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[Başkan’dan mektup ►

“Yabancı sermaye çekimine odaklanmalıyız.” dedi

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu

İş Yapma Kolaylığı endeksindeki
yükselişimiz umutlarımızı arttırdı

K

SO Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’nin
yabancı sermaye çekme
açısından büyük önem taşıyan ideal
yatırım ortamına kavuşma açısından
büyük adımlar attığını söyledi.
Hükümet ve TOBB’un koordineli çalışmaları sonrasında Türkiye’nin bir
yılda İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde
ciddi bir sıçrama gerçekleştirdiğini
söyleyen Ayhan Zeytinoğlu;
“Dünya Bankası tarafından her
yıl düzenli olarak İş Yapma Kolaylığı
Endeksi hazırlanıyor.
Dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli gösterge olan ‘İş
Yapma Kolaylığı Endeksi’2020 yılı
raporuna göre;
Geçen sene 43. basamakta yer
alan Türkiye 10 sıra yükselerek 190
ülke arasında en kolay iş yapılan 33.
ülke olmuştur.
İki senede 27 basamaklık bir
sıçramayla büyük bir başarıya imza
attık. Gelinen noktayı çok önemsiyoruz.” şeklinde konuştu.
Güncel ekonomik gelişmelere
ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Ayhan Zeytinoğlu şöyle konuştu:
“Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl ağustos ayında Rahip Brunson davası
nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinde
yaşanan gerilimin kur ve faiz başta
olmak üzere piyasalara olumsuz
yansımalarını en fazla eylül ayında
görmüştük.
Dolayısıyla bu yılın son aylarına
ilişkin ekonomik verilerde baz etkisini önemli ölçüde görüyoruz.
DIŞ TİCARET
Ekim ayında; İhracat yüzde 0,10
düşüşle 15,7 milyar dolar oldu. Küçük
bir gerileme var ama bu rakamın
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14,4 milyar dolar olan bir önceki ay
ihracatının 1,2 milyar dolar üzerinde
olduğunu da görmemiz gerekir.
İthalat yüzde 7,79 artışla 17,4
milyar dolar olarak gerçekleşti.
Döviz kurlarındaki stabilite, ithalatın
artmasına katkı veriyor.
Dış ticaret açığında da yükselmeler başladı ve aylık 1,8 milyar dolar
olarak gerçekleşti. Ancak ekim ayında gerçekleşen bu artışın temelinde
baz etkisini görüyoruz. Kasım ayında
da yine baz etkisiyle, dış ticaret
açığındaki artışta benzer oranlar
göreceğimizi düşünüyoruz.
Ocak-ekim dönemine baktığımızda ihracat yüzde 2,02 artışla
141,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
İthalat ise yüzde 12,8 düşüşle 165,8
milyar dolar oldu. Bir önceki yıl aynı
dönemde yüzde 72,8 olan ihracatın
ithalatı karşılama oranı yüzde 85,3’e
çıktı.
Ticaret Bakanımız; ihracatçıların
yeşil pasaport alabilmeleri için gereken 1 milyon dolarlık ihracat yapma
şartının 500 bin dolara düşürüldüğü
açıklandı. Limitin 500 bin dolara inmesiyle yeşil pasaporta hak kazanan
ihracatçı sayısı 11 bin 952’den 22 bin
325’e yükseldi. Daha fazla sayıda
ihracatçımızın yeşil pasaport imkanına kavuşmasından memnuniyet
duyuyoruz.
CARİ DENGE
Eylül ayında cari denge 2 milyar
477 milyon dolar fazla verdi. Yıllık
cari denge ise 5 milyar 895 milyon
dolar fazla verdi. Dış ticaret açığının
düşük seyretmesi ve turizm gelirlerindeki güçlü artışların devam
etmesi sebebiyle cari dengede fazla
verdik. Önümüzdeki aylarda da cari

dengedeki iyileşmenin devam edeceğini bekliyoruz.
KOCAELİ’DE YATIRIM
Geçen hafta Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA)
Başkanı,Tayvanlı firmanın Kocaeli’de
fabrika kuracağını açıkladı. Önümüzdeki yıl, 80 milyon dolar yatırımla
Türkiye’de paslanmaz çelik fabrikası
kuracağını söyledi.
Sürecin başladığını ve bu fabrikayla Türkiye’de yaklaşık 300 kişiye
istihdam sağlayacağını dile getirdi.
Ülkemize yabancı sermaye girişini çok önemsiyoruz. Yatırımların
ilimizde olmasını da ayrıca önemli
buluyoruz.
-ENFLASYON
Enflasyon verilerine baktığımızda ekim ayında; TÜFE aylık yüzde 2
artışla yıllık 8,55 oldu. ÜFE ise aylık
yüzde 0,17 artışla yıllık yüzde 1,70
olarak gerçekleşti.
Enflasyonda ciddi bir iyileşme
yaşıyoruz. Baz etkisiyle,yıllık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğini bekliyorduk. Önümüzdeki aylarda
baz etkisinin ortadan kalkması nedeniyle, enflasyonda göreli yükseliş
olabilir. Yeni Ekonomik Programda
açıklanan yüzde 12 hedefi ile uyumlu
olarak tekrar çift haneye çıkabilir.
Yıllık Üretici Fiyatları ise yüzde
1,70 ile son yılların en düşük oranı
olarak gerçekleşti. ÜFE’de TÜFE’yi
yukarı çekecek bir etkinin kalmadığını görüyoruz.
SANAYİ ÜRETİMİ
Sanayi üretimi eylül ayında yıllık
3,4, aylık yüzde yüzde 3,2 artış gösterdi.

Geçen yıl ağustosta yaşanan
kur artışının olumsuz etkileri sanayi
üretimine eylül ayından itibaren yansımıştı. Bu sebeple baz etkisiyle bir
artış göreceğimizi bekliyorduk.
Ekim ayında da baz etkisinin
devam edecek olması ve ihracatın
katkısıyla artışın devam edeceğini
bekliyoruz.
Eylül ayında; imalat sanayinde
yıllık yüzde 3,4/ aylık yüzde 3,3 artış
görüldü. Sermaye malı üretiminde
yıllık yüzde 6,9 / aylık yüzde 5,7’lik,
ara malı üretiminde yıllık yüzde 0,1
/ aylık yüzde 2,5’luk artış var. Bu
kalemlerdeki artışlar çok değerli.
İŞSİZLİK
Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 14 olarak gerçekleşti. Geçen yılın
aynı döneminin 2,9 puan, bir önceki
ayın 0,1 puan üzerinde.Mevsimsel
olarak da artışların başladığı dönemdeyiz. Genç nüfustaki işsizlik oranı
yüzde 27,4’e çıktı. 2005’ten bu yana
en yüksek seviye. Geçen yılın aynı
döneminin 6.6 puan üzerinde.
İSTİHDAM KREDİSİ
Bildiğiniz gibi bu ayın başında
ilave istihdam sağlama potansiyeli
olan firmalara yönelik “İstihdam
Odaklı İşletme Kredisi” desteği açıklandı.
Üç kamu bankamız tarafından
verilecek kredi paketinin, işsizlikle
mücadelede spesifik bir teşvik olduğunu düşünüyor ve olumlu karşılıyoruz.
Özellikle imalat sanayi sektörü ve
devam eden konut projelerine yönelik verilecek olan işletme kredi paketinden kısaca bahsetmek isterim.
İmalat Sanayi Sektörü:
En az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını
taahhüt eden firmalar yararlanabilecek. İstihdam artışının kredi vadesi
boyunca korunması gerekecek.
İlave istihdam başına kredi tutarı
tekstil ve konfeksiyon için 100 bin TL,
diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin TL.

kredi vadesi boyunca korunması gerekecek. İlave istihdam başına kredi
tutarı 5 Bin TL-100 Bin TL arasında
değişecek.
Devam Eden Konut İnşaat Projeleri İstihdam Odaklı İşletme Kredisi:
Hasılat Paylaşım Yönteminin
uygulandığı, piyasa koşullarının
bozulması veya müteahhit firmanın
finansmana erişim sorunları yaşaması nedeniyle tamamlanamayan
projelerde, inşaatların tamamlanması için gereken tutar kadar kredi
kullandırılabilecek.
Sağlanacak finansman kaynağı
ile istihdam kaybının önüne geçilecek ya da kaybedilen istihdamın tekrar kazanılması sağlanmış olacak.
Kredi de azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz ve 5 yıla kadar vadeli
olarak kullandırılabilecek.
-Yurt Dışı Müteahhitlik Sektörü
İstihdam Odaklı İşletme Kredisi:
Yurt dışında İnşaat-taahhüt
projesi ihalesi kazanan müteahhit
firmalardan, personel istihdamının
en az %75’inin Türkiye’den götürülecek iş gücü ile sağlanacağını taahhüt
eden firmalar kredi kullanabilecekler.
Bu firmalar ihtiyaç duydukları
kesin ve avans teminat mektuplarını azami binde 5 komisyonla, nakit
kredileri ise üstlendikleri işle ilgili
avans alamayan firmalara yurt dışında aldıkları ihalenin %5’ine kadar
kullanabilecekler.
Bu spesifik desteklerin diğer istihdam teşvikleri ile birleştirildiğinde
sinerji oluşturmasını, istihdam kaybının önüne geçmesini bekliyoruz.

