
başlandı.

Avrupa Günü Osmangazi Köprüsü bisiklet geçişi …
Avrupa günü kutlamaları çerçevesinde, Kocaeli Sanayi
Odası AB Bilgi Merkezi’nin düzenlediği “Bisiklet ile Osmangazi Köprüsü Bisiklet Geçişi” AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun
katılımı ile 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası 30.Yıl Konseri …
Kocaeli Sanayi Odası’nın 30.kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Şef Özgür Günay yönetiminde klasik eserlerden
oluşan Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası Konseri Seka
Park’ta Kocaeli halkı ile buluştu.
KariyerPort projesi ödül aldı
KSO Heyeti , KSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu
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Bilim Karavanı Kacaeli’de öğrencilerle buluştu
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, işbirliği yaptığı Almanya Büyükelçiliği ve Kocaeli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi ile birlikte ‘AB Bilim Karavanı’nı 27 – 31 Mayıs tarihlerinde Kocaeli’de 5 farklı okulda öğrenciler ile buluşturdu.
5 gün boyunca Kocaeli’nde yer alan Kocaeli Sanayi Odası
Dumlupınar Ortaokulu, Kullar Ortaokulu, Halise Türkkan
Ortaokulu, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve Çelik Sanayi
Ortaokulu ziyaret edilerek 566 öğrenciye eğitim verildi.

KISA KISA...

30.Yılımızda
neler yaptık?
Kocaeli İstihdam Fuarı’na katılım
sağlandı
Milli İstihdam Seferberliğinin kapsamında,
4-5-6 Nisan tarihlerinde, Kocaeli Valiliği’nin
koordinatörlüğünde İŞKUR, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik
Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası
ortaklığında Kocaeli istihdam fuarı KOİF19
düzenlendi.
‘Burası Kocaeli Burada İş Var’ başlığıyla
düzenlenen fuar, bölgedeki en büyük insan
kaynakları ve istihdam fuarı olma özelliğini
taşıyor.
İstihdam Seferberliği 2019
25 Şubat 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye
Bakanlığı ile TOBB’un “Burası Türkiye Burada
İş Var” sloganıyla işverenlere yönelik “İstihdam Seferberliği 2019” kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda Kocaeli Sanayi Odası ve
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası işbirliğiyle TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, SGK İl Müdür Nurettin
Nacar ve İşkur İl Müdürü Ulvi Yılmaz’ın katılımlarıyla 21 Mart 2019 tarihinde “İstihdam
Seferberliği 2019” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kocaeli Odavizyon
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KSO’nun 30. Kuruluş Yılına ilişkin olarak...

NE DEDİLER?

K

Göksal Güngör
Assan Alüminyum
Genel Müdürü

urulduğu günden bu yana Kocaeli ve çevresine
değer katan çalışmalar ortaya koyan Kocaeli
Sanayi Odası’nın, 30. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutlarım.
Türkiye’nin en büyük sanayici kuruluşlarının önemli
bir kısmına ev sahipliği yapan ilimizde, sanayicilerin talep ve beklentilerini iyi analiz edip, hızlı ve etkin aksiyonlar alan Kocaeli Sanayi Odası’na, ülkemizin kalkınmasına
sunduğu kıymetli hizmetler için teşekkürlerimi sunar,
başarılarının devamını dilerim.

Mert Pekdemir
Pekdemir İnşaat
Genel Müdürü

T

ürkiye’nin en büyük ve güçlü şirketlerinin bulunmasının büyük değer kattığı Kocaeli’de, bölgenin
ve Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkı sağ-
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T

Haluk Kayabaşı
Kibar Holding
CEO

ürkiye’nin sanayi başkentlerinden biri olan
Kocaeli, Türkiye dış ticaretinin yaklaşık yüzde
20’sini gerçekleştirmekte ve en büyük 500 sanayi kuruluşundan önemli bir kısmına ev sahipliği yapmaktadır. Ülke ekonomisine sunduğu katkıyı ve yarattığı
katma değeri her geçen gün artırmaktadır.
Bu başarıda, ileri görüşlü, vizyoner ve hizmet odaklı
çalışmalarıyla tüm yerli ve yabancı firmalara önderlik
eden Kocaeli Sanayi Odası’nın payı çok büyüktür. Kibar
Holding ve tüm grup şirketlerimiz adına Kocaeli Sanayi
Odası’na hizmetleri ve destekleri için teşekkür ediyor,
30’uncu yaşını kutluyorum.
Bundan sonra da kıymetli çalışmalara imza atacağınıza, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya değerli katkılar
sağlayacağınıza yürekten inanıyorum.

lamak için Kocaeli Sanayi Odası önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Kocaeli Sanayi Odamız, kurum kültüründe de belirtildiği
gibi, bir sanayi örgütlenmesinin ötesinde, sanayicilerinin,
paydaşlarının ve çalışanlarının beklentilerine ve ihtiyaçlarına önem veren, onları dinleyen, toplumsal sorumluluk
sahibi, örnek ve öncü bir kurum olmayı başarmıştır.
2019 yılı itibariyle 75. yılını kutlama başarısı gösterdiğimiz, Türkiye’nin sektöründeki en köklü şirketlerinden
biri olarak, üretimimizin sadece bina üretmek değil, aynı
zamanda kaliteli, güvenli, fonksiyonel iş ve yaşam alanları
geliştirme sorumluluğu taşıdığı bilinciyle çalıştık ve geliştirdiğimiz projelerle yatırım yaptığımız bölgelere katma
değer yarattık. Bundan sonra da aynı sorumluluk bilinciyle
çalışmaya ve değer üretmeye devam edeceğiz.
Ülkemizin en saygın, öncü ve çok yönlü projeleriyle etkin odalarından biri olan ve üyesi olmaktan gurur duyduğumuz Kocaeli Sanayi Odası’nın 30. Kuruluş Yıldönümü’nü
kutluyorum. Kocaeli Sanayi Odası’nın geçmiş ve bugünkü
tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.

T

Muhammet Saraç
İZAYDAŞ AŞ.
Genel Müdürü

BMM’ne sunulan 11. Kalkınma
Planı’nda öngörüldüğü şekilde Türkiye’nin 2023 hedefleri
var. Ciddi büyümeler öngörülüyor. Bu
büyümelerin altında sanayinin büyümesi esas olacak. Türk sanayisinde
Kocaeli’nin ağırlığı bellidir. Kocaeli Sanayi Odası da son 30 yıldır bu ağırlığı
yeterince iyi taşıyor. Son birkaç dönemdir oluşan uyumlu yönetim sayesinde
odamız, üyelerine gerçekten iyi hizmetler veriyor. Özellikle lobi çalışmalarıyla merkezi hükümetten de destekler
alıyor. Ayrıca Kocaeli’nin yereldeki otoriteleri ile odamızın uyum içinde olması
şehrimize fayda sağlıyor. KSO Başkanı
Sayın Ayhan Zeytinoğlu’nun aynı zamanda TOBB Başkan Vekili olması ve
Uluslararası odalarda görev yapması nedeniyle lobi faaliyetlerimiz daha
da etkili oluyor. Kocaeli sanayi kültürü
olan bir şehir. Sanayi kültürü önemlidir,
sadece üretmek ve yönetmek yetmez.
Topluma, çevreye ve kamuya karşı görevlerin yerine getirilmesi gereklidir.
Türkiye’nin yüzölçümü küçük illerinden
biri olmasına rağmen Türkiye sanayi
üretiminin %14 ü Kocaeli’nde. İlimizde
çevre anlamında ufak tefek sorunlarımız olmakla birlikte skandal diyebileceğimiz bir problemimiz yok. Bu anlamda sanayicimizin bilinçli olmasının çok
ciddi etkisi var. Bunu diğer şehirlerdeki
sanayicilerle kıyasladığımızda net bir

şekilde görüyoruz. Bu da toplum için
çok değerli bir katkıdır.
Kocaeli sanayisi ile öne çıkmış bir
şehir. Katma değeri yüksek ürünler üretilmesi ve ihracat ağırlıklı hedefleri ile
Kocaeli Sanayi Odamız oldukça iyi çalışıyor. Bunun dışında sosyal sorumluluk
alanında da odamızın önemli çalışmaları var. Bunlardan bir tanesi, bizim de
içinde olduğumuz ve bu yıl 25.’si düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri,
Kocaeli Sanayi Odası tarafından sürdürülen çok kıymetli bir organizasyondur.
Bunun dışında Avrupa Birliği ödüllü çok
ciddi sosyal sorumluluk projeleri var.
Son üç dönemdir Kocaeli Sanayi
Odası’nda Meclis Üyesi olarak görev
yapıyorum. 27. Meslek Grubu’nun komitesinde görev alıyorum. Şahabettin
Bilgisu Çevre ödülleri jüri heyetindeyim.
KSO Çevre Komisyonu Başkanlığı’nı yürütüyorum. Bu tür hizmetlerle hem
katkı vermeye çalışıyoruz hem biz de
yararlanıyoruz. Bir de çağımızda artık
yönetim sadece merkezi idareler tarafından yapılmıyor. Sivil Toplum Kuruluşlarının ciddi ağırlığı, sorumluluğu
var. Bu anlamda Kocaeli Sanayi Odası,
Kocaeli için en güçlü sivil toplum örgütü
olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bizler
de gurur duyuyoruz.
Kocaeli Sanayi Odası’nın 30. Yılını
gönülden tebrik ediyorum. Yeni başarılarla nice 30 yıllar temenni ediyorum.

Pirelli logosu, Prometeon Tyre Group tarafından lisanslı olarak kullanılan bir ticari markadır.

LASTİĞİNİZ İLE İŞİNİZ
ARASINDAKİ SINIRLARI
KALDIRIN.
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Adnan Naci Faydasıçok
Faydasıçok Holding
Yönetim Kurulu Başkanı

Ö

ncelikle, faaliyetleriyle 30 yıldır Türk sanayisine katkıda bulunan, sanayicilere liderlik eden
Kocaeli Sanayi Odası’nın 30. yaşını kutlar, başarılarının devamını dilerim.
KSO, ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayan
çalışma ve hizmetlerinin yanı sıra farklı projelere de
imza atıyor. Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre ile gelecek
nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için ‘’Kocaeli
Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’’ organizasyonunu düzenliyor ve çevre bilincini arttırıyor.
Diğer sanayi odalarına örnek olarak, onları da teşvik
eden KSO, komiteler bazında da diğer sanayi odalarıyla
ortak çalışmalarını arttırmalıdır. Yeni fikirler ve birliktelikten doğan güçle yeni projeler geliştirilebilir, lobicilik
faaliyetlerinde daha etkili sonuçlar alınabilir.
Bununla birlikte üyelerimizin sektör bazında ihtiyaçlarını karşılayacak sistemler oluşturulması gerekmektedir. Avrupa Birliği son birkaç yıldır başta Japonya,
Kanada, Meksika, Brezilya, Arjantin, Paraguay, Uruguay
ve Vietnam olmak üzere çeşitli ülkelerle Serbest Ticaret
Anlaşması (STA) imzaladı. Normalde ülkemizin AB ile
gümrük birliği anlaşması vardı. 500 milyon nüfusa sahip
AB, imzaladığı STA ‘lar ile birlikte 600 milyon daha ilave
nüfusa erişti. Biz ise sıfır gümrükle anlamlı büyüklükte
bir pazar olarak; sadece AB ülkelerine erişebiliyoruz.
Fakat İpsala’yı geçip Bulgaristan ‘da ya da Avrupa ‘nın
her hangi bir yerinde üretim yapan rakibimiz 1.1 milyarlık
nüfusa sıfır gümrük vergisiyle erişebiliyor. Bizim acilen
bakanlıklara erişerek bu durumu anlatmamız, STA ‘lar
konusuna ülke olarak önem vermemiz gerekmektedir.
AB’nin STA ‘lar üzerinden yaptığı bu girişimler karşısında, ülke olarak geride kalmamamız ve rekabet gücümüzü kaybetmememiz gerekmektedir.
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Y

Önder Göker
Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. AŞ.
Genel Müdürü

ıllık 245 bin adetlik maksimum kapasiteyle üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunan
Hyundai Assan ailesi olarak öncelikle Kocaeli
Sanayi Odası’na ve tüm çalışanlarına çok teşekkür eder,
30’uncu yaşını kutlarım.
Kocaeli’nin sanayi gücünü daha da artırmak ve sanayicilerin sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek için
faaliyetlerine ağırlık veren Kocaeli Sanayi Odası, kurulduğu günden bu yana bölgenin yararları için ön plana
çıkmıştır.
İlimizin ve tüm bölge sanayicisinin sorunlarını, beklentilerini ve önerilerini kamuoyunda her zaman dile getirerek, çözümler sunmuş, sanayileşmenin önemi konusundaki çalışmalarıyla da ülkemizin öncü odalarından
biri olmuştur.
Hatta geçtiğimiz günlerde dağıtmış olduğu 25. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’yle de gerek sanayi kuruluşlarına gerekse tüm ülke vatandaşlarına sosyal
sorumluluk bilinci ve çevrenin korunması hususunda
yeterli motivasyonları sağlamıştır.
Kocaeli Sanayi Odası, sanayileşmenin ülke için önemini her zaman önde tutmuş ve kalkınmanın tek yolu
olarak görmüştür. Hyundai Assan olarak, odamızdan
beklentimiz, ülkemizin kalkınmasında ve bölge halkının
feraha ulaşmasında daha fazla rol alması ve gerekli tüm
zeminlerin oluşturulmasına destek olmasıdır.
Tüm çalışmaların ve faaliyetlerin, sanayi kuruluşlarını ve bölge halkını geliştirmeye ve daha üst seviyelere
çıkarmaya yönelik yapılması, kısa ve uzun vadede olumlu sonuçlar alınmasına vesile olacaktır.
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ne engel olarak çıkmaması için güncel mevzuat ve uygulamalar yakinen takip edilmiş , ABİGEM ve SADEM benzeri iştirakler
sayesinde hem ihracat yapmak isteyen üyelerin önleri açılmış,
hem de yatırım ve benzeri kararlar alacak üyelere de her türlü
danışmanlık hizmeti verilmeye başlanmıştır.
Burada sayamadığım daha nice projeler ile bölgemizin ve
Türk Sanayii’nin öncü kuruluşları içine giren Kocaeli Sanayi Odamızın 30.yılını kutlar bu oluşumun bir parçası olmaktan her za-

Taşkın Özkal
Altaş Alüminyum AŞ.
Genel Müdürü

B

öylesi güzel ve önemli bir yıldönümü arifesinde
birkaç söz söyleme fırsatı verildiği için tüm Odavizyon Ekibi’ne (Anadolu Basın Merkezi) şirketimiz
Altaş Alüminyum İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ. adına çok teşekkür ediyorum.
Kuruluş amaçları, mesleğin genel menfaatlerine uygun
olarak gelişimini sağlamak, üyelerin birbirleri ve kamu ile
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, mesleki disiplin, kanun ve mevzuatlar çerçevesinde ahlak ve
dayanışmayı korumak üzere tesis edilen meslek kuruluşları
olarak açıklansa da; Kocaeli Sanayi Odamız, tüm ekibin profesyonel anlayışı amatör bir adanmışlıkla yapmaları neticesinde kitabi esasların çok üzerinde bir dostluk oluşumunun
doğmasına katkı sağlamışlardır.
Ele aldığı sosyal sorumluluk projelerinde sadece bölgesinde değil, Türkiye hatta Dünya çapında ses getiren odamız
bu çalışmasının sonuçlarını Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi ile almış ve ilham kaynağı olabilmeyi başarmıştır.
Yıllardır süregelen genel kanının aksine, Çevre Dostu Sanayici üyeleri arasında farkındalığı artırmış, duyarlılığını her
yıl geleneksel hale getirdiği Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül
törenleri ile geniş kitlere iletebilmiştir.
Türkiye gündemini ziyadesi ile meşgul eden ve maalesef
kalıcı olarak çözüm sağlanamayan kadın politikalarımızı da
önemseyen odamız, ayrımcılığın her zaman karşısında durmuş, Kadın Girişimciler Kurulu’nun tüm projelerinde destek
olarak Kocaeli Sanayi Odası’nın üretkenliğinde pay sahibi olmaları sağlanabilmiştir.
Şirketlerimizin geleceği olan genç nesilleri önemsemiş,
eğitim programları ve genç girişimciler kurulu ile yarının yöneticilerini bugünün liderlerinin tecrübelerinden faydalandırabilmiştir.
Sosyal bilincimizin artmasında ciddi pay sahibi olmanın
yanında idari ve bürokratik her türlü işlemlerin üyelerin önü-
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T

Tuğrul Arıkan
Anadolu Isuzu
Genel Müdürü

ürk sanayiinin başkenti Kocaeli’nin en önemli sivil toplum kuruluşu olan Kocaeli Sanayi
Odası’nın 30. yaşını kutlamanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Avrupa ve Asya arasında önemli bir geçiş koridoru olan Kocaeli; organize sanayi bölgeleri ve fabrikaları ile Türkiye’nin en önemli üretim üssü olma özelliğini
sürdürüyor. Anadolu Isuzu fabrikamızın da bulunduğu
Kocaeli’nin başarı hikayelerini duymak mutluluk verici.
OSD (Otomotiv Sanayicileri Derneği) verilerine göre
Otomotiv sektörünün kalbinin attığı Kocaeli de, 2018
yılında üretilip yurtdışına gönderilen araçların sayısı
2017’ye göre yüzde 19 artarak gerçekleşti. Bu başarıda
pay sahibi olmaktan gurur duyuyoruz.
İlimizin bu başarısında büyük emekleri olan Kocaeli
Sanayi Odası’na tebrik ediyor, başta başkanımız Ayhan
Zeytinoğlu olmak üzere tüm Kocaeli Sanayi Odası çalışanlarına Anadolu Isuzu Ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bir yandan ülke sanayiinin gelişimine katkıda
bulunurken diğer yandan üyelerinin küresel rekabette
öne çıkmasına destek veren Kocaeli Sanayi Odası’nın
önümüzdeki yıllarda ilimizi daha da yukarıya taşıyacağına inanıyorum.