milyar TL açık verdi. Enflasyon üzerindeki harcamalar bütçeyi zorluyor.
-Bütçe Kanunu
Biliyorsunuz, bir evvelki ay
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığı tarafından, 2020 yılı merkezi yönetim bütçesi kanun teklifi
sunuldu. Sadece sanayiyi ilgilendiren kısımlar için görüşlerimi paylaşmak istiyorum.
Bütçe harcamalarında sanayi
tarafına önemli pay ayrıldığını memnuniyetle görüyoruz. Özellikle SGK
prim desteği ve KGF ödemelerine
ayrılan payı olumlu değerlendiriyoruz. Kalkınma Bankası ve Eximbank
sermaye artışlarını da sanayiciler
olarak olumlu buluyoruz.
Ancak ihracatçımızın rekabet
gücünü artırmak amacıyla ayrılan
payın yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Ar-Ge ve inovasyona ayrılan
bütçenin de sınırlı kaldığını görüyoruz. Ar-Ge harcamaları 2019 yılı için
ayrılan pay ile aynı seviye kalmış. Biz
bu payın gelişmiş ülkeler seviyesine
çıkarılmasını beklerdik.

Bütçe performansı
Ekim ayında Bütçe 14,9 milyar
TL açık verdi. Bütçe giderleri yüzde
18,9 artışla 80,3 milyar TL, Bütçe
gelirleri yüzde 5,2 artışla 65,4
milyar TL olarak gerçekleşti.
Ocak- ekim döneminde
ise bütçe açığı 100,7

Hizmet Sektörü:
En az 10 çalışanı olan
ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave
istihdam artışını taahhüt eden firmalar
yararlanabilecek.
İstihdam artışının
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“Cities of the Future 2019 Uluslararası
Proje Pazarı” Brüksel’de yapıldı...

Prof. Dr. Mandal,
“Özellikle ülkemizin araştırmacılarının geliştirmiş
oldukları teknolojileri
veya gelişen teknolojileri Avrupa’daki kendi
meslektaşlarıyla diğer
ülkelerdeki araştırmacılarla bir araya gelip geliştirmeleri ve bunun için
de Avrupa fonlarından
destek alacak olmaları,
bunun için ortak proje yazacak olmaları bizim için
heyecan verici”

T

ÜBİTAK, Ufuk 2020 Programı
Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından, Brüksel’de “Cities of
the Future 2019 Uluslararası Proje
Pazarı” etkinliği düzenlendi.
31 farklı ülkeden katılımın olduğu etkinliğin açılış konuşmaları Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin AB
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet
Kemal Bozay, TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Hasan Mandal ve Avrupa
Komisyonu Araştırma ve Yenilik
Direktör Yardımcısı Signe Ratso
tarafından gerçekleştirildi.
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Etkinlik kapsamında, Avrupa’dan
ve Türkiye’den 300’ün üzerinde
araştırmacı ve sanayi temsilcisi
Ufuk 2020 Programı’ndaki çağrılara
yönelik proje ortaklıkları gerçekleştirmek için bir araya geldi. Ulaşım,
enerji, çevre, bilgi ve iletişim teknolojileri, malzeme ve imalat teknolojileri ve gelecek nesil bataryalar
konusundaki çağrılara yönelik proje
fikirlerinin sunulduğu etkinlikte,
proje önerilerini paylaşmak ve
geliştirmek üzere 1000’e yakın ikili
görüşme gerçekleştirildi.
“Teknolojiyi Geliştiren, Üreten
ve Dünyaya İhraç Edebilen Bir
Ülke”
Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır,
açılış konuşmasında, Türkiye olarak
özellikle son yıllarda teknolojiyi satın alan değil teknolojiyi geliştiren,
üreten ve dünyaya ihraç edebilen
bir ülke olma adına ciddi bir gayret
gösterildiğini ifade etti. Türkiye’de
80’den fazla teknoparkta 5 bin
400’den fazla şirketin tamamladığı
10 binlerce Ar-Ge projesi olduğunu
ve ülkede bin 500 Ar-Ge ve tasarım
merkezi bulunduğunu anımsatan
Kacır, “Türkiye’de 154 bine erişen
bir Ar-Ge insan kaynağımız var. Biz
bu insan kaynağı ile yürüttüğümüz
çalışmalarda daha fazla etki ve çıktı
odaklı işler yapabilmeye gayret
ediyoruz” diye konuştu.

“Projelerin Niteliğini Artırmak”
Kacır, uluslararası iş birliklerini
çok önemsediklerine işaret ederek,
“Biz, AB Ufuk 2020 programlarının
bir parçasıyız. Dolaysıyla bu çerçeve
içerisinde Avrupalı paydaşlarımızla
pek çok ülkede ortaklaşa projeler,
ikili üçlü çoklu projeler yürütüyoruz.
Önümüzdeki dönemde bu projelerin
hem niteliğini artırmak hem ölçeğini, etki alanını büyütmek hem de
sayılarını artırmak istiyoruz. Daha
fazla paydaşın bu projeye ülkemizden dâhil olmasını AB fonlarından
daha yüksek düzeylerde yaralanmayı
hedefliyoruz” ifadesini kullandı.
“Geleceğin Şehirleri” temalı etkinliğe 300’den fazla katılımcı olduğunu
vurgulayan Kacır, “Bu programları
özellikle Türkiye’nin araştırma altyapısının Avrupa ile entegrasyonunu
güçlendirmeye dönük fırsatlar olarak
değerlendiriyoruz. Ufuk Avrupa
programlarına gittiğimiz bir süreçte
Türkiye’nin kapasitesini geliştirme
anlamında kıymetli buluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Kacır, Brüksel temasları kapsamında üst düzey AB yetkilileri ile de
görüştüklerini belirterek, gelecek
dönemde AB çerçeve programları
ile Türkiye’de uygulamakta olan
programların birbirini destekleyecek
şekilde nasıl planlanabileceğini ele
aldıklarını anlattı.
Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi
Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay et-

kinlikteki konuşmasında, Türkiye ve Avrupa arasında
bilimsel araştırmalarda iş birlikteliklerinin önemine ve
ortaya koyduğu olumlu sonuçlara dikkati çekti.
TÜBİTAK Başkanı Mandal: “2020 Yılında Türkiye
Olarak Avrupa’daki Fonlardan Çok Daha Fazla Faydalanma Hedefimiz Var”
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, 2020
yılında Türkiye olarak Avrupa’daki fonlardan çok daha
fazla faydalanma hedefimiz olduğunu ifade etti. Türkiye ve 30’un üzerinde ülkeden katılımcılarla birlikte
geleceğin şehirleri üzerine bir toplantı gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Prof. Dr. Mandal, “Bu sadece bir
konferans veya sempozyum değil. Bugün bine yakın
ikili görüşme gerçekleşti” diye konuştu.
Prof. Dr. Mandal, hızlı gelişen teknolojilerin geleceğin şehirlerinin tasarımında etkisi gibi konuları ele
aldıklarını belirterek, etkinlikte uluslararası boyutta
birlikte proje geliştirmenin görüşüldüğünü anlattı.
Özel sektörden, üniversitelerden, araştırma merkezlerinden ve kamudan ilgili tüm paydaşların bir araya
geldiği bir etkinlik düzenlediklerini vurgulayan Prof.
Dr. Mandal, “Özellikle ülkemizin araştırmacılarının
geliştirmiş oldukları teknolojileri veya gelişen teknolojileri Avrupa’daki kendi meslektaşlarıyla diğer
ülkelerdeki araştırmacılarla bir araya gelip geliştirmeleri ve bunun için de Avrupa fonlarından destek alacak
olmaları, bunun için ortak proje yazacak olmaları
bizim için heyecan verici” dedi.
Prof. Dr. Mandal, etkinliğin sadece 2020 yılında
birlikte yapılacak projelere başvurmak için değil, aynı
zamanda 2021 yılında başlayacak olan yeni AB programı olan Ufuk Avrupa’ya bir hazırlık noktası olduğunu
belirterek, “2020 yılında Türkiye olarak Avrupa’daki
fonlardan çok daha fazla faydalanma hedefimiz var.
Onun ötesinde 2021 yılında başlayacak Ufuk Avrupa
programı daha da heyecan verici olacak” diye konuştu.
“TÜBİTAK’ın Destekleri ile Avrupa’nın Destekleri
Çok Daha Yakın, Bütünleşik Hale Gelebilecek”
Geçmişte Türkiye’de yürütülen programlarla Avrupa’daki programların buluştuğu noktaların
daha sınırlı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Mandal,
“Avrupa’daki hem mevcut Ufuk 2020 hem de Ufuk
Avrupa programları çok daha bütünleşik yapıda. Dolayısıyla TÜBİTAK’ın destekleri ile Avrupa’nın destekleri
çok daha yakın, bütünleşik hale gelebilecek. Biz bunu
çok faydalı görüyoruz çünkü ülkemizin sadece kendi
ulusal kaynaklarıyla değil aynı zamanda Avrupa’daki
bunun için ayrılmış olan bütçe dâhilinde çok daha
büyük fırsatlar olabileceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın özellikle 2020
yılında özel bir programı olacağına dikkati çekerek,
Türkiye’deki araştırmacıların eşik değerini geçen başarılı projelerini destekleyeceklerini söyledi.
Etkinlik açılış konuşmaları, tematik oturumlar ve
birebir görüşmelerin ardından sona erdi.
Etkinlik Ufuk 2020 Programı’nda Türkiye II. Aşama Projesi çerçevesinde düzenlendi. Avrupa Birliği
ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve
TÜBİTAK’ın Ana Yararlanıcısı olduğu projenin Sözleşmesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından imzalandı.