Güçlü,
Verimli,
1FCMNÐ
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Kocaeli Sanayi Odası’nın 30.kuruluş yıldönümünü kutlarız.

Yıldönümü ►

KSO’nun 30. Kuruluş Yılına ilişkin olarak...

NE DEDİLER?

Uğur Meral
Uğur Metal Geri Dönüşüm
Yönetim Kurulu Başkanı

G

ünümüz Türkiye’sinde Kocaeli ilimizi sürekli büyüyen bir sanayi kenti olarak tanımlamak doğru olacaktır. Kocaeli’nde sadece il merkezi olan İzmit’in
değil, Gebze başta olmak üzere diğer pek çok ilçenin de, hızla
geliştiğini ve bu yönde bir sanayi kimliği kazandığını görmekteyiz…
Coğrafi özellikleri sebebiyle gemi imalatı ve denizcilik te
bu yapılanma içinde öne çıkan sektörler arasında yer almaktadır. Bugün Kocaeli, sanayide kazanmış olduğu ivmeyle Türkiye için bir üretim kaynağı olmanın yanı sıra global ekonomi
de önemli bir yer teşkil etme yolunda ilerlemektedir. Ar-Ge
merkezlerinin giderek yaygınlaşması, üniversiteler, teknoparklar ve kamu araştırma kurumlarıyla Kocaeli bir sanayi
bölgesi olmanın ötesinde bir eğitim ve istihdam şehri olarak
ta önem arz etmektedir.1990’lı yıllardan itibaren organize sanayi bölgeleri ile de sanayinin daha planlı hale gelmesi, sahip
olduğu potansiyeli giderek arttırmıştır.
Bir sanayi kenti olan Kocaeli aynı zamanda bir üretim mer-

Ünal Soysal
Petroyağ AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı
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kezidir. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016 raporunda
yer alan firmaların 80 tanesi Kocaeli’nde faaliyet göstermektedir ve Türkiye imalat sanayinin %13’ünü karşılayan İstanbul’dan
sonra ikinci büyük sanayi kentidir. Bu bağlamda, Kocaeli’nde sanayinin geleceğe dönük yatırımlarında, çevreye duyarlı, kentin
sosyal dinamiklerini ele alan fakat aynı zamanda global sanayileşmeye uyumlu bir yapı kazanması gereklidir.
1989’da kurulan Kocaeli ilimizin sanayisini temsil eden Kocaeli Sanayi Odası’nın da, sanayideki bu gücün organize edilmesinde ve katma değeri yüksek yatırımların desteklenmesindeki
payını da unutmamak gerekir.
Kocaeli Sanayi Odası’nın alt yapıları tamamlanmış olarak
kurucu ortağı olduğu Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoparklar
ve Serbest Bölgeler istihdam açısından örnek teşkil etmektedir.
Yine bu ilimizde yer alan Tübitak, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze
Teknik Üniversitelerimiz ile sanayicilerimizi bir araya getirerek
teknolojinin sürdürülebilir sanayi için vazgeçilmez olduğunu
vurgulayıcı işbirliklerine öncülük etmekte ve firmalarımızın ARGE çalışmalarına daha fazla yönelmelerini sağlamıştır. Bununla beraber KSO’nun işbirliğiyle gerçekleştirilen kalifiye eleman
yetiştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının istihdam artışına,
gerçekleştirmiş olduğu fuarlar, ulusal ve uluslararası platformlardaki çalışmalar ile firmaların daha bilinir olmasına, bünyesinde oluşturduğu meslek komitelerinin yapmış olduğu ziyaret ve
seminerlerin de geleceğe yönelik yapılan planlamalara önemli
katkılar sağladığına inanıyoruz.
KSO bünyesinde, Türkiye’de kadınlarımızın her platformda
sesini duyurmasına olanak sağlayan bir sivil toplum kuruluşu
olan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)’in kadınlarımızın ekonomik politik alanlarda da söz sahibi olmasını hedefleyen
çalışmaları ayrı bir gurur kaynağımız… Yine odamızın özellikle
çevre konusunda göstermiş olduğu duyarlılık çerçevesinde her
yıl gerçekleştirdiği “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” organizasyonu da Kocaeli’nde sanayi kuruluşlarının bilinçlendirilmesinde
büyük rol oynamaktadır. Çevre ödülü olması sebebiyle sanayici
firmalarının AR-GE çalışmalarındaki başarılarının yanı sıra geri
dönüşüm firmaları olarak bizlerin gerçekleştirmiş olduğu sosyal sorumluluk projelerinin de değerlendirilip, sektörde faaliyet
gösteren firmalarında bu ödüle layık görülmesi bizleri oldukça
mutlu edecektir…
“Burası Kocaeli Burada iş Var” Sloganını ile yoluna devam
eden Kocaeli Sanayi Odası’nın, tüm sanayiciler, akademisyenler
ve çalışanlarla oluşturduğu bu dinamik işbirliğinin ve icraatlerin
Türkiye’de ve yurt dışında birçok ülkede model teşkil edeceğine
kuşkumuz yok…

K

ocaeli, organize sanayi bölgeleri, üniversiteleri,
teknoparkları ve 100’ü aşkın ar-ge ve tasarım
merkezleri ile ‘sanayinin başkenti’dir. Kocaeli
Sanayi Odası’nın da bu başkentte bölgenin gerek ekonomik gerek ticari olarak gelişimine katkısı yadsınamaz.
Yürüttüğü ve sahip olduğu çevre politikaları gerek sanayinin ve sanayicinin gelişmesi ve büyümesinde üstlendiği etkin rol ile 30 yıldır hizmet veren ve üyesi olmaktan
da gurur duyduğumuz Kocaeli Sanayi Odası’nın yeni yaşını kutlar, başta Başkan Ayhan Zeytinoğlu olmak üzere
tüm yönetim kurulu ve meclis üyelerine değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim.
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KSO’nun 30. Kuruluş Yılına ilişkin olarak...

NE DEDİLER?

A

Yunus Çiftci
Çiftel Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı

vrupa ile Asya’yı birleştiren yolların kavşak
noktasında yer alan Kocaeli, ülkemizin önemli
sanayi merkezlerinin başında yer almaktadır.
Bu konumu ve özelliğinin yanı sıra Kocaeli aynı zamanda önemli sanayi tesislerine de ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye otomotiv sektörünün 1/3 ünü, kimya, makine
ve diğer imalat sektörlerinin de önemli bir kısmını temsil
eden Kocaeli Sanayi Odası’nın kuruluş tarihi sanayi geçmişi kadar eski olmasa da temsil kabiliyeti ve yürüttüğü faaliyetler bakımından ülkemizin önemli kuruluşları
arasında yer almaktadır.
Sanayi Odamız kuruluşundan bu yana sanayimiz ve
şehrimiz için önemli faaliyetler gerçekleştirmiştir. Her
dönem üslendiği misyon ve vizyoner görüş açısı ile faaliyet gösteren Kocaeli Sanayi Odası bir taraftan sanayinin
uygun ortamda gelişmesine destek verirken, öte yandan
Sanayi-Üniversite, Sanayi-Kamu, Sanayi-Toplum ilişkilerinin gelişmesine de katkıda bulunmuştur, bulunmaya da devam etmektedir. Bunun doğal sonucu olarak
coğrafi açıdan nispeten küçük bir alana sahip ilimiz 14
adet Organize Sanayi Bölgesi, 2 adet Serbest Bölge, 35
adet liman ve pek çok lojistik merkezi ile Türkiye Bilişim
Vadisi, Tübitak, TSE gibi pek çok önemli kuruluşa da ev
sahipliği yapmaktadır. Tüm bunları bir arada değerlendirdiğimizde Dünyadaki pek çok ülkeden daha fazla
ekonomik faaliyetin gerçekleştiği bu ilin Sanayi Odasının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu vesile ile Kocaeli
Sanayi Odası’nın 30ncu kuruluş yılını kutlar, başarılarla
dolu nice 30 yıllar dilerim.

KSO Oda Orkestrası, KSO’nun 30.yaşını
Kocaeli halkı ile kutladı

K

ocaeli
Sanayi
Odası’nın
30.kuruluş yılı etkinlikleri
kapsamında Şef Özgür Günay
yönetiminde klasik eserlerden oluşan
Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası
Konseri Seka Park’ta Kocaeli halkı ile
buluştu.
Sekapark Uçurtma Tepesinde
düzenlenen konsere; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy,
Denizaltı Filosu komutanı Tuğamiral
Hasan Cankaya ve eşi Burçin Cankaya
ile Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve eşi
Rüya Zeytinoğlu, Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve eşi Beril Tuğrul,
Sanayi Odası çalışanları ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
Büyük beğeni toplayan konserde
katılımcılar zaman zaman müziğin ritmine eşlik etmeyi de ihmal etmediler.

26 Kocaeli Odavizyon
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ÇEYREK ASIRLIK çevre yarışmasında
ödüller sahiplerini buldu
S±F

Türkiye’nin çevre konusundaki ilk ve tek organizasyonu olan
‘Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nin 25’incisi Başiskele Wellborn
Luxury Hotel’de gerçekleşti. Çeyrek asırlık çevre yarışmasında
ödüller, 8 ayrı kategoride paylaşıldı.

T

ürkiye’nin çevre konusundaki ilk ve tek organizasyonu
olan ve Kocaeli Sanayi Odası
tarafından gerçekleştirilen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, 25 yıldan
bu yana düzenleniyor.
Şahabettin Bilgisu
Çevre Ödülleri’nin
artık bir ‘Türkiye
markası’ olduğunun altını
çizen Kocaeli
Sanayi Odası
Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu şunları
söyledi:
“Ödülümüzün adını taşıyan ve henüz
çevrenin konuşulmadığı 70’li yıllarda, çevre
sorunlarının çözümü için yoğun
çalışmaları olan kurucumuz merhum Şahabettin Bilgisu’yu, bugünü
vesile ederek buradan tekrar saygıyla ve rahmetle anıyorum. Şahabettin Bilgisu’nun;
“Ekonomi’de
ve
Ekoloji’de denge;
işin sırrı bu dengede” sözünü
hiç unutmadık ve bugün
bile kullanıyoruz.”
Her yıl getirdiğimiz yeniliklerle
ödül organizasyonumuzun canlılığını
artırıyoruz. 2009 yılından itibaren KOBİ dalında da Çevre
Ödülü vermeye başladık.
2014 yılından beri sektörel bazlı
bir değerlendirme yaparak, yeterli başvurunun olduğu sektörlerde
Sektör Ödülleri de vermeye başladık.
2015 yılında ilk kez Marmara Bölgesi
haricinde gelen başvuruları değerlendirmeye aldık.

2016 yılında ödül organizasyonunun kapsadığı alanı stratejik olarak
genişlettik ve organizasyonu tüm
Türkiye’deki sanayi kuruluşlarına açtık.
Öncelikle buradan,
bu organizasyona katılma cesaretini gösteren, kapılarını ve tüm
proseslerini bizlere
açan tüm firmalarımızı kutluyorum.
Hepsi
birer
şampiyondur.
Ayrıca jüri
üyelerimize
ve ödül almaya
hak kazanan firmalara atık bertarafı
konusunda İZAYDAŞ
tarafından yapılan özel indirimler nedeniyle Kocaeli Büyükşehir
Belediyemize ve İZAYDAŞ’a bu desteğinden dolayı teşekkür ederiz.”
- 1995’te başladı, 1997 yılından
itibaren ‘Şahabettin Bilgisu’
adı kullanılmaya başlandı
Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen ‘çevre
ödülleri’ etkinliği 1995 yılında, Çevreci Başkan olarak bilinen Rahmetli
Şahabettin Bilgisu’nun
Başkanlığı döneminde
başladı.
Uzun yıllar bölgede yatırım ve üretim yapan firmalara verilen bu ödüller, Türkiye
adına çevre koruma ve geliştirmenin ödüllendirilmesinde ilk somut
adımı oluşturdu.
1995 ve 1996 yıllarında “Yeşil Baca,
Atık Su Arıtma Tesisi, Çevreci Ürün
ve Çevreci Proje” olmak üzere 4 ayrı
dalda verilen Çevre Ödülleri; 1997 yılından itibaren tek dalda verilmeye
başlanmış ve “Çevreci Başkan” olarak

bilinen Sn. “Şahabettin Bilgisu”nun
adı verilmiştir.
KSO’nun Kurucu Başkanı
Şahabettin Bilgisu:
30 Ağustos 1919 tarihinde
İzmit’te doğdu.
İlk ve orta öğrenimini İzmit’te
yaptı. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi.
Daha sonra devam ettiği İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi’ni yarıda
bıraktı.
1952 yılında Susanbaş Değirmencilik A.Ş. firmasını kurarak sanayiciliğe başladı. Sırasıyla Kocaeli
Yem Sanayi A.Ş. ve İSPAK A.Ş’nin
kuruluşlarında bulundu. Bir süre
Türk Ekonomi Bankası’nda yönetim
kurulu başkanlığı yaptı. 1961-1965
yılları arasında TBMM’de CHP’den
Kocaeli’ni temsil etti.
1967 yılından itibaren İzmit Ticaret ve Sanayi Odası’nda meclis
ve yönetim kurulu üyeliklerinde
bulundu. 1972-1987 yılları arasında
15 yıl süreyle başkanlık koltuğunda
oturdu. 989’da kurulan Kocaeli Sanayi Odası’nın başkanı oldu ve bu
görevi 1995 yılına kadar sürdürdü.
Başta GOSB ve TAYSAD olmak
üzere bölgemizdeki “organize sanayi bölgeleri”nin kuruluşlarına
destek verdi, yönetimlerinde bulundu.Özel diyaloglarıyla önemli
grupların Kocaeli’de sanayi yatırımı
yapmasını sağladı.
Kocaeli’de fuarcılık anlayışını
yerleştirdi, Kocaeli Fuarı’nı kuranlar arasında yer aldı. Yuvacık Barajı
gibi önemli projelerin destekleyicisi
oldu. Çevre bilincini bölgede ilk yerleştiren kişidir.
Evli, ikisi kız ikisi erkek dört çocuk sahibiydi. 80 yıllık yaşamına
birçok başarıyı sığdıran Şahabettin
Bilgisu, 7 Ağustos 1999 tarihinde
vefat etti.