2020’de AB’a Ödenecek 80 Milyon
Euroluk Katkı Payı Türkiye’deki
Araştırmacılar İçin Kullanılacak

T

ürkiye’nin sahip olduğu farklı kültürel ve coğrafi
özelliklerin, uluslararası ve çok ortaklı Ar-Ge
ve yenilik ekosistemi için katma değer yaratacağını önemseyen Avrupa Birliği (AB), TÜBİTAK’ın
son zamanlarda ortaya koyduğu akademi ve sanayi
sektörlerine yönelik destek mekanizmalarını memnuniyet ile karşıladı.
Bu kapsamda Avrupa Komisyonu ile TÜBİTAK arasında, AB ve Türkiye’nin araştırma ve yenilik alanlarında sürdürdüğü ve sürdürmeyi planladığı çalışmalara yönelik yapılan yoğun müzakereler sonucunda
sadece Türkiye’deki araştırmacıların faydalanabileceği yeni bir destek süreci oluşturulması kararı alındı.
Türkiye’nin bilimsel alandaki rekabet gücünü artırmak ve ulusal kaynakların da etkin ve verimli biçimde
kullanılmasını sağlamak için oluşturulan bu program
ile araştırma ve yeniliğe yönelik 2023 vizyonu, stratejisi ve planların etkinliğinin artırılması hedeflendi.
Bu program ile Türkiye Araştırma Alanı (TARAL)’nın,
Avrapa Araştırma Alanı (ERA) ile uyumlandırılması
sağlanacak; Türkiye araştırma ve yenilik ekosisteminin AB Çerçeve Programlarındaki kapasite ve
performansının artırılmasına yönelik ulusal düzeyde
gerçekleştirilecek faaliyetler desteklenecek.
Program kapsamında;
Ufuk 2020 Programı’nda başarılı olmuş; ancak
Programın bütçe kısıtı nedeniyle destek imkanı
bulamamış KOBİ’lerin projelerine destek sağlanabilecek. Ayrıca yurtdışından bir üniversiteye, araştırma
altyapısına veya sanayi kuruluşuna gelmek isteyen
üst düzey araştırmacıların da projelerinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Böylelikle Uluslararası arenada kendisini kanıtlamış ancak bütçe kısıtı nedeniyle
desteklenememiş projeler için kaynak sağlanacak.
Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak ve araştırmacıların önemli bir keşif ve/veya buluş yapma
potansiyeli içeren projeleri için Avrupa Araştırma
Konseyi (ERC)’den destek alabilmeleri amacıyla Ulusal Lider Araştırmacı Programı’nın hayata geçirilecek.
AB Çerçeve Programlarındaki başarıyı artırma
odaklı mevcut destek ve ödül programlarının geliştirilecek ve yeni destek programları tasarlanacak.
Araştırma ve yenilik alanındaki Avrupa Ortak
Girişimleri’nde ülkemiz araştırmacılarının faydalanabilmesini sağlayacak yeni üyelikler gerçekleştirilecek
olup mevcut üyeliğimiz bulunan ortak girişimlerde
de ulusal katkı miktarı artırılarak ulusal başarımızın
yükselmesi hedeflenmektedir.
Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanı Yol Haritası’nın
izleme süreçlerinin desteklenmesi ile açık bilim ve
açık erişim çalışmalarının ulusal düzeyde yürütülmesi sağlanacak.
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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ın gündemi...
Ortak Proje Çağrısı
EuroHPC Ortak Girişimi tarafından
sağlanacak yüksek performans hesaplama yeteneklerinin kullanımını
amaçlayan “Büyük Ölçekli Teknolojiler ve Uygulamalara Doğru” ortak
proje çağrısına başvurular için;
Ortak Çağrı https://eurohpcju.europa.eu/participate.html …
18.11.2019
Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi
TÜBİTAK bAŞKANI Prof. HasanMandal Muğla ziyareti kapsamında, @muglaedutr Lisans ve Meslek
Yüksek Okulu Öğrencileri ile bir
araya gelerek, “Kariyer Planlaması ve Başarı” konusunda bilgi ve
tecrübelerini paylaştı.
17.11.2019

SOM-B1 Füzesi
TÜBİTAK SAGE’nin @SageTubitak
geliştirdiği SOM-B1 füzesi operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda
eklenen yeni yeteneklerini Hava
Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı test atışıyla
doğruladı.
15.11..2019

Tayland Hayeti ziyareti...
Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji
Kalkınma Ajansı (National Science and Technology Development Agency-NSTDA) Başkan
Yardımcıları Prof. Prasit Palittapongarnpim ve Dr. Thitapha Smitinont,
beraberlerindeki heyetle birlikte
Başkanı @ProfHasan Mandal’ı
ziyaret etti.

Sanayi Doktora Programı...
Sanayi, bilimin desteği ile 2023 hedeflerine
ilerliyor! 2244 - Sanayi Doktora Programı
başvuruları devam ediyor! Son Başvuru:
13 Aralık 2019 Detaylı Bilgi ve Başvuru:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik2244-sanayi-doktora-programi …
12-11-2019

TÜBİTAK Ödülleri başvuruları...
Bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı
sağlamak amacıyla düzenlenen, TÜBİTAK
Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, Kutup Çalışmaları Ödülü ve TÜBİTAK TWAS
Teşvik Ödülü için 2020 yılı başvuruları
açıldı.
Son başvuru 24 Ocak 2020
12.11.2019

15-11-2019
Gaziantep çıkarması
Bakan yardımcıları Hasan Büyükdede ile @mfatihkacir, bağlı ve ilgili
kurumların üst düzey yöneticileri,
Gaziantepli sanayicilerle buluştu.
@Tubitak @Kosgeb @TSEKurumsal @
TURKPATENT @KalkinmaAjansGM @
gantepvaliligi @GaziantepBeld
12-11-2019

Gaziantep çalıştayları...
“Gaziantep Sanayisinin Stratejik ve Teknolojik Dönüşümünde Üniversitelerin ve
Teknoparkların Rolü” ve “Gaziantep Sanayisinin Stratejik Ve Teknolojik Dönüşümü”
konulu iki Çalıştay gerçekleştirildi.
11.11.2019
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Gök olayları TÜBİTAK’ta
Gökbilim sevenler, ilginize teşekkürler
Heyecan verici gök olaylarını
canlı yayınlarla sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.
https://twitter.com/Tubitak/status/1193860949771468803 …
11.11.2019
Teknolojinin Kuantum Ufukları...i
Başkan @ProfHasanMandal, #TÜBİTAK Temel Bilimler Enstitüsü
tarafından düzenlenen “Teknolojinin Kuantum Ufukları Uluslararası
Çalıştayı”’na katılarak, “Emerging
Opportunities at the Frontiers of
Quantum Technology” başlıklı
kapanış konuşma ve sunumunu
gerçekleştirdi.