ÇEYREK ASIRLIK çevre yarışmasında
8 ayrı kategoride ödüller verildi

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO)
tarafından çeyrek asırdır
düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Töreni Başiskele
Wellborn Luxury Hotel’de gerçekleşti.
8 ayrı kategoride paylaşılan “Çevre
Ödülleri”nde Büyük Ölçekli İşletme
Kategorisinde Çevre ödülünü “Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.”
alırken, 25.Yıl Süreklilik Ödülü ise
“Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Kocaeli”ye
verildi. 25’nci Şahabettin Bilgisu Çevre
Ödülleri Töreninde Jüri Özel ödülünü

“Asım Kibar OSB” kazanırken, Liman
Sektöründe “Limaş Liman İşletmeciliği A.Ş.”, İlaç Sektöründe “Bayer Türk
Kimya San.Ltd.Şti.- Gebze Şubesi” ,
Metal Sektöründe “Asaş Alüminyum
San.ve Tic. A.Ş. Sakarya Şubesi” , Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Sektöründe “Toyotetsu Otomotiv Parçaları
San.ve Tic.A.Ş.” , Petro-Kimya ve Plastik Sektöründe Akplas Plastik Kalıp
San.ve Tic.A.Ş. Dilovası” kazandılar.
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun
ev sahipliğinde düzenlenen ödül tö-

renine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy,
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Yaşar Çakmak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed
Hasan Aslan, İzmit Belediye Başkanı
Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı H. Tahsin
Tuğrul, Körfez Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli, Şabahettin Bilgisu’nun
torunu Akman Yengin, sanayiciler ve
çok sayıda davetli katılım sağladı.
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Ayhan Zeytinoğlu: 25 yıldır çevre

farkındalığı için çalışıyoruz

2

5.Şahabettin Bilgisu Çevre
Ödül Töreni’nin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Sanayi odası (KSO) Başkanı Zeytinoğlu,

“Ödülümüzün adını taşıyan ve
henüz çevrenin konuşulmadığı
70’li yıllarda, çevre sorunlarının
çözümü için yoğun çalışmaları
olan kurucumuz merhum Şahabettin Bilgisu’yu, bugünü
vesile ederek buradan tekrar
saygıyla ve rahmetle anıyorum. Şahabettin Bilgisu’nun;
‘Ekonomi’de ve Ekoloji’de denge; işin sırrı bu dengede’ sözünü hiç unutmadık ve bugün bile
kullanıyoruz.” dedi.
KSO’nun çevre konusundaki eğitim organizasyonları,
projeleri, KSO Çevre İhtisas
Komisyonu ve Proses Emniyeti Sempozyumu hakkında bilgi
paylaşan Zeytinoğlu, “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri
organizasyonumuz da diğer
çalışmamız. Çevreye olan duyarlılığımızın bir göstergesi
olduğunu düşündüğümüz Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerimizi 1995 yılından beri vermeye devam ediyoruz. Söz
konusu ödül organizasyonuna çeyrek
asırdır Oda olarak ev sahipliği yap-

maktan da gurur duyduğumuzu ifade
etmek istiyorum. 25. yılımızda ödül
organizasyonumuza 25 firma katıldı.
Bu firmaların 8 tanesi Sakarya, Bursa,
Ankara, Zonguldak, Ordu ve Hatay illerindendir. Öncelikle buradan, bu organizasyona katılma cesaretini gösteren, kapılarını ve tüm proseslerini
bizlere açan tüm firmalarımızı kutluyoruz. Hepsini galip ilan ediyoruz.
Ödül organizasyonuna başladığımız
ilk yıllarda seçim yaparken firmaların
mevzuatsal şartları yerine getirmesini yeterli buluyorduk. Fakat 2013
yılından beri zorunlulukların ötesinde
çevre konusunda yapılan iyi uygulama
örneklerini göz önünde bulunduruyoruz. Bu ödül organizasyonun çevresel
farkındalıkların artmasına ve bilinç
seviyesinin yükselmesine de hizmet
ediyor olması gurur verici. Saha ekibimiz tarafından yapılan ziyaretlerde,
firmalarımızın mevzuatsal zorunlulukların ötesinde çevre konusunda
çok fazla çalışma ve yatırım yaptıkları
ve firmalarımızda birçok iyi uygulama
örnekleri bulunduğu tespit edildi. Hedefimiz bu uygulamaların tüm işletmelerimize yaygınlaşmasıdır” dedi.

Yaşar Çakmak: Evlatlarımıza temiz bir

çevre bırakmalıyız

K

ocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Yaşar Çakmak konuşmalarında; “Günümüzde çevre bilinci tüm dünyada biliniyor.
25 yıl önce büyüğümüz Şahabettin Bilgisu öncülüğünde ilk olarak Kocaeli’de yarışmanın düzenlenmesi gurur vericidir. Kocaeli, ülkemizin en değerli
şehirlerinden birisi. Kocaeli deyince ilk akla gelen
sanayidir. Evlatlarımıza temiz bir çevre bırakmalıyız. Temiz Üretim Güçlü Sanayi hedefi doğrultusunda 25. si düzenlenen KSO Şahabettin Bilgisu
Çevre Ödüllerinde emekleri geçen KSO yönetimine, iştirakimiz İZAYDAŞ’a, çevre için özen gösteren
sanayicilere ve destek verenlere teşekkür ederiz.”
ifadelerine yer verdi.
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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy:
Kocaeli; Türkiye’de çevre duyarlılığında ilk
örneklerin uygulamaya konulduğu kent

V

ali Hüseyin Aksoy,
“Kocaeli
Sanayi Odamızın düzenlediği Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri
töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir
memnuniyet duyuyorum.
Çevre ve Sanayinin birbirine zıt kavramlar olarak
algılanmasına rağmen
bunun zıt iki kavram olmadığını 25 yıldır çevre
ödülü vererek ortaya
koyan Sanayi Odamıza
teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir bir kalkınma
anlayışını gerçekleştirmek ve çevreye daha duyarlı bir toplum yaratabilmek için bu
tür organizasyonların hem sanayicimize, hem de vatandaşlarımıza güzel
örnekler oluşturduğunu biliyoruz. 25
yıl oldukça önemli bir süre. Aksattırılmadan bunun devam ettirilmesi de
oldukça önemli ve anlamlıdır. Sanayinin çevreye zarar verdiği gibi bir anlayışın egemen olduğu ortamda bunun
böyle olmadığını çevre ödülleri ve-

rerek Sanayi Odamız tüm Türkiye’ye
anlatmış oluyor. Kocaeli; Türkiye’de
çevre duyarlılığı bakımından ilk örneklerin uygulamaya konulduğu bir
kent. İlgili kurumlarımızın işbirliği
içerisinde gerçekleştirdiği birçok çalışma Türkiye’de örnek olarak devam
etmektedir. Çevre Müdürlüğümüz tarafından birçok denetim gerçekleştiriliyor. Olumsuzluğa rastlanılan her
noktada hiç tereddütsüz gereği yapı-

lıyor. Çünkü bu noktadaki
duyarlılığımızı en üst noktaya taşımak hepimizin
ortak görev ve sorumluluğudur. Genel olarak
bu olumsuzluk çok fazla
değil. Son dönemde toplumda da büyük bir duyarlılıkla kabul gören Sıfır
Atık Projesi ile ilgili uygulamada bizlerde Kocaeli
olarak büyük bir gayret
içerisinde çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Başladığımız günden bugüne kadar
toplamda 3206 ton atık
kağıt, 882 ton atık cam,
2458 ton atık metal ve
1481 ton atık plastik toplanarak toplamda 54 bin 517 ağacın
kesilmesini önlemiş durumdayız. Bu
projeye katkı sunan ve yer alan bütün
kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür
ediyorum. Bugün ödül almaya hak
kazanan bütün firmalarımıza tebriklerimi iletiyorum. Sanayi Odamızla
işbirliği içerisinde bu organizasyona
katkı sunan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

8 dalda verilen ödüller sahiplerini buldu
Konuşmaların ardından Jüri Komisyonu Sözcüsü ve İZAYDAŞ Genel Müdürü
Muhammet Saraç tarafından ödül alan firmalar gerekçeleri ile birlikte açıklandı.
BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME KATEGORİSİ SEKTÖR ÖDÜLLERİ
LİMAN SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ
LİMAŞ LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

OTOMOTİV VE OTOMOTİV
YAN SANAYİ SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ

İLAÇ SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ

TOYOTETSU OTOMOTİV PARÇALARI
SAN. VE TİC. A.Ş.

BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. GEBZE ŞUBESİ
PETROL-KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ
ÇEVRE ÖDÜLÜ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME KATEGORİSİ
ÇEVRE ÖDÜLÜ
HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV
SAN. VE TİC. A.Ş.

AKPLAS PLASTİK KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.DİLOVASI
METAL SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ
ASAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. SAKARYA ŞUBESİ

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
(ATIKSU GERİ KAZANIMI)
ASIM KİBAR OSB

25. YIL SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ
FORD OTOMOTİV
SANAYİ A.Ş.-KOCAELİ

Ödülü, ASIM KİBAR
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
adına Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Mehmet Ali Aydın ve
Bölge Müdürü Sadiye Dişbudak; Şahabettin Bilgisu’nun
torunu Akman Yengin’den
aldı.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
ASIM KİBAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN

Ödülü, HYUNDAI ASSAN
OTOMOTİV SAN. VE
TİC. A.Ş. adına Fabrika
Direktörü Uygur Koşal,
Kocaeli Valisi Hüseyin
Aksoy’dan aldı.

BÜYÜK İŞLETME KATEGORİSİ ÇEVRE ÖDÜLÜ
HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV AŞ.
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Ödülü, LİMAŞ AŞ. adına
Stratejik Planlama ve
Endüstriyel İlişkiler
Müdürü Kürşat Bal,
Deniz Ticaret Odası
Kocaeli Şube Başkanı
Vedat Doğusel’den aldı.

BÜYÜK İŞLETME KATEGORİSİ
LİMAN SEKTÖRÜ ÇEVRE
ÖDÜLÜ
LİMAŞ LİMAN
İŞLETMECİLİĞİ AŞ.

Ödülü, BAYER
TÜRK KİMYA
SAN. LTD. ŞTİ.GEBZE ŞUBESİ
adına Fabrika
Müdürü Cenk
Bastıyalı, Körfez
Ticaret Odası
Yönetim Kurulu
Başkanı Recep
Öztürk’ten aldı.

BÜYÜK İŞLETME KATEGORİSİ
İLAÇ SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ
BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTDİ. ŞTİ.
(Gebze Şubesi)

Ödülü, ASAŞ
ALÜMİNYUM SAN. VE
TİC. A.Ş.-SAKARYA
ŞUBESİ adına Fabrika
Direktörü Alpay Ekşi
İzmit Belediye
Başkanı Av. Fatma
Kaplan Hürriyet’ten
aldı.

BÜYÜK İŞLETME KATEGORİSİ
METAL SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ
ASAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. SAKARYA ŞUBESİ

Ödülü, TOYOTETSU
OTOMOTİV PARÇALARI
SAN. VE TİC. A.Ş.
adına Şirket Başkanı
Masahiro Nomura ve
Genel Müdür Yardımcısı
Selim Yener, Gebze
Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Muhammed Hasan
Aslan’dan aldı.

BÜYÜK İŞLETME KATEGORİSİ
OTOMOTİV VE YAN SANAYİ SEKTÖRÜ ÇEVRE
ÖDÜLÜ TOYOTETSU OTOMOTİV PARÇALARI
SAN. VE TİC. A.Ş.
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Ödülü, AKPLAS PLASTİK
KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
adına Yönetim Kurulu
Üyesi Abdullah Böyet,
Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi Yönetim
Kurulu Başkan Vekili
Yaşar Çakmak’tan aldı.

BÜYÜK İŞLETME KATEGORİSİ
PETROL - KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ
ÇEVRE ÖDÜLÜ
AKPLAS PLASTİK KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
Ödülü, FORD
OTOMOTİV SAN.
A.Ş.- KOCAELİ
FABRİKALARI adına
Kocaeli
Fabrikaları ve Yeni
Projeler Genel
Müdür Yardımcısı
Cemil Cem Temel,
Kocaeli Sanayi
Odası Meclis
Başkanı Hasan
Tahsin Tuğrul ve
Kocaeli Sanayi
Odası Yönetim
Kurulu
Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu’ndan
aldı.

25.YIL SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ
FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.KOCAELİ FABRİKALARI

AKOSB, Atıksu Geri Kazanım Tesisi ile
temiz su kaynaklarını korumayı
amaçlıyor
ASIM KİBAR OSB, atıksu geri kazanım tesisi projesi ile, KSO tarafından organize
edlen 25.Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

2

5. Şahabettin Bilgisu Çevre
Ödül Töreni’nde ‘Atıksu Geri
Kazanım Tesisi Projesi’ ile
Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Asım
Kibar Osb (AKOSB) adına Bölge Müdürü
Sadiye Dişbudak, projenin detaylarını
özetledi.
Organize Sanayi Bölgelerinin bir
üretim merkezi olduğunu vurgulayan
Sadiye Dişbudak, OSB’lerin proses
kaynaklı olarak yüksek miktarlarda su
kullandığını ve atıksu deşarjı yaptığını
söyledi.
Sadiye Dişbudak şunları kaydetti:
“Dünya Meteoroloji Örgütü’nün tahminlerine göre 2025 yılında dünya
nüfusunun yüzde 66’sının su sıkıntısı
çekeceği öngörülmektedir. 2014 yılında
ilimizde yaşanan kuraklık sonrasında;
kullanılabilir su kaynaklarının azalması
ve yerel yönetimler tarafından sanayi
kuruluşlarına verilen proses amaçlı sularda kısıtlamaya gidilmesi sonrasında
alternatif su kaynakları arayışı başlamıştır. Küresel ısınmanın artarak devam
edeceği ve şebeke suyunun yüksek fiyatı temin ediliyor olması da göz önüne
alınarak AKOSB’de Atıksu Geri Kazanım
Tesisi yapma projesi ortaya çıktı.”
AKOSB Atıksu Geri Kazanım Tesisi’ni
2018 itibari ile devreye alarak işletmeye
başladıklarını belirten Sadiye Dişbudak,
sözkonusu tesis hakkında şu bilgileri
verdi:
• Günlük 4 bin m3 kapasiteli tesisimizde arıtılmış atık suların yüzde 75
oranında geri kazanımı,
• Temiz su kaynaklarının korunmasına ve su ayak izinin azaltılmasına katkı

• AKOSB’de faaliyette bulunan
sanayi kuruluşlarının, proses suyu
ihtiyacının içme suyu şebekesinden ve
kuyulardan karşılanması yerine, Atıksu
Geri Kazanım Tesisi’nden karşılanarak,
temiz su kaynaklarının korunmasına
katkıda bulunulması, ki bu aylık 60 bin
m3 anlamına geliyor,
• AKOSB içerisinde bulunan yeşil
alanların sulama suyu ihtiyaçlarının,
içme suyu kaynaklarından karşılanması
yerine arıtılmış atık sulardan karşılanması yoluyla bölgenin su kaynaklarının
korunmasını ve bu suların daha kaliteli
su ihtiyacı olan yerlere tahsis edilmesi,
• Yenilikçi ve ileri teknoloji ile düşük
maliyetlerle elde edilen geri kazanım suyunun kullanılması sayesinde
bölgemizin rekabet gücünün ve üretim
kapasitesinin arttırılması,
• İşletme maliyetlerini düşürerek
iç ve dış pazarda sanayicilerimizin maliyet bazında rekabet gücünün artırılmasını ve bölgeye yatırım yapmak isteyen
yerli ve yabancı yatırımcıların önünün
açılması,
sağlanıyor.
Bölge Müdürü Sadiye Dişbudak
açıklamalarını; “Temiz su kaynaklarının
korunmasını amaç edinen projemiz,
katılımcılarımız tarafından da tam anlamıyla desteklenip, sahiplenilmektedir.
Şebeke suyundan daha kaliteli su elde
ettiğimiz ‘’Atıksu Geri Kazanım Tesisimizin’ sanayiye sağladığı maddi katkılar
da göz önüne alındığında tetikleyici
olacağını ve diğer OSB’leri de atıksu
geri kazanımına yönlendireceğini düşünüyoruz.” şeklinde tamamladı.
Kocaeli Odavizyon
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Çevre tüm canlıların
etkileşim halinde olduğu ortamdır

sağlayabilirsiniz.
Bu amaçla makine
ve ekipmanlarımızı seçerken
yüksek verimli
servo motorları
olan elektronik ve
yazılım altyapılı
seçmeye çalıştık.
Aynı zamanda bu
altyapıyı kullanarak üretim
verilerimizin direk
olarak ERP sistemine aktarılması
ile üretim verimliliği ve hata
Abdullah Böyet
oranlarının takibi
Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. AŞ.
konusunda hızlı
Yönetim Kurulu Üyesi
kararlar alabilmeyi amaçladık.
ocaeli Sanayi Odası tarafınYine elektronik ve mekanik tasarıdan bu yıl 25.si düzenlenen
mından üretimine kendimize ait olan
Şahabettin Bilgisu Çevre
enerji analizörlerini üretimde kulÖdülleri’nde Petrol-Kimya ve Plastik
landığımız makinelerimize bağladık.
Sektörü alanında ödül almaya layık
Bu sayede çevrim başına tüketilen
görülen firmamız Akplas’ ın Dilovası
elektriği ölçerek enerjiyi daha verimli
yerleşkesi 2017 yılı Ağustos ayında
kullanmak üzere üretim planlarımızı
faaliyete başlamıştır. Tesis yapım
yaparken önleyici bakım için de veri
aşamasında tercihlerimizi yaparken
toplamaya çalışıyoruz.
önceliklerimiz arasında yer alan
• İkincisi ise DALI kontrollü akıllı
enerji verimliliği ve çevre bilinci ile
yatırımlarımızı projelendirdik ve ger- LED armatürleri ile hem saha içi,
hem ofisler hem de dış aydınlatma
çekleştirmeye çalıştık. Bu projeler
yatırımlarımız sayılabilir. Akıllı LED
arasında elektrik tüketiminde daha
yatırımında grubumuz bünyesinverimli ürünler kullanarak karbon
de üretimini yaptığımız FERMADA
salınımımızı azaltmayı, çatı yağmur
marka ürünleri tercih ettik. Aynı zasularını depoladıktan sonra arıtarak
manda akıllı sisteme bağlantısı olan
üretim proseslerimizde kullanmayı
ürünler istenilen aydınlık değerini
ve yine yangın suyu olarak hazır
güneş ışığının durumuna göre aydıntutabilmeyi, gerek müşteri ürünlerilatma şiddetini otomatik düşürerek
miz gerekse üretim proseslerimizde
ya da yükselterek sağlamaktadır.
ArGe çalışmaları ile kaynak kullaİstediğiniz aydınlık değerini her bir
nımında daha verimli olabilmeyi
bölge için farklı seçebilir ya da sonsayabiliriz.
Bu çalışmalardan enerji verimlili- radan değiştirebilirsiniz. Tamamen
otomasyon alt yapılı olması kullanım
ği konusunu biraz açmam gerekiyor.
kolaylığının yanı sıra gerekirse uzakÖzetle ikiye ayırabiliriz;
tan yönetime de fırsat tanımaktadır.
• Birincisi verimli ve düşük elekAtık suyu israf etmek yerine azaltrik tüketimi olan makine ve motor
tarak,
evlerimizde, bahçelerimizde
yatırımlarımız. Bildiğiniz üzere plastik sektörünün ana maliyet kalemleri ve arazilerimizde kullanabileceğimiz
gibi, şehirlerdeki yeşil alanlar için
arasında elektrik tüketimi gelmektedir. Birim başına ne kadar az enerji atık sular arıtılıp yeniden kullanılabiliyor. Aynı şekilde sanayi ve tarımda,
maliyeti ile ürünlerinizi üretebiliryangın söndürme sistemleri, soğutseniz rekabetçiliğinize o kadar katkı

K

ma sistemleri ve sulama gibi üretim aşamalarında geri dönüşümlü
suların kullanılması da mümkündür.
Akplas DOSB şubemizde, yağmur
sularını arıttıktan sonra bir depoda
toplayarak; üretim proseslerimizde, bahçe sulama, çevre temizlik ve
yangın söndürme sistemi için kullanmaktayız.
Akplas, Plastik enjeksiyon konusunda uzmanlaşmayı başarmış
bir işletmedir. Çevresel etkilerimizi
en aza indirebilmek için gereken
önlemleri almak ve çevreye zarar vermeden üretim yapmak ana
prensiplerimizdendir. Tüm çalışanlarımızın farkındalığını artırmak ve
bireysel sorumluluk kazandırmak
için eğitimler de düzenlemekteyiz.
Bu bilinçle hareket eden firmamız,
“Doğal Çevrenin Korunması” amacıyla üretimlerimizden kaynaklı çevreye (hava kirliliği, su kirliliği, toprak
kirliliği kaynakların azalması, bitki,
hayvan, insan sağlığına ve güvenliğine etki.) zararlı etkileri minimize
etmek, atıkların bertarafını ya da
yeniden kullanımını sağlamak, enerji
kaynakları (elektrik, doğalgaz, su,
LPG, akaryakıt.) kullanımını azaltıcı
tedbirler almak, çevre ile ilgili olan
tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat
hükümlerine uymak, gereklerini yapmak ve sürekliliğini sağlamak üzere
yapılanmıştır. Ulusal ve yerel resmi
kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları
ve tedarikçiler ile çevre standartlarımızı yükseltmek üzere işbirliklerine de önem veren firmamız kendi
bünyesi ile de sınırlı kalmamanın
önemini bilmekte ve bu kapsamı
genişletmeye çalışmaktadır.
Akplas, 1989 yılında plastik enjeksiyon üretiminde hizmet vermek
üzere İstanbul’da kurulmuştur.
Kalite sistem yaklaşımı, teknolojik
yatırımlar ve AR-GE çalışmaları ile
birlikte gelişen firmamız 1996 yılında
Gebze lokasyonunu devreye almıştır.
İlerleyen yıllarda plastik enjeksiyon
üretiminin yanı sıra serigrafi, plastik yaş boyama, tampon/lazer/hot
stamp baskı, blow-molding ve eşanjör hatları kurulmuştur. Fonksiyonel
alanda da ultrasonik kaynak, hot

plate kaynak, ürünlere özel testler
ve montaj faaliyetleri ile müşteri
beklentilerine hızlı ve entegre çözümler sunulmaktadır. 2012 yılında otomotiv sektörüne özel ikinci
tesisimiz devreye alınmıştır. 2017
yılında hem Dilovası hem de Çerkezköy tesislerinin devreye alınması ile
yatırımlarına devam eden firmamız
enerji verimliliği ve dijital dönüşüm
konularını da sürekli gündeminde

tutmaktadır. “Akplas Ana Stratejileri” arasında yer alan sürdürülebilir
gelişme ve müşterilerine daha iyi
hizmet vermek amacıyla; sürekli
olarak ürüne özel global teknolojik
araştırmalar, işe özel optimum yatırımlar, paydaşları ve üniversiteler ile
işbirlikleri yapmaktadır.
Çevre tüm canlıların etkileşim
halinde olduğu ortamdır. Hava, su
ve toprak her biri çevreyi oluşturan

unsurlardır. Bu unsurlar olmadan
yaşam olmaz. Yaşamımızın kaliteli
şekilde devam edebilmesi için çevresel faktörlerin en iyi şekilde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Maalesef
insan nimetlerinden yararlandığı
çevreye bilinçli veya bilinçsiz şekilde
zarar vermektedir.
Çevre kirliliği konusunda toplumun en küçük birimi olan aileden,
eğitimcilere, yerel yönetimlerden
vatandaşlara kadar toplumun her
kesiminden ve her yaştan insana
çok büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Bu durumda; şimdi
ve gelecek kuşakların temiz hava
soluyabilmeleri, sağlıklı ve temiz
su içebilmeleri için önlemler almak
gerekmektedir.
Yine, Anayasamızın 56. maddesinde de “Herkes sağlıklı ve dengeli
bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını
korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir”
denilmektedir. Bu nedenle her insan
çevreci olmak ve bu sorumluluğu
taşımak zorundadır. Henüz vakit
varken ve geç kalmadan, hepimiz bu
çabanın içinde olmalıyız.

Hollanda İstanbul Başkonsolosu
KSO’yu ziyaret etti

H

ollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis, 21 Haziran 2019 Cuma günü Kocaeli
Sanayi Odası’nı ziyaret etti. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
tarafından ağırlanan Başkonsolos’un
heyetinde; Ticaret Uzmanı Mustafa Başaran, Ekonomi Departmanı’ndan Mitchel Vrouwe da yer aldı. Heyete, Başkan
Zeytinoğlu tarafından Kocaeli sanayisi
hakkında bilgi verildi.

Kocaeli Odavizyon
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Kürşat Bal: Rüzgarınız kolay, pruvanız neta olsun

Kürşat Bal
Limaş Liman İşlt. AŞ. Stratejik Planlama ve
Endüstriyel İlişkiler Müdürü

Y

üzölçümü bakımından ülkemizin en küçük şehirleri arasında
yer alan Kocaeli, Ülke ekonomi-

sine sağladığı katma değer bakımından en büyük illerimiz arasında yer
almaktadır. Ekonomik faaliyetlerdeki
sanayinin payı yüzde 51 olan ilimiz
ülkemiz sanayisinin kalbi olarak gösterilmektedir.
Sanayi şehri olan ilimiz aynı zamanda bir liman kentidir. Ülkemizin
en çok yük elleçleyen liman bölgesi
olan Kocaeli ilinde 2018 yılında yaklşık toplam 73 milyon ton yük elleçlemesi yapılmıştır. Dünya ticaretinin
yaklaşık yüzde 85’i deniz taşımacılığı
ile yapılmakta olup limanlarımız deniz ticaretimizin en önemli altyapılarını oluşturmaktadır. Şirketimizde bir
liman işletmesi olup bölgemizin en
fazla kimyasal yük elleçleyen limanıdır. Limanımız ekonomik faaliyetlerini
geliştirirken ekolojiyi de gözetmekte
çevre risklerini belirleyerek çevreye
tehlikesi olan tüm faaliyetleri ile ilgili
proaktif önlemler almaktadır.

Liman tesisimiz bu yıl içerisinde
TSE ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilen Eko liman kriterlerine göre yeşil liman almayı hak
kazanmış ayrıca Şehabettin Bilgesu
2019 çevre ödüllerine de Liman kategorisinde ödül almaya layık görülmüştür. Bizlere bu odülü layik gören
tüm çevre dostlarımıza teşekkür ederiz. Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığına
ve tüm paydaşlarına böyle bir motivasyona katkı sağladıkları için ayrıca
teşekkür ederiz.
Biz Limaş Liman işletmeciliği A.Ş.
olarak çevre ödülüne layık görülmemizin onurunu yaşarken bu ödülü almamızda en büyük etkisi olan Limaş
ailesinin tüm çalışan ve paydaşlarına
teşekkür ederiz. Bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile oluşturacağımız çevre
yönetim programlarımız devam edecektir.

Uğur Meral: İnsan ve doğa için geri dönüşüm
WEEE plant tesisinin yanı
sıra, 2018 yılı itibariyle de
Kocaeli Serbest Bölgesinde (KOSBAŞ) almış olduğu
entegre atık tesisi faaliyet
belgesi ile çevre dostu geri
dönüşüm ve bertaraf işlemlerini sürdürmeye devam
etmekteyiz.
Geri dönüşüm sektöründe gelişen teknolojiyi takip
eden, yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Uğur Metal, aynı zamanda yurt dışı
piyasalarında kendine özgü çizgisi,
uzman personel kadrosuyla da adından sıkça söz ettirmekte, donanım ve
tecrübesi ile yerli-yabancı birçok firmanın atık yönetimini yapmakta ve
geri dönüşüm hizmeti sağlamaktadır.
Uğur Metal olarak, 2019 yılı içerisinde halihazırda gerçekleşmiş ve
gerçekleştirilecek bir çok ulusal ve
uluslararası sempozyum, çalıştay,
fuar ve kongreye yapmış olduğumuz
sponsorluklar vesilesiyle bilgi birikimi ve tecrübelerimizi yönetmelikler
ile kanunlar nezdinde üretici, ithalatçı
ve nihai kullanıcılarla paylaşmaktan
memnuniyet duymaktayız.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın

Uğur Meral
Uğur Metal Geri Dönüşüm
Yönetim Kurulu Başkanı

U

ğur Metal,1999 yılında ‘insan
ve doğa için geri dönüşüm’
sloganıyla yola çıkarak, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın Elektrikli,
Elektronik ve Tehlikesiz atıkların işlenmesine yönelik toplama, ayrıştırma ve geri kazanım kapsamında faaliyetlerini yürütebilmesi için lisans
alan öncü firmalardan biridir. Sahip
olduğumuz izin lisanslar ve ISO27001
sertifikası doğrultusunda en güvenli şekilde data imha, ISO9001, 14001,
15713, 10002, OHSAS18001 sertifikaları doğrultusunda 2012 yılında kurmuş
olduğu elektrikli, elektronik ve tehlikesiz atıkların geri kazanımını sağlayan, sera gazı salınımını azaltan, tüm
ihtiyaçlara cevap veren, ileri teknoloji
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yürüttüğü ve desteklediği tüm faaliyetlerin yanı sıra Sivil Savunma
Örgütleri, sanayicilerimiz ve geri dönüşümcülerimizin üzerine düşen sorumlulukların da var olduğu bilinciyle
firmamız, sosyal sorumluluk projesi
kapsamında Kocaeli Sanayi Odası‘nın
desteğiyle“Atıklar Orman Olsun” projesini yürütmektedir.
Yine Kocaeli Sanayi Odası’nın destekleriyle Ekim 2019 tarihinde, partner firmalarımızla “Sanayide Entegre
Yönetim Sistemleri” kapsamında çevre-enerji ve karbon yönetimi konularında bilgilendirme toplantıları düzenleyerek üretici ve sanayicilerimize
destek vermeyi hedeflemekteyiz.
Bununla birlikte 2018 yılında TEGV
ile birlikte yürütmüş olduğumuz sosyal sorumluluk projesi ile de 800 çocuğun nitelikli eğitim almasına destek
sağlamanın gururunu yaşamaktayız.
Uğur Metal olarak üzerimize düşen sorumluluk bilinci ile sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra Kocaeli Sanayi Odası tarafından her yıl
düzenlenen “Şahabettin Bilgisu Çevre
Ödülleri”ne katılarak daha fazla kitleye ulaşmaya, toplumu bilinçlendirmeyi ve geri dönüşüm kültürü oluşturmayı hedefliyoruz.
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Tel: 0262 341 38 41(Pbx) Faks: 0262 341 38 60
Sepetlipınar Serbest Bölge Mah. 107. Cad. No:12/B

[Otomotiv ►

OSD: İç pazarın canlandırılması için kısa
ve uzun vadede yeni destekler gerekiyor

O

tomotiv Sanayii Derneği (OSD)
Yönetim Kurulu Başkanı Haydar
Yenigün, otomotiv sektörü için
uygulanan ÖTV ve KDV indirimi uygulamasının sona erdiğini ve yılın devamında uzatılmayacağını belirterek yaptığı
açıklamada, “Otomotiv değer zincirinde
faaliyet gösteren bayiler, distribütörler, ana ve yan sanayi firmaları olarak
yılın ikinci yarısında mevcut ÖTV ve KDV
oranlarıyla faaliyetlerimizi en az zararla sürdürmeye gayret ederken, Devletimizle yapacağımız görüşmelerde
iç pazarın canlandırılması için kısa ve
uzun vadede yeni destekler verilmesi
gerektiği konusuna vurgu yapmaya devam edeceğiz.Türkiye’nin ihracat, üretim ve istihdam performansı açısından
en fazla katma değer yaratan sanayisi konumunda olan otomotiv için son
derece hayati olan bu destekler gerek
sektörümüz gerek ülkemiz için kritik
önem taşımaktadır” dedi.
2018 Kasım ayından beri uygulamada bulunan otomotiv sektörüne yönelik
KDV ve ÖTV indirimi destek paketi, 30
Haziran itibariyle sona erdi. Otomotiv
sektörü indirimlerin devam ettirilmesi veya kademeli olarak düşürülmesi
beklentisindeyken, konuyla ilgili olarak
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün’den
açıklama geldi. Haydar Yenigün, “ÖTV
ve KDV indirimlerinin uzatılması veya
kademeli olarak düşürülmesi konusunda talepte bulunduk. Ancak bu indirimlerin devam etmeyeceği bilgisini aldık. Otomotiv değer zincirinde faaliyet
gösteren bayiler, distribütörler, ana ve
yan sanayi firmaları olarak yılın ikinci
yarısında mevcut ÖTV ve KDV oranlarıyla faaliyetlerimizi en az zararla sürdürmeye gayret ederken, Devletimizle
yapacağımız görüşmelerde iç pazarın
canlandırılması için kısa ve uzun vadede yeni destekler verilmesi gerektiği
konusuna vurgu yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Hükümetin otomotiv sektörüne bugüne kadar çok önemli destekler sağladığını ve bu destekleri sektörün memnuniyetle karşıladığını belirten OSD
Başkanı Haydar Yenigün, “32 milyar
doların üzerinde ihracatla Türkiye’ye
en büyük katma değeri sağlayan sanayi kolu konumundaki otomotivin kamu
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Haydar Yenigün
OSD Yönetim Kurulu Başkanı

idaremizin kapsamlı ve pozitif ayrımcılık yapacak şekilde desteklenmeye
devam etmesi bizler için kritik öneme
sahip.Bu desteğin adı da son dönemde
ÖTV ve KDV idi. İçinden geçmekte olduğumuz ekonomik hareketlilik sürecinde
Hükümetimiz ve Sayın Bakanlarımız
bizlerle yakın temas içinde çok önemli desteklerde bulundular. Geçtiğimiz
yılın Kasım ayından bu yana pazardaki
ciddi daralmayı yavaşlatıcı etki yaratan
vergi paketinin ticari faaliyetlerin sürdürülmesi adına önemli derecede faydası oldu” diye konuştu.
“Sektör araç satamıyor, yeni
formüller şart”
Söz konusu destek paketine rağmen
yılın ilk yarısında pazarın yüzde 45 oranında daraldığına dikkat çeken Haydar
Yenigün, sözlerine şu şekilde devam
etti; “Vergi indiriminin sanayiciler, distribütörler ve bayiler açısından, kısaca

otomotiv değer zincirinin tamamı için
çok ciddi bir katkısı oldu. Uygulamanın
sonlanması ile birlikte sektörde araç
satışı durma noktasına geldi. Sektörün
beklentisi yüzde 45’ten yüzde 30’a düşen ÖTV’nin belirli küçük basamaklarla
tekrar eski seviyesine dönmesiydi. Otomotiv çok hassas bir sektördür, sistemin tökezlememesi için yavaş bir geçiş
olması çok daha sağlıklı olurdu.Devletimizle yapacağımız görüşmelerde iç pazarı canlandırmaya yönelik tekrar vergi
indirimi uygulanması veya finansmana
erişim kolaylığı sağlayacak uygulamalar gibi başka formüllerin, kısa ve uzun
vadede kurgulanması gerektiğine vurgu yapacağız. Türkiye’nin ihracat, üretim ve istihdam performansı açısından
en fazla katma değer yaratan sanayisi konumunda olan otomotiv için son
derece hayati olan bu destekler gerek
sektörümüz gerek ülkemiz için kritik
önem taşımaktadır”

[Dış ticaret ►

EXPO 2019
Pekin’de
Türkiye
Milli Günü
açılışı

yıllarda bizim için ‘Çin’den ne alabilirim’ yerine, ‘Çin’e ne satabilirim’ dönemi
başladı. EXPO alanı aynı zamanda
Çinli müşterilerle doğrudan diyalog
kurabileceğiniz bir fırsat sunuyor. Çin
almak için uzak değilse satmak için
de uzak değil. Bunun için sabırlı ve
istikrarlı olmalı, uluslararası fuarlara, EXPO’lara katılım sağlamalıyız.
Ticaret Bakanlığı olarak iş dünyasına
her türlü desteği vermeye ve
açabileceğimiz her kapıyı sonuna
kadar zorlamaya hazırız. Nitekim bu
sene 88’incisi düzenlenecek İzmir
Enternasyonel Fuarı’na Çin partner
ülke olarak katılacak ve iş dünyasıyla
beraber güçlü katılım sağlayacak.
Çeşitli iş etkinlikleri ve iş forumları
düzenleyeceğiz. Bu konuda dün
Çin Ticaret Bakanı ile de teyitleştik.
İnşallah geniş katılımlı toplantılar
düzenlemeyi, hem ihracatı hem de
karşılıklı ticaret hacmini ve yatırımları
artırıcı yönde çalışmalar yapmayı
planlıyoruz.”