Sanayi Doktora Programı...
TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, 4. Niğde
Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle buluşmaya
devam ediyor!
#BilimOkuyanBilir
8-17 Kasım Niğde Meydanı …
06-11-2019

11.11..2019
Proje Pazarı Brüksel...
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı “Geleceğin Şehirleri 2019 Uluslararası
Proje Pazarı” etkinliği kapsamında
31 ülkeden 300’den fazla katılımcı
ile Brüksel’de buluştuk.
Araştırmacılarımızın uluslararası
ortak ar-ge projelerine katılımlarını artırmayı hedefliyoruz.
@Ufuk2020Turkiye
09.11..2019

İkili iş görüşmeleri...
TÜBİTAK “Cities of the Future
2019 Uluslararası Proje Pazarı”
etkinliği kapsamında, Avrupa’dan
ve Türkiye’den üniversite,sanayi,
araştırma merkezleri,yerel yönetimler ve kamudan araştırmacılar
Ufuk2020 Geleceğin Şehirleri
çağrılarına yönelik proje ortaklıkları
için bir araya geldi

Ufuk 2020 Programı...
Avrupa Birliği (AB) Ufuk2020 Programı
performansımızı artırmaya ilişkin strateji
ve hedef önerilerinin istişaresi amaçlı,
AB Ufuk2020, VI. İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İYK) toplantısı TÜBİTAK’ta
düzenlendi.
05.11.2019

08-11-2019
Elektrikli araç sergisi...
#TÜBİTAK tarafından bu yıl 15’incisi
düzenlenen Efficiency Challenge
Elektrikli Araç Yarışları’nda birinci
olan araçlar, Uluslararası Otomotiv
Mühendisliği Konferansı’nda sergileniyor. #iaec_ist
#MilliTeknolojiHamlesi

Yük sertifikasyonu testleri...
TÜBİTAK SAGE tarafından gerçekleştirilen, savunma sanayii alanındaki sistem
doğrulama ve sertifikasyon testlerinin ele
alınacağı 3. Uluslararası Yük Sertifikasyonu
Testleri Sempozyumu başladı.

08-11-2019

04.11.2019
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10 aylık dönemde otomotiv ihracatı adet

bazında yüzde 6 geriledi

2019 yılı OcakEkim döneminde
bir önceki yılın
aynı dönemine
göre, toplam
otomotiv ihracatı
adet bazında
yüzde 6 oranında
azalırken,
otomobil ihracatı
yüzde 8 oranında
azaldı. Bu
dönemde, toplam
ihracat 1 milyon
31 bin 296 adet,
otomobil ihracatı
ise 676 bin 486
adet düzeyinde
gerçekleşti.

2

019 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre, toplam
otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 6 oranında gerilerken, otomobil ihracatı yüzde 8
oranında düştü. Bu dönemde,
toplam ihracat 1 milyon 31 bin
296 adet, otomobil ihracatı ise
676 bin 486 adet düzeyinde
gerçekleşti.
2019 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine
göre, toplam otomotiv ihracatı
Dolar bazında yüzde 4 azalırken,
Euro bazında ise geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 2 arttı.
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Bu dönemde toplam otomotiv
ihracatı 25,9 Milyar $ olarak
gerçekleşirken, otomobil ihracatı
yüzde 7 azalarak 9,6 Milyar $
seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde
1 azalarak 8,5 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.
2019 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam üretim ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 8 oranında
azaldı. Bu dönemde, toplam
üretim 1 milyon 189 bin 539 adet,
otomobil üretimi ise 794 bin 156
adet düzeyinde gerçekleşti.
2019 yılı Ocak-Ekim dönemin-

de toplam pazar geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 32 azalarak 339bin 546 adet düzeyinde
gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 29 oranında azaldı ve 268 bin 624 adet
olarak gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2019 yılı
Ocak-Ekim döneminde üretim
yüzde 10 seviyesinde daralırken,
ağır ticari araç grubunda yüzde
20, hafif ticari araç grubunda
yüzde9 oranında azaldı. 2018 yılı
Ocak-Ekim dönemine göre ticari
araç pazarı yüzde 42, hafif ticari
araç pazarı yüzde 42 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 46 azaldı.
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6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji
Fuarı sanayicileri biraraya getirdi
‘Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’ 6’ncı kez açıldı.
SANTEK’i 34.256 kişi ziyaret etti…

K

ocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğünde TÜYAP organizasyonu ile Kocaeli Valiliği,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit
Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası,
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası,
Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret
Odası, Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı, TÜBİTAK Marmara Teknokent ve KOSGEB’in destekleri ile hazırlanan SANTEK 6. Doğu Marmara
Sanayi ve Teknoloji Fuarı, 6 - 9 Kasım 2019 tarihleri arasında Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi Uluslararası
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Açılışa, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail
Demir ve Vali Hüseyin Aksoy’un yanı
sıra; Donanma Komutanı Koramiral
Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma
Bakanlığı Tersaneler Genel Müdür
Yardımcısı Tuğamiral Mehmet Sarı,
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Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon
Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal,
Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Deniz
Hava Komutanı Tuğamiral Alper
Yeniel, Denizaltı Filosu Komutanı
Tuğamiral Hasan Çankaya, Gölcük
Tersanesi Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetgin,
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed
Hasan Aslan, İlçe Kaymakamları, İl
Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl
Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, İlçe Belediye Başkanları, Kocaeli
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı
Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası

Başkanı Nail Çiler, TÜYAP Anadolu
Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz,
Siyasi Parti İl Başkanları, Sanayiciler, İşadamları, Oda Başkanları ve
davetliler katıldı. Fuar protokolün
açılış konuşmaları ile başladı.
- Doğu Marmara’nın sanayisinin ürettiği tüm yenilikler SANTEK 2019’da
TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel
Müdürü Cihat Alagöz yaptığı açılış
konuşmasında, “6 yıl önce büyük
bir vizyonla yola çıkıldı. Bu fuar
birliğimizin bölgemize neler katabileceğinin en büyük göstergesi oldu.
Savunma ve savunma yan sanayi,
otomotiv ve otomotiv yan sanayi, elektrik, elektronik ve robotik
otomasyon, kaynak teknolojileri,
üretim makineleri, metal işleme ve
sac işleme makineleri, demir-çelik
sanayi gibi konuları içinde barındı-

ran fuar, Doğu Marmara Bölgesindeki
sanayi kuruluşlarının ürettiği tüm
yenilikleri sektörün önde gelen profesyonelleri ile buluşturacak. Bu yıl 116
firma ve firma temsilciliğinin katılımı
ile gerçekleştireceğimiz fuara 35 bine
yakın profesyonel ziyaretçi bekliyoruz.” dedi.
- Zeytinoğlu: Savunma sanayine tedarikçi olmak isteyenlere önemli fırsat…
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “SANTEK, kısa zamanda sanayi ve teknoloji
sektörünün buluşma noktası oldu.
Marka değeri giderek artan fuarımızda, katılımcıların önemli iş bağlantıları
kurabileceğini ve işletmelerin birbirini
daha yakından tanıma fırsatı yakalayabileceğini düşünüyoruz.
Bu yıl da fuarımız Türkiye’nin önemli
sanayi firmalarına ve savunma sanayi
kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yapıyor. Eş zamanlı etkinlikler ile
fuarı cazip hale getiriyoruz. TSK ve
tüm savunma sanayi vakıf şirketlerini yoğun katılım ile ağırlıyoruz. Bu
katılım savunma sanayine tedarikçi
olmak isteyen firmalarımız için önemli
bir fırsat. Yurt dışından ithal edilen
savunma sanayi ürünlerinin yerli
teminine ilişkin ikili iş görüşmeleri
ile işbirliği kurabilecekler. Match4Industry B2B Eşleştirme Etkinliği ile 17
ülkeden gelecek yüzlerce yabancı iş
insanı ile katılımcı firmalar arasında
önemli ticari bağlantılar kurulabileceği görüşme ortamı sağlanıyor. 122
yabancı firmayı ağırlayacağız. Ayrıca
bu yıl ilk kez eşzamanlı etkinliklere Dijital Dönüşüm Alanı’nı ekledik.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)
yöneticileri ve bu bölgelerde faaliyet
gösteren Ar-Ge firmaları ve akademisyenleri bir araya getirerek, yeni ve ileri
teknolojilerle mal ve hizmet üretmek
isteyen girişimcileri buluşturacağız.”
dedi. Zeytinoğlu, konuşmasını işbirlikçi
kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek
tamamladı.
- Büyükakın; Ekonomi’nin Başkenti…
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir Büyükakın açılış konuşmasında
“Kocaeli büyük ve güçlü bir şehir. Emin
adımlarla geleceğe doğru yürüyoruz.
Kurumlar arası işbirliği açısından baktığımızda Kocaeli geleceğe çok daha
güçlü bir şekilde yürüyecek. Kocaeli,
Türkiye için ekonomi başkenti olma
noktasında adımlar atıyor. Turizmle
alakalı adımlarla da iyi işler yapacağız.
2 üniversitemiz var, belki bu sayı daha
da artabilir. Bu tür organizasyonlar
kentimize zenginlik katıyor.” dedi.
Kocaeli Odavizyon
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- Demir: Kocaeli, sanayinin kalbi...
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir
de Kocaeli’nin sanayinin kalbinin attığı yer olduğunu belirtirken “Bugün
6.’sını yapmış olduğumuz bu fuar aslında bir vitrindir. Savunma sanayinde başarılı bir ülkeyiz demek yetmez.
Sanayi ekosistemdir ve bu ekosistemin tümünde iyiysek ülke olarak iyi
yerlere gidebiliriz. Savunma sanayiinde geliştirilen teknolojiler daha
sonra sivil alanda hizmet eder hale
gelmiş ve birçok teknolojinin ve buluşun ilk örneğinin savunma sanayisinde verilmesine rağmen sivil alanda
da nice buluşlara ve uygulamalara
yol açmıştır. Bu fuar bir vitrin olması
sebebiyle hem firmalarımızın birbirlerini tanıması, hem de uluslararası
vitrinde kabiliyetlerini göstermesi