Bakan Pekcan, EXPO 2019
Pekin’in, Çin pazarına girişte
büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek,
“Bundan sonraki yıllarda
bizim için ‘Çin’den ne alabilirim’ yerine, ‘Çin’e ne satabilirim’ dönemi başladı.
Çin almak için uzak değilse
satmak için de uzak değil.”
dedi.

E

XPO 2019 Pekin’de, Ticaret
Bakanlığı koordinasyonunda
Türkiye Tanıtım Grubunun
katkılarıyla “Geleceği Yeşil ile Kucakla” temasıyla düzenlenen Türkiye
Milli Günü etkinliklerinin açılışı Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakan
Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin Pekin
Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ve
EXPO 2019 Pekin Genel Müdürü Feng
Yaoxiang’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Pekcan, açılışta yaptığı
konuşmada, Türk tarihinde ilk defa
1851 yılında Osmanlı İmparatorluğu
döneminde “EXPO”ya katılım
sağlandığını ifade ederek, Türkiye’nin
güçlü geçmişini ve kadim kültürünü
uluslararası alanda temsil etmeye ve
tüm dünyayla paylaşmaya çok önem
verdiklerini söyledi.
Bu anlayış çerçevesinde EXPO’lara
katılımı oldukça önemsediklerini
vurgulayan Pekcan, Bakanlık olarak bu
organizasyonları ülkenin tanıtımının
yanı sıra Türkiye markasının ve Türk
ürünlerinin tanıtımı için önemli bir
fırsat olarak gördüklerini bildirdi.
Pekcan, Expo 2019 Pekin’e daha
da güçlü bir katılım gösterdiklerine
işaret ederek, bu yıl 7 Ekim’e kadar
devam edecek olan organizasyona 2

bin 400 metrekarelik bir alanla ve en
büyük pavyonlardan biriyle katılım
sağladıklarını dile getirdi.
Türkiye Milli günü etkinlik alanında
7 coğrafi bölgeyi temsil eden sembolik binalara ve özel yapılara yer
verdiklerine dikkati çeken Pekcan,
Türkiye’nin kültürüne, ihracatına, turizmine, ekonomisine katkı sunmasını
beklediklerini kaydetti.
Pekcan, Türkiye pavyonunun bütün
misafirlerden yoğun ilgi gördüğünü,
EXPO idaresinin de pavyonu
beğenerek kalıcı hale gelmesini talep
ettiğini, kendilerinin de bunu memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.
Bakan Pekcan, bu sayede Türkiye
pavyonunun, iki ülke arasındaki
dostluğun ve iş birliğinin sembolü
ve ilişkilere katkı sağlayacak bir anıt
olarak kalacağını ifade etti.
- “Çin’e ne satabilirim dönemi
başladı”
EXPO 2019 Pekin’in, Çin’e yönelik
pazara giriş faaliyetlerine de büyük
katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:
“Biliyorsunuz, Çin denilince
aklımıza hep satın almak, hep ithalat
geliyor. Nitekim Çin ile 18 milyar dolar
ticaret açığı veriyoruz. Bundan sonraki

- “Türkiye’nin üretim gücünü tanıtma
fırsatı bulduk”
TİM Başkanı Gülle de EXPO
2019 Pekin’deki Türkiye Milli Günü
vasıtasıyla ülkeler arasında ticaretin
geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye’nin
kültürünü, tarihini bir arada yansıtma
imkanı bulduklarını, ihracatçı birliklerinin desteğiyle ülkenin üretim gücünü
tanıtma olanağı oluştuğunu söyledi.
Türkiye pavyonunun ortaya
çıkmasında Türkiye Tanıtım Grubunun
çok değerli çalışmaları bulunduğunu
belirten Gülle, hedeflerinin şu anki
ihracatı çok daha yukarı taşımak
olduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi
Önen de Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın Çin ziyaretinin iki
ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek
amacıyla yürüttükleri çalışmalar
üzerinde adeta bir çarpan etkisi
yarattığını bildirdi.
Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turist sayısının geçen yıl bir önceki yıla
göre yüzde 60 artarak 400 bine
ulaşmasının adeta turizmde yeni bir
safhaya geçildiğinin açık göstergesi
olduğunu vurgulayan Önen, hedeflerinin 1 milyon Çinli turist olduğunu,
bunu da karşılıklı uçuş seferlerini
artırarak gelecek yıllarda mümkün
kılmayı amaçladıklarını ifade etti.
Önen, yatırım ekonomi ve ticaret
alanlarındaki olumlu ivmeyi sürdürme
niyetinde olduklarını, tarım ürünlerinin de Çin’e giriş yapmaya başladığını
kaydetti.
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[Kalkınma ►

Bakan Varank: “İlk defa sanayinin, katma

değerli üretimin bu kadar merkezde olduğu
bir plan hazırlandı.”

S

anayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, ilk defa sanayi
ve katma değerli üretimin bu
kadar merkezde olduğu bir kalkınma planı hazırlandığını belirterek,
“Bu, Türkiye’nin önümüzdeki süreçte
çizmek istediği rotayı göstermesi
açısından önemli. Yeni büyüme hikayesini sanayi ve teknolojiyle yazmayı
hedefliyoruz. On Birinci Kalkınma
Planı da bunun teminatı.” dedi.
Bakan Varank, TBMM’ye sunulan
On Birinci Kalkınma Planı’na ilişkin
değerlendirmede bulundu.
Söz konusu plan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Cumhurbaşkanlığı Strateji
ve Bütçe Başkanlığı ile yaklaşık 5
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aydır çalıştıklarını ifade eden Varank,
planın merkezine rekabetçi üretimi ve
verimliliği koyduklarını söyledi.
Varank, Türkiye’ye yeni bir kalkınma hamlesi yazmak üzere çalışmalarını tamamladıklarını ifade ederek,
şöyle konuştu:
“Bizzat Cumhurbaşkanlığı Strateji
ve Bütçe Başkanımız Naci Ağbal ile
birçok kez toplantı yaptık. Bakanlığımızla ilgili toplantıların yanı sıra diğer
bakanlıklarla kesiştiğimiz noktalarda
da görüşmeler gerçekleştirdik. Birçok
konunun adımları, uygulama planları
hazır. On Birinci Kalkınma Planı’nı,
Meclisten geçer geçmez, varsa
gerekli mevzuat değişikliklerini de yaparak hemen uygulamaya başlayaca-

ğız. Buradaki en önemli konu, katma
değerli üretim ve sanayinin merkeze
konulması. Öncelikli sektörlerimiz
var. Bu alanlara yoğunlaşacağız ve bu
alanlarla ilgili Türkiye’nin kapasitesini
artırmak için yeni politikaları hayata
geçireceğiz.”
“YAPACAĞIMIZ İŞLERİN DETAYLARI
BELLİ”
Kimya, ilaç, tıbbi cihaz, makine,
elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçlarının öncelikli sektörler olarak belirlendiğine
işaret eden Varank, “Öncelikli sektörlerle ilgili yeni programlar ve teşvik
mekanizmaları oluşturulacak.” diye
konuştu.

Varank, teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle Türkiye’nin cari
açık verdiği ürünler için yeni bir program başlatacaklarına
dikkati çekerek, sanayi sektörünün ihtiyacı olan lojistik, insan
kaynağı, eğitim ve dijital dönüşümle ilgili yatırımları hayata
geçireceklerini bildirdi.
On Birinci Kalkınma Planı’nın çok kapsamlı olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:
“Bütün alanlarda detaylı eylem planları neredeyse hazır.
Örneğin, yatay politikalar anlamında Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı ile Türkiye sanayi altyapısının ihtiyaç duyduğu
lojistik sistemini kurmak için çalışmalarımızı yaptık. Hangi organize sanayi bölgesinin (OSB) tren ya da kara yolu bağlantısına ihtiyacı var, en yakın limanlara, ihracat merkezlerine
ulaştıracak ne tip bağlantı yatırımları gerekli, bunların hepsini çalışıp planın içine dahil ettik. Dolayısıyla 5 yıl boyunca
yapacağımız işlerin detayları ve bütçeleri belli.
“SANAYİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN EN ÖNEMLİ GÜVENCE”
Varank, kendine daha fazla yetebilen bir sanayi yapısı
oluşturmak istediklerini vurgulayarak, dijital dönüşümle
katma değeri daha yüksek üretim yapabilen bir sanayiye
ihtiyaç olduğunu söyledi.
Sanayide dönüşümün yakalanması gerektiğine dikkati
çeken Varank, “Bu plan sanayi dönüşümünü yapabilmemiz
için elimizdeki en önemli güvence olacak, detaylarıyla bütün
yol haritalarımızı çıkarmış olacak.” değerlendirmesinde bulundu.
“KAMU ALIMLARINA İLİŞKİN POLİTİKALARDA SON SÖZÜ
KURUL SÖYLEYECEK”
Varank, söz konusu plan kapsamında Sanayileşme İcra
Kurulunun da oluşturulmasının amaçlandığını belirterek,
Savunma Sanayii İcra Komitesi benzeri bir yapıyı sanayide de
oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.
Sanayileşme İcra Kuruluna Cumhurbaşkanının başkanlık
edeceğini aktaran Varank, “Türkiye’deki sanayi politikalarını
yönlendirecek, özellikle de kamu alımlarıyla Türkiye sanayisini dönüştürecek kararları bu kurul vasıtasıyla almak
istiyoruz.” dedi.
OSB’LERDEKİ İSTİHDAMI 2,5 MİLYONA ÇIKARMA HEDEFİ
Varank, Türkiye’de sanayinin üçte birinin planlı sanayi bölgelerinde gerçekleştiğine ve bu payı artırmayı
arzuladıklarına işaret ederek, plan çerçevesinde 64 yeni OSB,
31 yeni küçük sanayi sitesi, 18 endüstri bölgesi kurulmasını
amaçladıklarını dile getirdi. Varank, “Hedefimiz OSB’lerdeki
istihdam sayısını 1,9 milyondan 2,5 milyona çıkarmak.” diye
konuştu.
Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki
payını artırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Varank, “İlk
defa sanayinin, katma değerli üretimin bu kadar merkezde
olduğu bir plan hazırlandı. Bu, Türkiye’nin önümüzdeki
süreçte çizmek istediği rotayı göstermesi açısından önemli.
Yeni büyüme hikayesini sanayi ve teknolojiyle yazmayı
hedefliyoruz. On Birinci Kalkınma Planı da bunun teminatı.”
değerlendirmesinde bulundu.
Varank, 15 yıllık bir perspektifin ilk dilimi olarak tasarlanan Kalkınma Planı’nın her alanda topyekun bir değişimin
ve atılımın uzun vadeli bir şekilde kararlıkla uygulanmasını
öngördüğünü belirterek, “Plan döneminde ekonominin
yapısının istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde
dönüşüme tabi tutulması, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin
geliştirilmesi hedeflenmektedir.” dedi.

Otomotiv Sanayi Meclisi yerli
otomobili görüştü

Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB)
Türkiye Otomotiv Sanayi Meclis toplantısı,
Meclis Başkanı Cengiz
Eroldu başkanlığında,
TOBB Genel Sekreter
Yardımcısı Sarp Kalkan
ve Meclis üyelerinin
katılımıyla Ankara’da
gerçekleştirildi. 
Toplantıda ilk
olarak, Türkiye’nin
Otomobili Girişim
Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan
Karakaş tarafından
“Türkiye’nin Otomobili
Projesi ve Otomotiv
Ekosisteminin Dönüşümü” başlıklı bir sunum yapıldı. Karakaş,
otomotivin mobilite
ekosistemine dönüşümünün önemli bir fırsat olduğunu, mobilite
ekosisteminde ekonomik yaklaşımların
değiştiğini, otomotiv
üreticilerinin teknoloji bazlı bu değişim
için yatırım yaptığını
dile getirdi. Otomotiv
pazarının giderek büyüdüğüne dikkat çeken
Karakaş, yerli otomotivde gelinen noktayı
belirterek, otomotiv
sektörünün elektrikli
araçlarla çok farklı bir
yere geleceği bilgisini
paylaştı.

Otomotiv Sanayi
Derneği (OSD) Genel
Sekreteri Osman Zeki
Sever, 2019 Ocak -Mayıs dönemi sektörün
büyüme rakamları ile
ilgili sunum yaparak
Meclis üyelerini bilgilendirdi.
Türkiye Otomotiv
Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı hakkında bilgilendirmenin
de yapıldığı toplantıda,
Geri Kazanım Katılım
Payına İlişkin Yönetmelik Taslağı, Sıfır Atık
Yönetmelik Taslağı,
Yeni Gümrük Kanunu,
Akıllı Dijital Takograf Servis Kartlarının
Temini, E-Call/Acil Durum Çağrısı, Eşdeğer
Parça ve Otomotiv Test
Merkezi çalışmaları
konuları görüşüldü.
Toplantıda ayrıca, otomotiv ana
ve tedarik sanayinden, dünya otomotiv
devlerinin, Ar-Ge ve
ürün geliştirmeden
sorumlu mühendislerinin katılacağı IAEC
2019 Uluslararası
Otomotiv Mühendisliği
Konferansı hakkında
bilgi verildi. Ek gündem
maddesi olarak sahte
parça uygulamaları
görüşülerek toplantı
sona erdi.

Kocaeli Odavizyon

45

[İstihdam
[Oda
Meclisi
►►

KSO Oda Meclisi’nde

Kocaeli’nin ulaşım altyapısı

sorunları ele alındı

KSO Oda Meclisi
toplantısının gündeminde
Kocaeli’nin ulaşım
sorunları yer aldı.
Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Mehmet Cahit
Turhan’a Kocaeli’nin
ulaştırma alanındak
beklentileri ve hedefleri
anlatıldı.
Bakan Turhan da bugüne
kadar Kocaeli’ye 25.3
milyar liralık ulaştırma
yatırım yaptıklarını
hatırlatarak, “Kocaeli’yi
ulaşı anlamında dünyaya
entegre ettik.” dedi.
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K

ocaeli Kocaeli Sanayi Odası’nın
haziran ayı meclis toplantısı
Meclis Başkanı Hasan Tahsin
Tuğrul Başkanlığında gerçekleştirildi.
Meclisin bu ay ki konuğu Ulaştırma ve
Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
oldu. Programa ayrıca Vali Hüseyin
Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Büyükkakın, AK Parti
İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Körfez
Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Meclis Üyeleri katılım sağladı.
Meclis toplantısında ilk sözü alan
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu konuşmasına ekonomik
değerlendirmelerle başladı. Zeytinoğlu, “Mayıs ayında ihracatımız yüzde
12,2 artışla 15 milyar 998 milyon dolar
olarak rakamın tarihi rekor seviyede
gerçekleşti. Kurun ihracatı desteklediğini görüyoruz. İhracatta yüzde
10’un üzerindeki artışları önemli buluyoruz. İthalatımız ise geçen yıla göre
19,2 gerileyerek 17.7 milyar dolar ola-

rak gerçekleşti. İthalat alt kalemlerine
baktığımızda ara mallarındaki yüzde
16,6 ve yatırım mallarındaki yüzde
23,5’luk gerileme dikkat çekiyor.” dedi.
“Nisan ayında yıllık cari açık 8,6
milyar dolara geriledi.” diyen Zeytinoğlu, “Bu gerilemede dış ticaret
açığındaki iyileşme ana etken oldu.
Hizmetler dengesi kaynaklı girişler
de pozitif katkı sağladı.” dedi. Mayıs
ayında da yıllık açıkta gerilemenin devam edeceğini beklediklerini söyleyen
Zeytinoğlu, “Mayıs ayında, tarihi rekor
seviyede ihracat gerçekleştirdik. İthalatın da gerilemesi sonucu dış ticaret
açığı yüzde 76.6 oranında azaldı.
Buradan, yıllık cari açığın mayısta baz
etkisiyle de 3 milyar doların altına
gerileyebileceğini tahmin ediyoruz.”
dedi.
Kocaeli dış ticaret rakamlarını
değerlendiren Zeytinoğlu, “Bizi mutlu
eden verilerin başında Kocaeli ihracat
rakamları geliyor. Mayıs ayında
ilimizden 2.6 milyar dolar ihracat
gerçekleşti. Mayıs’ta Türkiye ihracatı-

na yüzde 16.5 katkı sağladık. İhracatçı
tüm firmalarımızı kutluyoruz.” dedi.
Sanayi üretim endeksinin nisanda
aylık yüzde 1, yıllık yüzde 4 gerilemesine ilişkin değerlendirme yapan
Zeytinoğlu, “İyileşme beklediğimiz bir
dönemde gerileme oldu. Bunun geçici
olmasını temenni ediyoruz.” dedi.
2019 yılı ilk çeyrek büyüme
oranına ilişkin değerlendirme yapan
Zeytinoğlu, “İlk çeyrekte ekonomimiz yüzde 2.6 daraldı. Bu gerileme
beklentilerimiz doğrultusunda geldi.
Tarım dışında, sanayi, inşaat ve
hizmetler sektöründe ilk çeyrekte daralma olduğunu görüyoruz. Artışların
bir an önce başlamasını bekliyoruz.”
dedi. “Mal ve hizmet ihracatı geçen
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.5
arttı. Aynı dönem ithalat ise yüzde
28.8. azaldı.” diyen Zeytinoğlu, “İhracatın artışı olumlu ancak artış oranı
ithalatın gerileme oranının altında
kalıyor. Hedeflerimize ulaşabilmemiz
açısından ihracatta aylık bazda 16-17
milyar doları aşan rakamlar görmeyi
temenni ediyoruz.” dedi.
Makine ve teçhizat yatırımlarındaki ilk çeyrek daralmasının yüzde 11.3
olarak gerçekleştiğine dikkat çeken
Zeytinoğlu, “Makine ve teçhizat alımlarındaki daralma oldukça yüksek.
Buna çok önem veriyoruz ve gelecek dönemler için tedbirli olmamız
gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin
2004-2005 yıllarında çok önemli
sıçramalar yaptığını biliyoruz. Yatırım
ikliminin iyileştirilmesiyle, doğrudan
yatırımların çekilmesinde ivmenin
tekrar yakalanması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.
Zeytinoğlu konuşmasının devamında Hazine ve Maliye Bakanı Sayın
Berat Albayrak tarafından açıklanan
ve KOBİ’ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için finansman imkanı sağlayan
paket hakkında üyelere bilgi aktardı.
Zeytinoğlu, nisan ayında gerçekleşen faaliyetleri özetleyerek sözlerine
son verdi.
-Kocaeli’nin ulaştırma gündemi
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
Bakana yönelik konuşmasında şunları söyledi: “Sayın bakanım Kocaeli
İstanbul ve İzmir’den sonra toplanan
vergilerin yüzde 11,82’sini karşılayan
üçüncü ildir. 2018 yılında ilimiz 73
milyar 451 milyon TL vergi ödemiştir.
71 ilin toplamından fazla vergi ödüyoruz. Kişi başına vergi geliri 38 bin
529 TL’dir. Devlete en fazla kazanç
sağlayan il Kocaeli’dir. Kocaeli’nde
kişi başına devletin harcaması 3 bin