açısından önemlidir. Bizim açımızdan
ise Sanayileşme Dairesi vasıtasıyla
çeşitli sektörlerdeki kabiliyetleri ortaya çıkarmak, Türkiye’nin zenginliğini anlamak ve savunma sanayi ve
teknolojilerinde muhtaç olduğumuz,
ihtiyaç duyduğumuz alanlarda kimlerin ne kabiliyeti var ve bu sistemi
nasıl yayabiliriz şeklinde şu anda
sürdürdüğümüz çabanın bir devamı
olacaktır. İstanbul’dan Kocaeli’ne kadar uzanan zincir, aslında Türkiye’nin
kalbinin attığı bir bölgedir. Bu tür vitrinler hem kabiliyetlerimiz görmek,
birbirimiz ile tanışmak ve tanımak,
savunma sanayi açısından mevcut
kabiliyetleri tanımak derken bir anlamda da ihracat potansiyelimizi harekete geçirmek açısından önemli.
Savunma sanayii ihracatında her sene
artan bir ivme ile iyi bir artış gözlem-

liyoruz. Bu açıdan sürdürülebilir savunma sanayi ve genelde de sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi için de
ihracatın önemi yadsınamaz. Türkiye
eşik atlama seviyesine gelmiştir. Bu
bölgede olgunlaşmış sanayi yapısının
o eşiği atlamakla ilgili liderlik yapması temennimizdir. Yani klasik uygulamalar ve teknolojilerin dışında,
ötesinde artık dijital dünyaya geçtiğimiz akıllı sistemleri konuştuğumuz
dönemde yeni teknolojilerin hayata
geçirilmesi ve dünya piyasasında bu
yeni teknolojiler ve yeni kuruluşlarla
ortaya çıkmış çok cebbar, hareketli ve teknolojik donanımlı şirketlerin
buradan çıkması dünya piyasasında
boy göstermesi Türkiye’nin diğer kesimlerinde de harekete geçmek isteyen, büyük bir potansiyel olan sanayicilerimizin önlerinde bir ışık tutacak
ve onlara liderlik edecektir. Bu açıdan
bölgenin önemini tekrardan vurgulamak istiyorum. Savunma sanayi olarak bu anlamda küçük ve orta boydaki
işletimlerinin hareket geçirilmesi ve
çeşitli teknolojilerin kullanılması, kabiliyetlerin tespiti ile ilgili çeşitli projelerimiz var. Başkanlığımızın 2020 ve
sonrası için belirlediği hedef; temel
ve ileri teknolojilerde mutlak yerlilik. Bu hedefe ulaşabilmenin temel
taşının sanayi ekosistemi içerisindeki tüm paydaşların iş birliğinin etkin
olarak sağlanması olduğuna inanıyoruz. Başkanlığımızın hedef politika ve
strateji çerçevesinde bilimsel çalışmaları sanayileştirmek ve ekonomik
değere çevirmek üzere bu fuarın bu
yönden bir adım atmaya vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.
- Hüseyin Aksoy: Bu fuar millileşme
yolunda önemli bağlantıların yapılabilmesi için fırsat sunuyor
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy “Kocaeli
Türkiye’de sanayinin kalbinin attığı,
önemli sanayi kuruluşlarına sahip bir
kent. Toplamda 13 Organize Sanayi
Bölgesinde 110 bini aşan çalışanıyla
Türkiye’de önemli sanayi kuruluşlarına sahip kentlerin başında geliyor.
Türkiye geneline baktığımızda Kocaeli yabancı sermayeli yatırımcılara da sahip bir ildir. 307’si yabancı
sermayenin olmak üzere 2 bin 588
sanayi kapasiteli işletme Kocaeli’de
faaliyetlerini sürdürmektedir. 5 Teknoloji Geliştirme Bölgesine sahip
olan Kocaeli’de şuan itibariyle 127
Ar-Ge merkezi ve 17 tasarım merkezi
bulunmaktadır. Türkiye’de tüketilen
sanayi tüm enerji miktarına baktığı-
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mızda 9.28’lik bir pay ile Kocaeli ilk
sırada yer almaktadır. Bu da bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının varlığını göstermesi bakımından oldukça
önemlidir. Kocaeli gümrüklerine baktığımızda Türkiye dış ticaretinin yak-

laşık olarak %17’si Kocaeli gümrükleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Böylesine önemli bir kentte sanayi
fuarıyla yapılacak çalışmalar daha iyi
bir noktaya taşınacaktır. Türkiye’de
özellikle savunma sanayinde milli-

leşme konusunda çok önemli mesafeler alındı. Bugün burada yapılacak
olan bu fuarda millileşme yolunda
çok önemli atılımların, bağlantıların
yapılacağı bir organizasyon olarak
karşımızda duruyor.” dedi.

- SANTEK 2019, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ı ağırladı...
SANTEK’19 Fuarının ikinci gününde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Programı”nın tanıtımını yaptı. Program hakkında kapsamlı bilgilendirmede bulunan Kacır, makine sektörü
ile başlayan pilot uygulamanın deniz
taşıtları, motorlu kara taşıtları, yarı
iletkenler, elektrik, elektronik, havacılık ve uzay, kimya ve ilaç ve raylı sistemler sektörleri ile devam edeceğini
vurguladı. Oturum katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona erdi.

-ASELSAN’ın standından...

-İŞBİR’in standından...

Kocaeli Odavizyon
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- Fuarda ‘Dijital Dönüşüm’ alanı
Bu yıl fuarda ilk kez oluşturulan Dijital Dönüşüm Alanında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) yöneticileri,

TGB’lerde faaliyet gösteren Ar-Ge
firmaları ve üniversitelerde görevli
akademisyenler ile yeni ve ileri tek-

nolojilerle mal ve hizmet üretmek
isteyen girişimciler hazırlanan Dijital
Dönüşüm Alanında bir araya geldi.

- Savunma Sanayi Tedarikçi Görüşmeleri ve Yerlileştirme Sergisi
SANTEK’19 Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilen Savunma Sanayi Tedarikçi görüşmelerinde “Milli Savunma
Bakanlığı çatısı altında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Tersaneler Genel Müdürlüğü ve Askeri Fabrikalar
Genel Müdürlüğü; Savunma Sanayi
Başkanlığı, ASELSAN, İşbir Elektrik,
Makina ve Kimya Endüstrisi, SAHAİstanbul Derneği” yer aldı.
6. SANTEK Fuarının bir holünü sadece savunma sanayi firmalarına
ayrıldı. Firmalar, savunma sanayi
pazarına açılabilmek için bu ikili iş
görüşmelerine yoğun ilgi gösterdi.
180 adet firmanın katılım sağladığı görüşmelerden savunma sanayi vakıf şirketleri ve Komutanlıklar
memnun ayrıldı. Yurt dışından ithal

edilen savunma sanayi ürünlerinin
yerli teminine ilişkin 540 iş görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşmelerden çok güzel sonuçlar ve başarı
hikayeleri çıktı.
34.256 kişinin gezdiği fuarda, yerli
üretimi arttırmak amacıyla TSK envanterinde bulunan yerli malzeme
oranını arttırabilmek, yurtdışından
tedarik edilen malzemelerin yerli
sanayi imkânları ile üretilebilirliğini
tespit etmek ve yurtiçinden temin
edilen malzemelerde rekabet ortamının yaratılması hedefi ile “Yerlileştirme Sergisi” de düzenlendi.

16 Kocaeli Odavizyon
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- Fuar ile eş zamanlı savunma sanayi saha ziyaretleri
SANTEK Fuarı’nın ikinci günü Savunma Sanayi Başkanlığı ve Vakıf şirketlerinin katılımı ile potansiyel tedarikçi
firmaların kabiliyetlerini yerine görmek amacı ile saha ziyaretleri ger-

çekleştirildi. 3 heyet; Çemsan, Uzer,
Tekom, Silvan, Üç Aslar, Meg Gemi,
Güneş Dinamik, Mapsis Metal, SAMM
Teknoloji, Simpro Elektronik, HKTM,
Kartal Bombe, Sarkuysan, Serpa Has-

sas Döküm, Ünimetal, Gür Metal, Akım
Metal, Uğur Metal, Ulus Elektronik ve
İleri Mekanik firmalarına ziyaret ederek yapılabilecek işbirliği konusunda
görüşmeler gerçekleştirdi.

- MATCH4INDUSTRY etkinliğinde ikili görüşmeler gerçekleştirildi
SANTEK Sanayi ve
Teknoloji Fuarı’na damga
vuran Match4Industry İkili
İş Görüşmeleri, Kocaeli
Sanayi Odası, Avrupa
İşletmeler Ağı üyesi Doğu
Marmara ABİGEM ve
Uludağ İhracatçı Birlikleri
(UİB) işbirliğinde 6 – 7
Kasım 2019 tarihlerinde
Kocaeli’de gerçekleşti.
18 Kocaeli Odavizyon

Firmaların ticari ve teknolojik iş ortaklıkları kurmalarını sağlamak amacıyla
organize edilen ve bu yıl sekizincisi
düzenlenen Match4Industry etkinliği,
firmaların dünya pazarına açılması
için köprü görevini üstlenmeyi sürdürüyor. Yerli ve yabancı firmalar iş
fırsatları keşfetmek, yeni bağlantılar
kurmak, endüstrideki son gelişmeleri
takip etmek ve iş ağlarını genişletmek
üzere Kocaeli’de bir araya geldi.
İngiltere, Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Sırbistan, Kosova, Yunanistan,
Kanada, Küba, Çekya, Kongo, Nijerya,
Uganda ve Tunus gibi ülkelerin yoğun
ilgi gösterdiği etkinlikte, 123 yabancı
firma ve 125 Türk firmanın katılımıyla 900’ün üzerinde ikili iş görüşmesi
gerçekleşti. Match4Industry etkinliğinde; Otomotiv Yan Sanayi, Makina
ve Metal, Plastik ve Kauçuk, Lastik,
Kimya (Oto Boya ve Bakım Ürünleri),
Yapı ve Yapı Materyalleri, Enerji, Çevre, Elektrik-Elektronik, Bilişim ve İletişim Teknolojileri sektörleri yer aldı.
Etkinlik kapsamında, işbirliği yapmak
isteyen firmalar, yabancı firma yetkililerini işletmelerinde ağırlama fırsatı yakaladı. Ayrıca Match4Industry
katılımcıları bölgedeki lider otomotiv
üreticileri, Hyundai ve Ford Otosan’a
saha ziyaretinde bulundu. Yerli ve
yabancı firmaların yeni iş bağlantıları kurmaları için Doğu Marmara
ABİGEM tarafından etkinlik öncesinde eşleştirme desteği verildi. Etkinlik
sonrasında da katılımcı firmaların işbirliklerini verimli bir şekilde sürdürmeleri adına Doğu Marmara ABİGEM
tarafından danışmanlık hizmetleri
verilmeye devam edecek.

- Odavizyon ve argeTIME’dan özel dağıtım
Kocaeli Sanayi Odası’nın resmi yayını,
aylık Odavizyon dergisi ve Türkiye’nin
ilk ve tek ar&ge, inovasyon gazetesi
argeTIME da, SANTEK özel kitapçığı
ile beraber tüm standlara özel dağıtım ile ulaştırıldı.

Kocaeli Odavizyon
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SANTEK Fuarları, son derece verimli
ve örnek bir ‘sanayi fuarı’dır...
Son 3 yıldır Tüyap ve Kocaeli Sanayi Odası tarafından organize edilen
SANTEK Fuarı’na katılan İşbir Elektrik Genel Müdürü Burhan Özgür;
SANTEK Fuarı’nın katkısını örneklerle anlattı:
dığımızda ve hasılayı da
değerlendirdiğimizde
İŞBİR olarak bizim bundan sonraki yıllarda da
katılacağımız bir fuar
olacağını düşünüyorum.

İ

ŞBİR Elektrik olarak son 3 yıldır
SANTEK Fuarı’na katılıyoruz. Özellikle Kocaeli Sanayi Odası’nın da
desteğini alarak düzenlenen SANTEK
Fuarı’nın her açıdan, çok güzel bir
organizasyon olduğunu; çok güzel
firmaların katıldığını ve kanımca
da başarılı geçen bir fuar olduğunu
söyleyebilirim. Bu arada tabii emeği
geçenlere başta Kocaeli Sanayi Odası
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve ekibine,
Odavizyon ve argeTIME gazetesini hazırlayan siz Anadolu Basın Merkezi’ne
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sadece
organizasyonundan değil, yani sadece
fuar alanındaki organizasyondan
değil onun dışında göstermiş oldukları
misafirperverlik, yemek organizasyonu, konaklama hizmetinin kalitesi ve
gösterilen ilgi; bunların tümünü topla-
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- 15-20 günlük ziyaretleri fuar süresine
sığdırabiliyoruz
Kocaeli Sanayi Odası’nın
organizasyonundaki
SANTEK fuarına ısrarla
geliyorum; neden? Tabii
ki normal ziyaretlerimizi yapıyoruz, ancak
her fuarda böyle hemen
siparişler alınmaz,
verilmez. Genelde
insanların birbirlerini
görmesi, firma sahiplerinin yetkilileri ile birebir görüşme imkanının
sağlanması; insanların
iş yoğunluğu nedeni
ile çok zaman alabiliyor. Ancak SANTEK
Fuarı özelinde örneğin; Ankara’dan gelen
Aselsan’ı, Roketsan’ı,
askerlerimizin üst
düzey yetkililerini aynı anda görebiliyoruz. Belki sizin 15-20 gününüzü
alacak bir ziyaret programın 2 günde
halledebiliyorsunuz.
- Hiç aklımızda olmayan işbirliği ile
millileşmeye katkı sağladık
SANTEK Fuarı için birkaç canlı örneği
de paylaşmak isterim: Geçen seneki fuarımız esnasında, yine bu yıl
olduğu gibi geçen yılda standımızda
olan Serdar Bey ile beraberdik. Stand
ziyaretimize bir firma geldi, buyur
ettik derken bize cam imal ettiğini
anlatmaya başladı. Serdar Bey ile ben
de; “İyi güzel ama bizim camla işimiz
yok” dedik. Sonra kendi kendimize bir
düşündük; meğer Ömer Bey öyle özel
bir cam üretiyor ki, bizim jeneratörlerimizde kullandığımız, Hollanda’dan
ithal ettiğimiz ve neredeyse 3-4 ayda