767 TL’dir.
İstanbul Kocaeli’ne ödenen gelir
ve kurumlar vergisinin iki katını alıyor.
Büyükşehir Belediyemizin burada
da ciddi kaybı oluşmaktadır. Birçok
büyük kavşak, yol yatırımının en az
yüzde 50’si, vergi veren sanayicilerimizden finansman aktarılarak ve kalanı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından karşılanmaktadır. Kocaeli
Büyükşehir Belediyemiz Karayollarının yapması gereken yatırımları
yapıyor. Ancak ilimiz bu yatırımların
finansmanını karşılamakta zorlanıyor. İlimizin ihtiyacı olan altyapı, otoyol, metro gibi yatırımların yapılması
ile ilgili taleplerimizi Bakanlarımıza
sürekli iletiyoruz. Katkılarınızla bu
kapsamda önemli mesafeler kat ettik.
Kocaeli Şehir Hastanesi projesi
önümüzdeki yıl tamamlanacak ve
faaliyete geçecektir. Hastane bölgesinde bir kavşak ve bir de hafif raylı
taşıma sistemi projesi yapılmıştır.
Kavşak projesinin yapımı Karayolları
Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilmiştir. Bu projenin bir an evvel
başlamasını talep ediyoruz. Gebze
Organize Sanayi Bölgeleri TEM Yan
Yollar Projesi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi arasında bir
protokol imzalanmıştır. Söz konusu proje 3 etaptan oluşmaktadır ve
ilk etabının köprülerinin Karayolları
Genel Müdürlüğü tarafından, yan yollarının ise KBB tarafından yapılması
daha önceden kararlaştırılmıştır.
Projenin ilk etabı kapsamında 6
adet köprünün ihalesi Karayolları
tarafından yapılmış ancak henüz
imalatına başlanmamıştır. Projenin
bütünlüğünün korunması amacı ile
yan yol inşaatlarının da Karayolları
kapsamına alınarak, ihaleye çıkılmasını talep ediyoruz. Diğer taraftan;
İzmit içerisindeki trafiği çözmek için
Değirmendere – Körfez yarış pisti
arasında, Harem – Sirkeci arası yapılan arabalı vapur seferlerinin benzerini öneriyoruz. Söz konusu bu seferler için arazinin de uygun olduğunu
düşünüyoruz. Gerekirse Oda olarak
işletilmesine de talip olabileceğimizi
belirtmek isteriz.
Maliyeti 10 milyar TL
Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz
kendi kaynakları ile ilimizde metro
hattının oluşturulması için çalışmalar
başlatmıştır. Bu projeler; Gebze OSBGebze Merkez-Darıca Arasındaki
Metro Hattı Projesi; 15,6 km uzunluğundadır. Bu projenin toplam maliyeti

5 milyar TL civarındadır. Büyükşehir
belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Körfez – Köseköy Arası Metro
Hattı Projesi; 37 km uzunluğunda
olup Bakanlık tarafından uygun
görülmüş ve takribi maliyeti 10 milyar
TL civarındadır. Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi’nin diğer yatırım projeleri
de göz önünde bulunduğunda bu
maliyetin altından kalkması biraz
zor görünmektedir. Bu sebeple
“Körfez – Köseköy arası Metro Hattı
Projesi”nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale edilmesini ve
bütçeye konularak finansman temin
edilmesini talep istiyoruz.
Sahiba Gökçen Havalimanından
Gebze ilçemize metro hattı ile bağlantı yapılması için ön projesi, Metro
A.Ş. ve büyükşehir tarafından çalışılmıştır. Fakat henüz bu projenin hangi
bölgelerinin kim tarafından yapılacağı
belli olmamıştır. Söz konusu metro
hattı yapım projesinin Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı tarafından ihale
edilmesini ve bütçeye konularak
finansman temin edilmesini talep
istiyoruz. Ayrıca; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan
ve Tuzla’ya kadar uzatılan metro
hattının öncelikle Gebze ilçemize,
sonrasında ise İzmit’e kadar entegre
bir sistem ile uzatılmasını öneriyoruz.
900 bin kişi nüfusu olan Gebze’nin
nüfusu çalışma saatlerinde 1,5
milyona çıkıyor. Her gün 400 bin kişi
taşımalı araçlar ile ulaşım gerçekleştiriyor. Bu proje trafiğe, enerji maliyetlerine ve çevreye önemli ölçüde
katkı verecektir.
Bölgemizden geçen yüksek hızlı
tren hattına üçüncü ve dördüncü demiryolu hatları planlara dahil edildi.
İhalesi yapıldı. Yapım aşamasına geçildi. TCDD’den aldığımız bilgiye göre;
Gebze-İzmit arasında devam eden 3.
ve 4. hatların yapımı işinde Osmangazi Köprüsü altındaki ve Hereke’de
ki tünellerin yapımında karşılaşılan problemler nedeniyle işin bitim
süresi yıl sonuna doğru ötelenmiştir.
Orta-uzun vadede yük taşımacılığına
yönelik; Kuzey Marmara ve Güney
Marmara Otoyoluna paralel birer hat
daha öneriyoruz. Diğer taraftan OSB
ve limanlara demiryolu kılçık hat çalışmaları da başlatıldı. Bu kapsamda
TCDD ve Odamız tarafından 10 firma
ve 3 OSB ziyaretleri gerçekleştirildi.
Limanlarla görüşmeler tamamlandı.
Dubai Port ve Rota bağlantı projeleri
onaylandı ve çalışmalar başladı.
2011 yılında Cengiz Topel Havaalanı sivil havacılığa açıldı. Sefer sayısı
Kocaeli Odavizyon
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hala çok yetersiz. Doğu Marmara illerine hizmet veren havaalanımızdan
3-4 İlimize günlük düzenli seferlerin
yapılmasını arzu ediyoruz. Odalar
olarak taşın altına elimizi koymaya
hazırız”
Büyükakın: Lojistik master planı
yapan ilk iliz...
Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Koca-
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eli Sanayi Odası Başkanımız bizim
söylememiz gereken her şeyi söyledi.
Ama emin olun Sayın Bakanım ben
söyletmedim. Biz zaten sizden önümüzde ki dönem sizden proje için gelip, talep edeceğiz. Bu kentin çok ciddi
bir lojistik desteği var. Lojistik master
planı yapan ilk iliz. 2016 yılında bitirmiştik. Kuzey Marmara otoyolu bu
şehre çok önemli katkı sağlayacak.
TEM otoyolunun çevre yolu olarak

kullanması bizim için çok önemli.
Limanlarımızın dış ticaret hedefleri
için elleçleme kapasitesi arttırılmalı.
Fakat biz dolgu liman yapılmaması
için özen gösteriyoruz. Kuzey Marmara üstüne yapılacak olan yüksek
hızlı tren hattı sonrası şu anki tren
hattı liman yükü taşınması için çok
önemli. İZBAN gibi bir banliyö sistemi lojistik trafikte kullanılırsa şehrin
yükü alınacaktır. Marmara havzasını

bir bütün olarak yapmamız gerekiyor.
Tankerlerin şehrin iç yollarını kullanmak yerine deniz taşımacılığı ile
iç bölgelere yönlendirilmesi daha iyi
oldu” dedi.
Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli,
Türkiye’ye ekonomik katkılar sunan
iller arasında geliyor” diyerek değinmesi gereken konulara Kocaeli Sanayi
Odası Başkanı ve Büyükşehir Belediye
Başkanının değindiğini ifade ederek

konuşmasını sonlandırdı.
-Bakan Turhan: Kocaeli’ye 25.3
milyar lira yatırım yaptık.
Ardından kürsüye gelen Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan şunları söyledi: “ Sanayi ve ticaretin kalbi. Ülkemizin üretim merkezi
Kocaeli’de olmaktan çok mutluyum.
Ülkemizde ve bölgemizde dünyada
çok önemli gelişmelerden geçiyoruz.

En derin krizin yaşandığı konusuna
görüşler bildiriliyor. İstersen siyasetle uğraşalım ister sanayici olalım
bu yaşananları görmezden gelerek
hiçbir işi sağlıklı yapamayız. Koloni
mantığıyla ticareti belirlemek isteyen
ülkeler var buna banane diyemeyiz.
Ulaşım alt yapılarını zamanında
tamamlasaydık bu gün çok farklı bir
ülkede yaşıyor olacaktık. Deniz, hava,
kara ve demir yolu hepsi bizim ülke-
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mizden geçiyor. Bundan daha büyük
değer olabilir mi? biz bu ülkede tarihi
karara imza atarak ulaşım seferberliği başlattık. Karayolu ağımızı, bölünmüş otoyollar ile çok daha güçlü hale
getirdik. Demiryolu ulaşımını yeniden
odağımıza koyduk. El değmemiş
hatlarını yeniledik. Yüksek Hızlı tren
projeleriyle yolcu ve yük taşıma
hizmetine sunduk. Hava yolunu
halkın yolu haline getirdik. Hava yolu
taşımacılığını serbestleştirerek hava
ulaşım ağını yurt geneline yaydık.
Kocaeli Avrupa ve Ortadoğu
arasında geçiş koridoru üstünde ve
İstanbul’a yakınlığı ile büyük bir avantaja sahip. Yüzde 13’lük üretim katkısı
da bu durumu gözler önüne sermektedir. Ekonomik faaliyetlerinde sanayinin payı ise yüzde 51 gibi önemli bir
rakamda. Kara-deniz ve demir yolunda sağladığı avantajlarla gelişmeyi
sürdürme potansiyeline sahiptir.
Ulaşım imkanlarının bu kadar çeşitli
olması ve 3 havalimanına yakınlığı
Kocaeli’yi cazip kılmaktadır. Körfez’in
doğal bir liman oluşu ile Anadolu’nun
iç kesimlerine erişime imkan sağlaması işlek bir liman yapısına bürünmesini sağlıyor. Büyük işletmeler
İstanbul’dan sonra Kocaeli’yi tercih
etmekte. Bugüne kadar Kocaeli’ye 25
milyar 280 milyon TL yatırım yaptık.
Kocaeli’yi ulaşım anlamında dünyaya
entegre ettik”
Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı’ndan
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sonra milli üretime geçememesinin
olumsuz sonuçlarının yaşandığını kaydeden Bakan Turhan, “Bakın
İkinci Dünya Savaşı 1945 yılında bitti.
Savaşın bitmesiyle dünyanın siyasi
ve ticari olarak yeniden şekillendirildiğini görüyoruz. Şayet o yıllarda,
biz, birilerinin hazır pazarı olmayı
tercih etmek yerine, kendi öz kaynaklarımızla, insan gücümüzle üretmeyi
tercih etmiş olsaydık, yani yerli ve
milli üretim yapsaydık, sanayi bacalarımızı tüttürseydik, ulaşım altyapımızı güçlendirseydik, bugün çok daha
farklı bir Türkiye’de yaşıyor olacaktık.
Hayal mi elbette değil. Çünkü öyle bir
coğrafyada yaşıyoruz ki üç kıtanın
kesiştiği noktada, önemli ticaret
koridorları üzerinde bulunmamız
hasebiyle adeta doğal lojistik merkezi konumundayız. Sadece doğu ile
batı arasında değil, kuzey ile güney
arasında da küresel ölçekte lojistik
üs konumundayız. Deniz yolu mu
dersiniz, kara yolu mu dersiniz, hava
yolu mu dersiniz, demir yolu mu dersiniz, hepsi mümkün. Bundan büyük
bir kıymet olabilir mi? Tüm bunların
ne anlam ifade ettiğini siz değerli
sanayiciler çok daha iyi bilecektir.
Çünkü bir sanayici için bir üretici için
üretim birinci adımsa, onu pazara en
güvenli ve en ucuz yolla ulaştırmak
ikinci, üçüncü adımdır”
Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz
Sultan Selim Köprüsü-İstanbul

Havalimanı-Halkalı Hızlı Demiryolu projesi hakkında da açıklamalar
yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan, “Kocaeli için
kritik önemdeki demiryolu projesini
de hayata geçireceğiz. O da GebzeSabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim
Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı
Hızlı Demiryolu projesi. Bu hat İpek
Demiryolu güzergahının ülkemizden
geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından
birini teşkil edecektir.118 kilometrelik
Gebze-Sabiha Gökçen HavalimanıYavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı kısmında etüt-proje
çalışmalarını tamamladık. Bütçe
imkanları dahilinde yapım ihalesine
çıkmayı planlıyoruz. Ayrıca 22 kilometrelik İstanbul Havalimanı-Çatalca
kısmında yer teslimi yaparak proje
çalışmalarına başladık. 1/25.000
ölçekli çalışmalar onaylanmış olup,
1/5.000 ölçekli proje çalışmalarına
devam edilmektedir. Sanayi kenti
Kocaeli’nin açılmaz denen Cengiz
Topel Havalimanı’nı 2011 yılında
biz açtık. Tarifeli seferleri başlattık.
Cengiz Topel Havalimanından Trabzon Havalimanına haftanın 3 günü
karşılıklı seferler düzenlenmektedir.
Yine denizcilik alanında çok önemli
çalışmalar gerçekleştirdik. Feribot
seferlerini, arabalı vapur seferlerini
geliştirdik, birçok balıkçı barınağı inşa
ettik” şeklinde konuştu.

[Kapasite kullanımı ►

Haziran ayında Kocaeli’de sanayinin
kapasite kullanımı yüzde 69,5 oldu
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[İstihdam
[Sektör
bilişim
► ►

Bilişimde strateji geliştirme
‘Bilişim Çalıştayı’nda ele alındı...
tir diye düşünüyoruz.
Bilişim sistemi bu ekosistemin içerisinde çok özel bir yere sahip ve çok
önemli bir sektörümüz. Bilişim sektörümüzde 128 bin istihdam, 32 milyar dolarlık bir iş hacmi var. Sektörün
%65’ini iletişim %35’ni bilgi teknolojileri oluşturuyor. Bilişim Sektörümüzde 1.3 milyar dolar ihracatımız var.

Kocaeli Valisi Hüseyin
Aksoy, Çalıştay’da yaptığı
konuşmada “Kocaeli sanayi
ve teknoloji alanında
ülkemizin en önde gelen
illerinin başında yer almasının
yanında bilişim yönüyle de
öne çıkmaktadır. “ dedi.

D

oğu Marmara Kalkınma Ajansı
ve Bilişim Vadisi Yönetici Şirketi işbirliğinde “Doğu Marmara
Bilişim Sektörü ve Bilişim Vadisi Strateji Geliştirme Çalıştayı” Kocaeli Valisi
Hüseyin Aksoy ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih
Kacır’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının
okunması ile başlayan programda
Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Habip Asan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa
Çöpoğlu’nun konuşmalarının ardın-
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dan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yaptığı
konuşmada bilişim alanındaki ekosistemin önemine dikkat çekerek şöyle
konuştu:
“Bugünün dünyasında teknolojide
tam bağımsızlık savunma sanayiden
ibaret değildir. Pek çok alanda pek çok
kritik durum var ki bunlar milli ve özgün olarak geliştirilmeli, üretmeli ve
dünyaya satabilir hale gelinmelidir.
Bu ekosistemde paydaşların iş birliği
çok önemlidir.
Bugün Türkiye’de 200’den fazla
üniversitemiz, 80’den fazla Teknoparkımız var. Teknoparklarımızda 5
binden fazla şirketimiz, 30 binden
fazla tamamlanmış Ar-Ge projemiz
var, bin 500’den fazla da Ar-Ge ve Tasarım merkezlerimiz var. Bu, büyük
bir ekosistemin inşa edildiğini, büyük
bir altyapının kurulduğunu bizlere
gösteriyor. Bize düşen bu ekosistem
içerisinde iş birliklerinin koordinasyonunu, yönetimini çok iyi organize
ederek hedeflere daha hızlı yürümek-

Biz Her Şeyimizi Beşeri Sermaye ve
İnsan Kaynağına Borçluyuz.
Bu destekleri artırarak devam ettirmeye çalışacağız. Biz her şeyimizi
beşeri sermaye ve insan kaynağına
borçluyuz.
Bizler gençliğimize yatırım yapmaya çok büyük önem veriyoruz. İnşallah 2 yıl içerisinde 81 ilimizde 100
teknoloji atölyesi açacağız. Bu atölyelerimizde özel yetenekli çocuklarımızı ortaokul ve liselerin başında
tespit ediyoruz ve onlara 3 yıllık bir
eğitim imkanı sunuyoruz. Robotikten kodlamaya, yapay zekadan enerji
teknolojilerine kadar pek çok alanda
takım esaslı bir eğitim imkanı sunuyoruz. İnşallah 5 yıl içerisinde 50 bin
öğrencimizi mezun edeceğiz. Bu ülkeye yaptığımız en önemli yatırımlardan
biri olacaktır.
Türkiye’nin dört bir yanına bilim
merkezleri ve atölyeleri kurmaya devam edeceğiz. Kamunun bilişim kullanmasına yönelik çok yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
yayınlandı. Ciddi tedbirler öngörüldü.
Yerli, açık kaynaklı ve güvenlik riski barındırmayan ürünlerin tercihine büyük bir önem veriyoruz. Bilişim
Vadisi bu bölge ve ülkemiz açısından
oldukça önemli.
Dijital Dönüşüm Pek Çok Alanda
Fırsatlar ve Pek Çok Tehditleri
Beraberinde Getiriyor
Bilişim Vadisinden güzel haberler
duyacağız. Burası özel bir bölge. Bir
yanda Teknopark İstanbul, bir yanda
TÜBİTAK MARTEK ve bir yanda da Bilişim Vadisi var. Yani 3 önemli teknoloji
geliştirme bölgemizin peşi sıra dizil-

diği bir bölgedeyiz. Bu 3 teknoparkımız arasındaki etkileşimi ve koordinasyonunu çok önemsiyoruz. Yine
bu bölge Türkiye sanayinin kalbi ve
merkezidir. Sanayimizin önündeki en
büyük meselelerden bir tanesi dijital
dönüşümün hızla gerçekleştirilmesidir. Dijital dönüşüm pek çok alanda
fırsatlar ve pek çok tehditleri beraberinde getiriyor. İnsan gücünün düşük
maliyetinden kaynaklı avantajlarını
ülkeler yitiriyor ve verimlilik esaslı
çalışmaların neticeleri çok daha fazla önem kazanıyor. Dolayısıyla bizim
bu dijital dönüşümü çok daha hızlı
hayata geçirmemiz lazım. Bu çalıştayımızın hem Bilişim Vadisi hem de
Doğu Marmara Bilişim Sektörümüz
için ama hem de ülkemiz için çok
önemli sonuçlar doğuracağını ümit
ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla
selamlıyorum” dedi.
Vali Hüseyin Aksoy konuşmasında; “ Bugün bu çalıştayımızda sizlerle
birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kocaeli sanayi ve
teknoloji alanında ülkemizin en önde
gelen illerinin başında yer almasının
yanında bilişim yönüyle de öne çıkmaktadır.
Teşvik Belgeli Yatırım İstatistiklerini incelediğimizde 2001-2018 yılları
arasında Türkiye’de gerçekleşen imalat yatırımlarından Kocaeli’nin aldığı
pay %10,53 olduğu görülmektedir.
Ülkemiz sanayinde bu kadar
önemli yer tutan Kocaelimizin bilişim
sektöründe de önemli bir yer aldığını
ifade etmek isterim. Bilişim Vadisi ve
diğer teknoloji geliştirme bölgeleri bu
anlamda önemli çalışmalar ortaya
koymaktadır.
Kocaeli’de 2019 itibariyle 5 Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunmakta ve
452 firma ile bu firmaların oluşturduğu toplam istihdamda 4509’dur.
Kocaeli’de Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki faaliyet gösteren firmaların
sektörel dağılımına baktığımızda bilgi
teknolojileri kapsamında %65,3’lük
bir oranı görmekteyiz. Kocaeli’de ki
mevcut AR-GE sayımızın 124 olduğunu ifade etmek isterim. 15 tanede Tasarım Merkezimiz bulunmaktadır.

tokolle bilişim alanında ihtisaslaşmış
bir liseye dönüştürdük ve 20 Şubat
2018 tarihinden itibaren Gebze Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak faaliyete
geçirdik. Bu okulumuz bilişim lisesi
olarak eğitim öğretimine devam ediyor. Özellikle bu okulda eğitim gören
öğrencilerimiz bu bölgede yetişip,
nitelikli insan olarak sektörde çalışmaya devam edecektir. Bu okulumuzun dışında yine Kocaeli’de ki toplam
31 ayrı lisemiz bilişim teknolojileri
alanında da eğitim gerçekleştiriyor.
Gebze Teknik Üniversitemizin yapmış
olduğu bir çalışmada; Bilişim Vadimizin 10 bin nitelikli insana ihtiyacı var
şeklinde bir rapor ortaya çıkmıştır. Bu

amaçla ilgili kurumlar arasında yürütülen protokollerle belirli çalışmalar
ortaya konmaktadır. Bilişim Vadimizi 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümet
programında da yer alan önemli bir
yatırım olarak görmekteyiz. Bu sadece Türkiye’nin projesi olmanın ötesinde uluslararası nitelik taşıyacak bir
projeye de dönüşecektir. Bilişim Vadimizin ilk etabı tamamlandı. Burada
58 firma faaliyet göstermektedir ve
15 Kuluçka Merkezi yer almaktadır.
Temennimiz önümüzdeki süreçte bu
sayının daha üst noktalara taşınması ve buranın uluslararası bir bilişim
merkezi haline dönüşmesidir. Bu
yönde katkı sağlayan bütün kurum ve
kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.”
diyen Sayın Valimiz, çalıştayın tüm
bölgemize hayırlı olması temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından Albaraka
Türk İnovasyon Müdürü Yakup Sezer, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet
Hamdi Atalay, TÜBİTAK temsilcisi Elif
Koşok, MÜSİAD Bilişim Sektörü Kurul
Başkanı Fahrettin Oylum’un Moderatörlüğünde Doğu Marmara Bilişim
Sektörü ve Bilişim Vadisi Strateji Geliştirme Çalıştayına geçildi.
Bilişim Vadisinde düzenlenen
programa Vali Hüseyin Aksoy ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Mehmet Fatih Kacır’ın yanısıra, Bilişim
Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Habip
Asan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Tübitak Bilgem Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali
Mantar, Bilişim Vadisi Genel Müdürü,
Ahmet Serdar, İbrahimcioğlu, Bolu,
Sakarya, Düzce, Yalova Oda Başkanları ve Temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kocaeli’de Toplam 32 Lisemiz
Bilişim Teknolojileri Alanında Eğitim
Gerçekleştiriyor.
Bilişim
Vadimizi
destekleme
amaçlı bilişim sektöründe daha nitelikli insanların yetişmesine katkı
sağlamak amacıyla Gebze’de yapımı
tamamlanmış olan TOKİ Meslek ve
Anadolu Lisesini imzalanan bir proKocaeli Odavizyon
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[Kabotaj bayramı ►

Kocaeli, denizcilik sektöründe her yıl
kendini geliştirmeye devam ediyor

1

Temmuz Denizcilik ve Kabotaj
Bayramı etkinlikleri kapsamında
İstanbul ve Marmara, Ege Akdeniz,
Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi tarafından
4. sü düzenlenen Denizcilik ve Kabotaj
Bayramı Kutlama Programı, Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.
DENİZCİLİĞİ GELİŞTİRECEĞİZ
Yaklaşık 1 haftadır davam eden Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinin sonuncusu olan kokteyl programının açılış konuşmasını yapan Deniz
Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, “Bizim amacımız denizciliği ve ülkemizi geliştirmek. 1 Temmuz
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında birçok etkinliği bu yıl hayata
geçirdik. Bu etkinliklerde emeği geçen
herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
KOCAELİ DEV BİR LİMAN ŞEHRİ
Ardından konuşan Kocaeli Liman
Başkanı Murat Müftüoğlu, “Denizcilik
anlamında Kabotaj Kanunu ile birçok
alanda büyük gelişmeler ve başarılar elde edilmiştir. Kocaeli’miz 35 liman tesisi ile dev bir liman şehirdir.
Kocaeli’mizin deniz ticaretinde ki önemi herkes tarafından bilinmektedir.
Sektörümüze emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.
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DENİZCİLİĞİN ÖNÜ AÇILDI
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da,
“Kocaeli’nin benim için ayrı bir önemi
var. Osmanlı maalesef denizciliği ıskalamıştır. Bu durum Osmanlı’ya büyük zarar vermiştir. Kapitülasyonların
kaldırılması ile birlikte de denizciliğin
önü açılmıştır. Bu hak sayesinde bizler
denizci olmaya başladık. O gün bizlere
bu hak verilmemiş olsaydı bu günlere
gelemezdik. Bu anlamda 1 Temmuz
Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmada;
“Deniz Ticaret Odamızın öncülüğünde
düzenlenen bu gecede sizlerle beraber
olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili
önemli bir ülke. 8333 km kıyı uzunluğuna sahip olan ülkemizde denizciliğin
gelişmesinde Kabotaj Kanunu büyük
bir yer tutmaktadır. Süreç içerisinde ülkemizde önemli gelişmeler ortaya çıkmış ve denizcilik sektörü bugün dünya
ile yarışır hale gelmiştir.
Belirli alanlarda dünyanın bir çok
ülkesiyle yarışmanın ötesinde daha
ileri bir noktaya gelmiş durumdayız.
Kocaeli Karadeniz ve Marmara’ya kıyısı bulunan ve toplamda 188 km kıyı
uzunluğuna sahip olan bir kent. Bu
kentimizde denizcilik sektörünün gelişmesi konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 35 limanıyla

Türkiye’de 73 milyon tonla geçtiğimiz
yıl elleçlenen yük itibariyle ilk sırada
yer almaktadır.
Kocaeli balıkçılığın gelişmesi bakımından da önemli çalışmaların yapıldığı bir kent.
Sürdürülebilir bir kalkınma anlayışıyla denizlerin kirletilmemesi bakımından da başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere İl Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yürütülen önemli çalışmalar var.
Kocaeli’de 6 Mavi Bayraklı plajımız
bulunmaktadır. Kocaeli denizcilik sektöründe her yıl kendini geliştirmeye
devam ediyor.
Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesinin kuruluşu da bu gelişme ve çalışmalara katkı sağlıyor. Denizcilik sektörünün daha iyi bir noktaya gelmesi
bakımından ülkemizde önemli çalışmalar ortaya konuyor. Birçok üniversitemizde denizcilikle ilgili yüksekokul
ve fakülteler var. Ancak Deniz Ticaret
Odasının öncülüğünde İstanbul’da kurulan Piri Reis Üniversitesi denizcilik
sektörüne doğrudan insan kaynağı yetiştiren bir üniversite haline gelmiştir.
Bu anlamlı gecede denizcilik sektöründe yaşamını kaybeden bütün insanlarımızı rahmetle anıyorum. Kabotaj Bayramını kutluyorum. Geceye katılan ve
katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.” diyen Sayın Valimiz
İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel
resim yarışmasında dereceye girenlere
ödüllerini vererek, tebrik etti.
Wellborn Luxury Hotel’de düzenlenen yemeğe; Valimiz Sayın Hüseyin
Aksoy ve eşi Sayın Hülya Aksoy’un yanı
sıra, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan,
Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Çayırova Kaymakamı Hasan
Gözen, Kandıra Kaymakamı Mehmet
Ünal, Derince Kaymakamı Cemil Aksak,
İl Emniyet Müdür Vekili Kaan Yılmaz, İl
Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan,
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, Gölcük Belediye Başkanı
Ali Yıldırım Sezer, Gebze Ticaret Odası
Başkanı Nail Çiler, İMEAK Deniz Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer
Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, daire
müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

[Sektör otomotiv ►

İTÜ OTAM, elektrikli ve sürücüsüz taşıtlara
yönelik yetkinliğini artırıyor

O

tomotiv sektörünün küresel
pazarlardaki rekabet gücünü
geliştirmek amacıyla çalışmalar
yürüten ve Mayıs ayında çift vardiyaya geçerek çalışmalarını sektörün
ihtiyaçlarını dikkate alarak daha da
hızlandıran İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma
Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM) İTÜ
kuruluşlarından MEAM (Mekatronik
Eğitim ve Araştırma Merkezi)’ın da
işletmesiniTemmuz ayından itibaren
üstlendi. Söz konusu işbirliği ile birlikte
İTÜ OTAM, elektrikli, hibrit, bağlantılı
ve otonom taşıtlar alanındaki Ar-Ge ve
test çalışmalarına yönelik yetkinliğini
artırdı. İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi
yerleşkesinde konuyla ilgili düzenlenen işbirliği protokolünü İTÜ Vakfı
Genel Sekreteri Kenan Çolpan, OTAM
Genel Müdürü Ekrem Özcan ve İTÜ
MEAM Müdürü Prof. Dr. Metin Gökaşan imzaladılar.
İTÜ OTAM İcra Kurulu Başkanı
Kenan Çolpan, imza töreninde yaptığı
konuşmada,2008 yılında kurulanİTÜ
MEAM işletmesini üstlenerek kurumun
sahip olduğu tecrübeli kadrosu ve
laboratuvar olanaklarıyla, akademik
kurumlardan özel sektöre kadar geniş
bir alanda işbirliğine hazır hale geldiklerini belirtti.
Çolpan, “Bu kapsamda imzaladığımız protokolle işletmesini üstlendiğimiz MEAM,gerek akademik
bilgi birikimi, gerek sahip olduğu son
teknoloji laboratuvar olanakları ile

teorik veuygulamalı çalışma olanağı
sunan bir kuruluş. Biz de OTAM olarak
MEAM’ın misyonunu daha da artırarak
akademik faaliyetlerle birlikte çeşitli
otomotiv firmalarının ürün geliştirmelerine destek olacak ve hizmetlerimizden yararlanmalarına olanak tanıyacağız. MEAM ile birlikte; elektrikli ve
hibrit araçlar, bağlantılı-otonom araçlar, batarya yönetim ve şarj sistemleri
geliştirilmesi, taşıt elektrikli motoru
geliştirme ve aracın gerçek yol koşullarına en yakın şartlarda simülasyon
tabanlı testi gibi alanlara yönelik
yetkinliklerimizi artırarak sektörümüze
büyük kazanımlar sağlayacağız” dedi.
“Test merkezlerinin verimli bir
şekilde işletilmesine talibiz”
Mayıs ayında çift vardiyaya geçen
İTÜ OTAM’ın yükselen verimlilik grafiğine dikkatleri çeken İTÜ OTAM Genel
Müdürü Ekrem Özcan ise, “Bu yılki ciromuz, geçtiğimiz iki yılın toplamından
daha fazla.Bu yılın ilk 6 ayı sonunda,
geçen senenin yıllık toplam cirosunun
1,5 katını geçmiş bulunuyoruz. Ticari
yetkinliğimiz, operasyonel tecrübelerimiz ve ardımızda İTÜ güvencesinin
olmasıyla; işletmesini üstlendiğimiz
Ar-Ge ve test merkezlerinin verimliliklerini artırıyoruz. Dolayısıyla OTAM
olarak bundan sonra da üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve özel
firmalara ait test merkezlerinin daha
verimli bir şekilde işletilmesine talibiz.”
şeklinde konuştu.