bir parçasını temin ettiğimiz, ancak
gerekliliği nedeni ile artık parasını
bile düşünemediğimiz, bizim için çok
elzem olan bir camı, benim ülkemde,
bizim sanayicimiz üretiyor ve ayağımıza kadar da gelmiş...
İnanın bulduğumuz o camcı arkadaş
sayesinde benim bir yılda 1 milyon
TL’ye yakın, İŞBİR olarak kazancım
oldu. Eğer ben Ömer Bey’lerden aldığım camı, aynı miktarda, aynı şekilde
alıyor olsa idim yaklaşık 1 milyon
Lira’ya yakın bir ödeme yapacaktım.
Bu arada tabii ki çalıştığımız camcı
arkadaş da para kazandı ama asıl
kazanan benim ülkem oldu; Türkiye
kazandı. Böylece bir ürünün daha yerlileşmesinde bizim katkımız oldu. Bu
da beni çok mutlu etti ve bunu da işte
bu SANTEK Fuarı sayesinde kazandım.
- Türkiye’nin yerli katkı payı en yüksek jeneratörünü İŞBİR üretiyor
İŞBİR Türkiye’nin yerli katkı payı en
yüksek jeneratörünü üreten bir firma.
Şirket vizyonu olarak kendimize yerli
üretim ve tüketimi seçtik; yani yerli
katkı payı en yüksek jeneratörü üretiyoruz ama alt tedarikçilerimizi, yüklenicilerimizi de yerlileşme konusunda
teşvik ediyor, onlara destek veriyoruz.
SANTEK özelindeki tek kazancımız
elbette ki ‘cam’ değil. Örneğin bizim
bir de bir panel işimiz var; onu da yurt
dışından, Almanya’dan ithal ediyorduk
ama şimdilerde onu da neredeyse
fiyatının üçte birine Türkiye’de yaptırıyoruz.
Burada aslında olaylara sadece maddi
açıdan bakmamalıyız. Şöyle ki; sözkonusu paneli Almanya’dan getirdikten
sonra, sınırlarımızda, terörle mücadele eden ekiplerimize verdiğimiz
jeneratörlerde kullanıyorduk. Ancak
ilgili panel arızalandığı zaman, paneli
aldığımız yabancı firma diyordu ki
bize; ‘Sökün o paneli gönderin bana.”
Dolayısı ile böyle hassas durumlar
için aslında olayın satış sonrası servis
hizmeti çok daha önemli.
Şimdi paneli aldığımız yerli, Bursalı
firmamız bize diyor ki, ‘Sen o paneli

getirmeyeceksin, benim panelim arıza
yaparsa ben gelirim, dağ başında, askerimin orada değiştiririm, yani orası
her daim faal kalmalı.’.
- Bu yıl, işbirliği yaptığımız firmalar
da standımızı ziyaret ettiler
SANTEK Fuarı çok önem verdiğim bir
fuar olduğu için, bu yıl hem standımız
çok daha büyük idi hem de yerimiz çok
daha iyi bir yerde idi. 4 günlük fuarın 2
günü fuarda bulundum. Dolayısı ile bu
yıl standımıza da gelen başta Sanayi Odası Başkanı Sayın Zeytinoğlu,
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız, Komutanlarımız, diğer sanayicilerimiz, hepsi bizi çok mutlu ettiler;
hepsi standımıza uğradılar, bizi tebrik
ettiler.
Bundan 4 sene evvel Türkiye, İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) yalvar yakar
alamıyordu. Aldığımız vakit de çok
büyük paralarla bir miktar bir şey
alıyorduk ama ne mutlu ki bugün
benim ülkemde, 3 tane firmamız TAI,
Baykar Makine, Vestel İnsansız Hava
Araçları üretiyor. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, emekli bir asker
olarak bundan onur ve gurur duyuyorum. İŞBİR olarak bizler de bu gurur
verici olayın bir parçasıyız. Sözkonusu
İHA’ların yer sistemlerini, jeneratörlerini de İŞBİR veriyor. Bu alanda birlikte
çalıştıklarımızdan biri olan Baykar
Makine’nin Sahibi Özdemir Bayraktar
da bu yıl standımızda misafirimiz oldu.
Yaklaşık bir saat boyunca konuştuk,
yeni projeleri hakkında paylaşımda
bulunduk. .Özdemir Bey, firma olarak
bizden duydukları memnuniyeti dile
getirdiler, bundan onur duyduk.

Yine bahsettiğim gibi Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,
standımızı ziyaret etti. Bizleri
Kocaeli’de, kendi meclis toplantılarına konuşmacı olarak davet
ettiler. Eğer bu fuarda olmasaydık bu imkanı sağlayamazdık.

çatı olacak. Çatısını da güneş paneli
sistemi ile kuracağız. Projesini buna
göre çizdirdik.
Bu yılki SANTEK Fuarı’nda, bizim
standımızın yaklaşık 50 metre kadar
ilerisinde, yine fuar katılımcılarından
bir firma, bizi ziyarete geldi; en kısa
zamanda bizi Balıkesir’de de ziyaret
etme sözü verdiler. Yeni yatırımımızın çatı sistemi konusunda güzel
bir konuşma yaptık. İnşallah bizleri
Balıkesir’de de ziyaret ettiklerinde,
projemizi daha detaylı konuşma imkanı da bulacağız diye düşünüyorum.
Ben eğer oralara gelmesem bu firmayı
nasıl görür, nasıl bulurdum; onlar bizi
nasıl bulurdu…?
Dolayısı ile SANTEK Fuarları bizim
için son derece verimli geçen bir fuar,
örnek bir fuardır. Biz SANTEK’in hem
İŞBİR açısından hem de İŞBİR ile işbirliği yapmak isteyen firmalar açısından
oldukça verimli geçtiğine inanıyoruz.
Bu vesile ile başta sizler olmak üzere
herkese, şahsım ve İŞBİR adına şükranlarımı sunuyorum.

- Yeni yatırımımızın çatı sistemi
için SANTEK fuarında ön görüşme gerçekleştirdik
Önümüzde çok büyük bir fabrika
yatırımımız var, başladık. Altyapımızı bitirdik, şu an üst yapı
inşaatımıza başlıyoruz. Teknolojimizi yeniliyoruz. İnşallah
seneye bu zamanlarda bütün
Kocaeli Sanayi Odası ekibini
de açılışımıza davet edeceğiz.
Yaklaşık 30 bin metrekare kapalı
alanı olan bu fabrikamızın ana
hammaddesi çelik yapı, çelik
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SANTEK savunma sanayi sektörü için
yerlileşme ve ihracat fırsatı sunuyor
SANTEK Fuarlarında büyük ve dikkat çekici bir stand ile yerini alan Kocaeli
Savunma Sanayi adına Genel Müdür Murat Erhan, ihracatın artırılması ve
gerçekleştirilmesi için fuarların yararlı olduğuna dikkat çekti.

duruldu ve bu konuda ciddi fikir alışverişlerinde bulunuldu.
Katılım sağlayan ve ziyaretçi olarak gelen firmalar ile görüş alışverişinde bulunulmasının yanı sıra, imkan kabiliyetler ortaya konularak ileride gerçekleştirilebilecek çözüm
ortaklıkları üzerinde durduk.
Sanayinin başkenti Kocaeli olarak savunma sanayisinin
ihtiyacı yerli ve milli, yüksek teknolojik cihaz ve sistemlerin üretimini gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı
sağlamanın yanı sıra ihracatının gerçekleştirilebilmesi için
fuarın oldukça faydalı olduğunu değerlendiriyorum.

K

ocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 06-09
Kasım 2019 tarihlerinde İzmit Kocaeli’de gerçekleştirilen SANTEK 2019 - 6. Doğu Marmara Sanayi ve
Teknoloji Fuarı’na katıldık. Fuarda başta Cumhurbaşkanlığı
Savunma Sanayi Başkanlığı olmak üzere savunma sanayine katkı sağlayan ve sağlayabilecek birçok firma ile görüşme yapma fırsatı bulduk. Savunma sanayi için özellikle
yutdışından ithal edilen sistem, cihaz, parça, yan ürünler
hakkında yerlileştirme ve millileştirme konuları üzerinde
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SANTEK katılımcı ve ziyaretçileri ile
beklentilerimizi karşılayan bir fuar
2 yıldır katılıyoruz. Bir çok firma ile
SANTEK Fuarı’nda sağladığımız iletişim sayesinde ticari ilişkiler kurduk.
Dolayısı ile SANTEK, katılımcıları ve
ziyaretçileriyle bizim beklentilerimizi
karşılayan fuarlardan birisi. Her iki
katılımımızda da son derece verimli
görüşmeler sağladık. Online randevu
sistemi sayesinde ulaşılması zor bir
çok kurum ve şirketle oldukça verimli
görüşmeler yaptık.

Tayfun İnceler
Dış Patent Yurt İçi Satış Müdürü

D

ış Patent, fikri ve sınai mülkiyet
hakları konusunda danışmanlık ve vekillik hizmeti veren
bir şirket. SANTEK Fuarlarına son

- SANTEK, Marmara bölgesi olmazsa
olmaz bir organizasyon
Marmara bölgesi sanayiciler ve sanayicilere hizmet veren firmalar adına
oldukça faydalı bir bölge. Bu yüzden
SANTEK, bölgenin ihtiyacı bakımından
olmazsa olmaz bir organizasyon sayılır. Buna rağmen fuarın daha geniş
kapsamda taıtılarak ziyaretçi sayısının arttırılmasının daha da iyi getirileri
olacağına inanıyoruz. Ayrıca fuar alanı
bir sonraki SANTEK Fuarı için daha iyi
hazırlanırsa katılımcılar ve ziyaretçiler daha memnun kalacaktır.