Yenilikçi çalışmaların adresi:
İTÜ MEAM
Bünyesinde robotik imalattan
nano hareket kontollerine ve insansı robot geliştirmeye kadar pek çok
zengin ekipman donanımlı laboratuvarı bulunan İTÜ MEAM, 2008 yılında
DPT tarafından sağlanan destekle İTÜ
çatısı altında faaliyete başladı. Kurum,
bugüne kadar mekatronik ana başlığı altında; otonom araçlar, elektrikli,
hidrojen yakıt hücreli minibüsler, ilk
örnek üretim insansı robotlar, seri-hibrit kamyonet prototipi, insansız hava
taşıtlarının kooperatif kontrolü, şerit
takibi, sürücü uyarı sistemleri ve aktif
araç güvenlik sistemleri tasarımları
gibi pek çok yenilikçi konu üzerinde
çalışmalar gerçekleştirdi.
OTAM Hakkında
2004 yılında kurulan ve faaliyetlerini
İTÜ Ayazağa yerleşkesinde gerçekleştiren OTAM, Emisyon Laboratuvarı
ve Mekanik Laboratuvarlarında; araç
ve güç aktarma organları, titreşim
ve akustik, dayanım ve ömür testleri
alanlarında mühendislik çözümleri
sunmaktadır.OTAM, İTÜ MEAM’ın işletilmesini üstlenerek; elektrikli ve hibrit
araçlar, bağlantılı-otonom araçlar, batarya yönetim ve şarj sistemleri geliştirilmesi, taşıt elektrikli motoru geliştirme ve aracın gerçek yol koşullarına
en yakın şartlarda simülasyon tabanlı
test gibi alanlara yönelik yetkinliklerini
deartırmıştır.
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2018 Yılı BiGG Değerlendirme Toplantısı ve
TÜBİTAK ile DMO Arasında İşbirliği Protokolü
İmza Töreni Gerçekleştirildi

B

iGG Programı’nın 2018/2 Çağrı
sonuçlarının değerlendirilmesi,
paydaşlarının dahil olduğu çalışmalarla etkisinin artırılması ve farklılaşan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden
düzenlenmesi sürecinde her yıl gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı 11
Temmuz 2019 tarihinde, TÜBİTAK Feza
Gürsey Konferans Salonunda yapıldı.
Toplantıda 2019 yılı itibariyle kurulan bin 233 BiGG firmasının sürdürülebilirliğini desteklemek ve kamu kaynağı
kullanılarak oluşturulan projelerin ara
ya da son çıktısı olan teknolojik ürünlerin kamu tarafından kullanılmasını
sağlamak amacıyla, TÜBİTAK ile Devlet
Malzeme Ofisi (DMO) arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal, imza töreninde yaptığı konuşmada, DMO ile yapılacak işbirliğinin,
yeni bir model olacağını ve firmaların
görünürlüğüne katkı sağlayacağını belirtti. İşbirliği sürecinin hızlı bir şekilde
gelişmesinden dolayı DMO’ya ve sürece katkı sağlayanlara teşekkür ederek
sözlerine devam eden Prof. Dr. Mandal,
şunları söyledi: “Destek ve teşviklerle
yönlendirilen teknolojik gelişme alanlarının kamu alımları ile desteklenmesi,
firmaların finansman sorununu azaltmak adına önemlidir. TÜBİTAK–DMO
işbirliğiyle BiGG firmaları Tekno Katalogda yer alacak, BiGG firmalarının kamuya satış yapabilmesini sağlayacak
önemli bir adım atılacaktır.”
“Türkiye’nin Ar-Ge ve Yenilik Strateji
Belgesini Yakın Zamanda Kamuoyuyla Paylaşacağız”
Girişimlerin erken aşamalarında
sahiplenilme ve ticarileşmesinde zorluklar yaşandığını ifade eden Prof. Dr.
Mandal, kamunun bu alandaki desteğinin girişimciliği daha anlamlı boyuta
getirdiğine dikkati çekti. TÜBİTAK’ın
destek ekosistemi hakkında sunum
yapan Prof. Dr. Mandal, Türkiye’nin hedef odakları konusunda paydaşlardan
ön planda olmalarını ve ülkenin ulusal öncelikleri, yetkinlikleriyle küresel
eğilimleri dikkate alarak bir yaklaşım
geliştirmelerini beklediklerini söyledi.
Gelecekte, kurum kaynaklarının yüzde
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75’ini öncelikli alanlarda kullanmayı
planladıklarını ve destek ekosistemini çıktı ve etki odaklı iyileştireceklerini
kaydeden Prof. Dr. Mandal, “Az kaynakla çok çıktı oluşturmaya yönelik daha
esnek yöntemler geliştirebiliriz. Amacımız insan kaynağımızı ve ürettiğimiz
bilgiyi daha nitelikli hale dönüştürmek”
diye konuştu.
“BiGG Programını TÜBİTAK’ın Markası
Olarak Görüyoruz”
Türkiye’nin öncü üreticiler arasına girebilmesi için teknoloji ve yenilik
yeteneği başta olmak üzere, nitelikli
insan kaynağı gibi değer yaratan etkenlerini iyileştirmesi gerektiğine dikkat çeken TÜBİTAK Başkanımız, BiGG
Programının, bununla ilişkili ekosistemin değişmesi ve değer üretimi konusundaki çalışmaları anlamlı kılacağını
düşündüğünü ifade etti. Sistemlerimizde finans modellerimizin, mentörlük
programlarımızın olduğunu ama sonuçta bir ticarileşme boyutunun da
olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mandal,
ticarileşme boyutuna giderken, özellikle kamunun bu süreci sahiplenmesinin anlamlı olduğunu söyledi. BiGG
Programını TÜBİTAK’ın markası olarak
gördüğünü, BiGG’in, en yenilikçi yak-

laşımların beklendiği bir program olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mandal,
şunları söyledi: “Kaynak veren kurum
olmaktan çok, çıktıyı ve etkisini yöneten
bir kurum olma çabasındayız. Bugünkü
toplantının beklediğim çıktılarından
biri bu. 2019’un ilk çağrısında bunu net
bir şekilde göreceğiz. Kadın girişimcilik
sürecinin, kendi performans göstergelerimizde izleyebileceğimiz bir boyutta
olmasını istiyoruz. BiGG+’ı çok anlamlı
buluyoruz. Mentörlük sürecinin sadece
firma kurulana kadar değil, kurulduktan sonra da devam etmesi gerekiyor.
Bu doğrultuda uygulayıcı kuruluşlardan beklentilerimiz yüksek.”
“Ürünün Ticarileşmesi En Büyük
Sorun”
Konuşmasında DMO hakkında kısa
bilgilendirme yaparak kamuya sağlanan faydalardan bahseden Genel Müdürümüz Sn. Mücahit Özdemir; bütün
ülkelerin kalkınma politikaları detaylı
incelendiğinde kamu alımlarının kritik
rol oynadığına dikkat çekerek, ‘’Özellikle bizim gibi yüksek teknolojili ürünlere doğru gelişim kaydetmesi gereken
ülkelerde kamunun önemli rol oynayacağını düşünüyoruz. Sektörün özellikle Ar-Ge kısmında en büyük sorunun

Yurtdışı Yatırım Anketi
2019 Sonuçları

ürünün markalaşması ve ticarileşmesi olduğunu
görüyoruz. Erken aşamalarda TEYDEB Ar-Ge temelli
ürünlerin can suyuna ihtiyacı var ve kamunun alım
politikaları ile sektörün gelişmesi mümkün. Bugün
burada TÜBİTAK ile yapacağımız bu önemli işbirliği
ile BİGG programından destek alan firmaların kamu
pazarına ulaşmalarını sağlayarak bu ekosistemin
geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.’’
dedi.
Ülkemizde İlk Kez İş Fikrinden Pazara Giden Yol
Birleştirilecek
DMO Tekno Katalog Platformuna dâhil olmak
isteyen firmaların İş Planına “BiGG’ten Pazara” Mentörlük Eğitimi ile süreçlerin yazılması sağlanarak,
proje sonunda kamu pazarına hazır hale gelmelerine
olanak tanınacak. Yani ülkemizde ilk kez iş fikrinden
pazara giden yol birleştirilecek. Ülkemizin ihtiyacı
olan teknolojilerin geliştirilmesi sürecinde, teknoloji
yönetimi anlayışı ile TÜBİTAK ve DMO sahada birlikte
çalışacak. “İşbirliği Geliştirme Çalışma Grubu” kurulacak, bu grup girişimciler ile sürekli iletişim ve etkileşimde olacak. Kurumlar arasında sürekli bilgi/veri
alış verişinde bulunulacak. Kamu pazarına satış yapacak girişimcilerin fikir aşamasında; iş modeli oluşturma, pazar stratejileri, pazarlama kanalı, gelir modeli vb. konularında farkındalık sağlanması için ortak
“Farkındalık Seminerleri ve Eğitimler” düzenlenecek.
Bu işbirliği neticesinde çıkacak başarı hikâyeleri kamuoyu ile paylaşılacak.
Gün boyu süren TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim
Programı (BiGG) 2018 Yılı Değerlendirme Toplantısında, çağrı dönemleri süresince farklılaşan süreç
örnekleriyle başarı yakalayan dört uygulayıcı kuruluş
deneyimlerini paylaştılar. Girişimcilik ekosisteminin
giderek önemi artan konularından olan kadın girişimciliği ve sosyal girişimcilik konularının da BiGG’in
gündemine alınması kapsamında, Program çerçevesinde atılabilecek adımların belirlenmesi, uygulayıcı
kuruluşların, kadın girişimciliği ve sosyal girişimcilik
üzerine eğilen platformların dâhil olduğu tartışmalarla bir yol haritasının çizilebilmesi ve bu alanda
farkındalık yaratılması amacıyla sosyal girişimcilik
ve kadın girişimciliği konularında sunumlar yapıldı.

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 114
ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 38,4 milyar dolar olarak
tespit edildi.
Anket çalışması sonucunda ayrıca, yurtdışı yatırımlarda 120.730’u yabancı toplam
130.793 kişiye istihdam sağlandığı, yurtdışı yatırımların Türkiye’den
yaptıkları ithalatın 6 milyar dolar,
Türkiye’ye yaptıkları ihracatın 4,6 milyar dolar olduğu, söz konusu yatırımların toplam cirolarının ise 46
milyar dolara ulaştığı belirlendi.

T

ürkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin
yurtdışındaki yatırımları, 1567 sayılı Türk Parasının
Kıymetini Koruma Hakkında
Kanun, Türk Parası Kıymetini
Koruma Hakkında 32 Sayılı
Karar ve ilgili mevzuat kapsamındaki
düzenlemelere
dayanarak Ticaret Bakanlığı
tarafından yıllık olarak yapılan “Yurtdışı Yatırım Anketleri” kapsamında tespit ediliyor.
Anketler
sonucunda
elde edilen veriler, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından resmi
Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak yayımlanmakta, ayrıca uluslararası
yükümlülükler doğrultusunda UNCTAD, OECD, IMF ve
Dünya Bankası gibi kuruluşlara raporlanıyor.
Diğer taraftan, doğrudan
ve dolaylı tüm yurtdışı yatırımların adres ve iletişim
bilgileri, sektörleri, nitelikleri,
ekonomik büyüklükleri gibi
önemli ayrıntıları içeren veri
seti, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı ticari ve
ekonomik anlaşmaların müzakerelerinde,
yurtdışında
yatırımları bulunan girişimcilere yönelik politikaların
geliştirilmesinde ve yatırımcıların yurtdışında karşılaş-

tıkları zorlukların aşılmasına
yönelik ticaret diplomasisi
faaliyetlerinde kullanılıyor.
Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2018 yılı
sonu itibarıyla yurtdışındaki
yatırımlarının tespitine yönelik olarak hazırlanan “Yurtdışı
Yatırım Anketi – 2019”, 03-31
Mayıs 2019 tarihleri arasında
gerçekleştirildi.
Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan online
sistem üzerinden gerçekleştirilen Anket sonucunda,
Türkiye’de yerleşik gerçek
ve tüzel kişilerin 114 ülkedeki yatırımlarında sermaye
pozisyonu 38,4 milyar dolar
olarak tespit edildi.
Anket çalışması sonucunda ayrıca, yurtdışı yatırımlarda 120.730’u yabancı toplam
130.793 kişiye istihdam sağlandığı, yurtdışı yatırımların
Türkiye’den yaptıkları ithalatın 6 milyar dolar, Türkiye’ye
yaptıkları ihracatın 4,6 milyar
dolar olduğu, söz konusu yatırımların toplam cirolarının
ise 46 milyar dolara ulaştığı
belirlendi.
Ticaret Bakanlı tarafından
tespit edilen söz konusu veriler, TCMB tarafından 21 Haziran 2019 Cuma günü saat
10.00’da Uluslararası Yatırım
Pozisyonu istatistikleri olarak açıklandı.
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AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU
Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği ile
ilgili konularda, özellikle KOBİ ölçeğindeki kurumlar için önemli başvuru noktalarından biridir. Bu ağ, belirgin sorulara ana dilde ve pratik
yanıtlar sunmak üzere organize olmuştur. Yapı
içinde yaklaşık 600 adet yerel organizasyon
bulunmakta, bu organizasyonlar yaklaşık 4
bin çalışanı ile girişimcilere rekabetçi güçlerini desteklemek amacıyla hizmet vermektedir.
Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri arasında iletişim kurmak için yapılandırılan ağ üzerinde
iletişime geçtiğimiz KOBİ’lerin bilgileri potansiyel işbirliği fırsatları için yayınlanmaktadır.
Projenin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler
arasındaki ekonomik faaliyetleri geliştirmek ve
genişletmektir.
Bu bağlamda, Avrupa İşletmeler Ağı Doğu
Marmara Konsorsiyumu’nun bir parçası olan
Doğu Marmara ABİGEM yayınlanan yabancı
KOBİ profillerini Türk firmalar ile paylaşmakta ve Türk firmaların bilgilerini ticari işbirliği
profil formu oluşturarak sistemde yayınlamaktadır. Ticari yada teknolojik işbirliği fırsatı arayan, dışa açılmak ve pazar payını genişletmek
isteyen firmalar ücretsiz olarak bu hizmetimizden faydalanabilirler.
Yayınlanan profiller hakkında bilgi
almak yada firmanıza uygun profili aramak için Doğu Marmara ABİGEM ile
iletişime geçebilirsiniz.
Kocaeli Merkez Ofisi
0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır
ykanpara@abigemdm.com.tr;
bcakir@abigemdm.com.tr

Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
Referans no: BONL20190410001
Hollandalı bir çevre dostu, güneş enerjili araç üreticisi, özellikle
turizm ve eğlence endüstrisi için, Avrupa’daki pazar payını artırmak istiyor. Şirket, sürdürülebilir ve bakım gerektirmeyen mobilite
çözümleriyle belediyelere, eğlence ve eğlence parklarına sağlama
konusunda geniş deneyime sahiptir. Şirket bir dağıtım hizmetleri
sözleşmesi veya bir ticari acenta sözleşmesi arıyor.
Referans no: BODE20190424001
Alman şirketi, endüstriyel görüntü işleme / makine görüntü sistemleri için akıllı LED aydınlatma ve aydınlatma kontrolörleri sunar.
Entegre sensörler ve dijital sinyal işleme, bileşenlerin benzersiz işlevselliği ve hassasiyetinin yanı sıra görüntüleme parametrelerinin
stabilitesi ve güvenilirliğini de sağlar. Tak ve çalıştır + standart
iletişim protokolleri, endüstriyel Nesnelerin İnterneti ve endüstri 4.0
ortamlarındaki tüm ağ gereksinimlerini karşılar. Ticari acente ile
distribütörlük anlaşmaları aranmaktadır.
Referans no: TOSG20190507001
Singapurlu bir KOBİ, ticari uygulamalar için IoT dağıtımını önemli
ölçüde kolaylaştıran sağlam, endüstriyel düzeyde bir sensör göbeği
çözümü geliştirmiştir. Bu gelişmiş mühendislik cihazı ölçeklendirilebilir, patentli, tek dokunuşlu bir yaklaşımla hızlı sensör dağıtımına izin verir ve farklı uygulamalar için sensörlerin hızlı bir şekilde
değiştirilip uyarlanabilmesini sağlar. KOBİ, her boyutta çok uluslu
firma veya KOBİ’lerle teknik destekle lisans anlaşması veya ticari
anlaşmalar yapmak istemektedir.
Referans no: BOIT20190429001
Gelişmiş çevresel izleme sistemleriyle ilgilenen İtalyan yenilikçi bir
girişimci firma, hidrojeolojik acil durumlara daha iyi yanıt veren,
gerçek zamanlı yağış haritaları ve şu andaki sel riskini sağlayan bir
yağmur izleme teknolojisi patenti almıştır. İnsanlara ve bölgelere
güvenliğe katkıda bulunan düşük güçlü bir internet tabanlı çözümdür. Şirket acente ve distribütörler arıyor.
Referans no: BOPL20190506001
Yüksek kaliteli promosyon poşet (kağıt, lamine, pamuk, dokuma olmayan poşetler ve polipropilen poşetler gibi) üretiminde uzmanlaşmış Polonyalı bir şirket, ürünlerini dış pazarlara ihraç etmek istiyor
ve çevresinde ticari acenta veya distribütörler arıyor. Promosyon
çantaları, şirketinizin marka imajını en üst düzeye çıkarmak için
uygun maliyetli ve işlevsel bir yöntemdir.
Referans no: TRGR20190419001
Bir Yunan KOBİ, havacılık ve uzay, havacılık, endüstriyel ekipman,
petrol ve gaz gibi çeşitli sektörlerde geçerli olan gelişmiş bir simülasyon içi yazılım paketi geliştirmiştir. Şirket şu anda teknik bir işbirliği anlaşması kapsamında yeni mühendislik zorlukları getirerek
yazılımı daha da geliştirmeye katkıda bulunabilecek diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği aramaktadır.
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