SANTEK 2019’da ‘İlham Veren Kadın
Girişimciler Paneli’ gerçekleştirildi

T

OBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Doğu
Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı kapsamında “İlham
Veren Kadın Girişimciler” panelinde gerçekleştirildi ve panel
kapsamında Doğu Marmara Kadın
Girişimciler Kurulları Kocaeli’de
ağırlandı. Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Çınar’ın
ev sahipliğini yaptığı ve Kocaeli
Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen
kahvaltılı tanışma toplantısına
Erdek Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Özlem Sarı, Doğu
Marmara Kadın Girişimciler Bölge
Başkanı Sevgi Saygın, Bursa Kadın
Girişimciler Kurulu, Sakarya Kadın
Girişimciler Kurulu, Bolu Kadın
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Girişimciler Kurulu, Düzce Kadın
Girişimciler Kurulu, Yalova Kadın
Girişimciler Kurulu, Bilecik Kadın
Girişimciler Kurulu Başkan ve üyeleri katıldılar.
Tanışma toplantısından sonra
SANTEK 6.Doğu Marmara Sanayi ve
Teknoloji Fuarı’nın açılışına katılım
sağlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail
Demir ve Vali Hüseyin Aksoy’un
açılışını yaptığı Fuarda “İlham Veren
Kadın Girişimciler” Paneli gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü Gebze Teknik
Üniversitesi İşletme Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebru Tümer
Kabadayı’nın üstlendiği panelde,
açılış konuşmasını İcra Kurulu
Başkanı Dr.Dilek Çınar yaparken;
TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı
Candan Çilingiroğlu, Reeder Kurucu
Ortağı Sezen Sungur Saral, Novavera Gıda ve Tarım Ltd. Kurucusu Bahar Alan ve Mapsis Metal Havacılık
ve Savunma Sanayi Ltd. kurucusu
Filiz Akkaş panelist olarak katıldılar.

[fuar:SANTEK’19 ►

Yahya Kaptan MTAL,
SANTEK 2019’u ziyaret etti

D

ört yıldır Yahya Kaptan MTAL
ile Meslek Erbabı projesini yürüten Kocaeli Sanayi Odası’nın
sözkonusu projesi kapsamında KSO
ve iş çevresinden meslek erbapları
düzenli bir şekilde derslere katılıyorlar. Proje kapsamında toplu okul
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seminerleri ve
geziler de yer
alıyor. Yahya
Kaptan MTAL
Bilişim Bölümü
Veri Tabanı
öğrencileri, 10A
ve 11A şubeleri,
başlarında okul
müdürü Ergin
Aktop, bölüm
öğretmenleri
Ayfer İlbay,
Taner Ünlüer ve Sanayi
Odası Meslek
Erbabı proje
koordinatörü
Rahmi Çelikel
ile Santek 2019 fuarını ziyaret ettiler. Fuarın teknoloji ağırlıklı stantları
ile ilgilenen öğrenciler firmalardan
ürünleri ile ilgili bilgiler aldılar. Robot
teknolojileri ve otomasyon stantlarında ürünlerin çalışmalarını gözlemle-

diler. Okul müdürü Ergin
Aktop; fuardan memnun kaldıklarını, bütün
meslek liselerinin bu
fuarı ziyaret etmesinin
çok faydalı olacağını, bu
tür fuarların öğrencilerin
ufkunu genişlettiğini belirtti. Bölüm öğretmeni
Ayfer İlbay ise; “Öğrenciler, gelecekte çalışabilecekleri firmaları, ürünleri,
teknolojileri ve ortamları
görüyorlar. Bu onlar için
heyecan yaratıyor.” dedi.
Bölüm öğretmeni Taner
Ünlüer de “Bu kadar çok
teknolojik ürünü, robotları, üretim sistemlerini
ve bunların çalışırken gösterimlerini
Kocaeli çevresinde SANTEK fuarından
başka yerde görmek mümkün değil. O
yüzden bu fuar hem meslek öğreticileri hem de öğrenciler için bulunmaz
bir fırsattır.” açıklamasında bulundu.

[Nitelikli işgücü ►

‘Sanayiye Uzman Projesi’ son hızla sürüyor

K

ocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğünde, 23.Meslek
Komitesi öncülüğü ve Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi çözüm ortaklığı ile yürütülen Sanayiye Uzman (Mühendisler Emekli
Olmaz) Projesi tüm hızıyla devam
ediyor.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
(MARKA)’nın Teknik Destek Programı
kapsamında destek alan “Üretim Altyapımız Tecrübeyle Büyüyor - Sanayiye Uzman” projesinde amaç sanayici ile tecrübeli emekli mühendisleri
bir platformda eşleştirmek.
Projede; makine imalat sektöründeki firmalar, teknik bilgi ve deneyime
sahip emekli mühendislerin birikiminden faydalanabilecekler. Bu proje; işletmelerin verimliliğini arttırmak
üzere deneyimli emekli mühendisleri
ve kısmi zamanlı çalışma olanağı olan
mühendis, akademisyen ve uzmanları

danışman olarak sanayi işletmelerine
yönlendirmeyi amaçlıyor.
Sanayi
işletmeleriyle
uzman

emekli mühendislerin eşleşmesini
sağlamak üzere MARKA desteği ile
“www.sanayiyeuzman.com” platformu oluşturuldu.
Söz konusu sanayiye uzman eş-

leştirme platformu, web sitesinin
görünümü ve tasarımı hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmak
üzere KSO Gebze
Temsilciliğinde yapılan
toplantıya,
Komite
Başkanı
Mehmet
Özdeşlik, Komite Başkan
Yardımcısı
Cihan
Acaroğlu, KSO Meclis Üyesi Tunç Atıl,
Komite Yedek Üyesi
Adil Birinci, Global
Piyasa Yönetim Kurulu Başkanı Kadir
Decdeli, KSO İş Geliştirme Sorumlusu
Aynur Hacıfettahoğlu ve KSO Belge
Memuru Mansur Zor iştirak etti. Toplantıda Sanayiye Uzman Projesi’nin
sürdürülebilirliği için tanıtım faaliyetlerinin başlatılması kararı alındı.

Almanya K2019 Fuarı’na
heyet ziyareti gerçekleştirildi
Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara ABİGEM organizasyonunda,
Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen K2019 Plastik ve Kauçuk
Sanayi Fuarı’na heyet ziyareti gerçekleştirildi.

K

ocaeli Sanayi Odası ve Doğu
Marmara ABİGEM organizasyonunda, 15–18 Ekim
2019 tarihlerinde Almanya’nın Düs-

seldorf kentinde düzenlenen
K2019 Plastik ve Kauçuk Sanayi Fuarı’na heyet ziyareti
gerçekleştirildi.
Fuarda plastik ve kauçuk sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmaların standları
ziyaret edilerek, sergilenen son teknoloji
ürünler ve sunulan hizmetler hakkında bilgi
alındı.
Bölge firmaları ayrıca, K2019’da düzenlenen
B2B ikili iş görüşmelerine katılarak yabancı firmalarla olası
işbirliklerini değerlendirdi.
Heyet programı kapsa-

mında, Düsseldorf Ticaret Odası ve
bünyesindeki NRW International ziyaret edilerek, Kuzey Ren-Vestfalya
Bölgesi’ndeki sanayi faaliyetleri ile
ticari iş fırsatları hakkında bilgi alındı.
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TBMM Meclis Araştırma Komisyonu’nun
Kocaeli İstişare Toplantısı

E

ngel gruplarındaki (Down
Sendromu, Otizm Spektrum
Bozukluğu, Dikkat Eksikliği
ve Hiperaktivite Bozukluğu, Özgül
Öğrenme Güçlüğü, Serepral Palsi ve
Bilişsel Gelişim Sorunları-Zihinsel
Yetersizlik) bireylerin ve ailelerin
sorunları ile taleplerini yerinde
dinlemek ve yürütülen faaliyetleri
yerinde incelemek amacıyla ilimize
gelen TBMM Meclis Araştırma Komisyonunun Kocaeli İstişare Toplantısı Vali Hüseyin Aksoy’un katılımları
ile gerçekleştirildi.
Doubletree By Hilton Hotel’de
gerçekleştirilen toplantıya; Vali Hüseyin Aksoy, TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve Antalya
Milletvekili Kemal Çelik, Başkan
Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili
Radiye Sezer Katırcıoğlu ve üyeler;
Karabük Milletvekili Hüseyin Avni
Aksoy, Kırşehir Milletvekili Metin
İlhan, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet
Ali Cevheri, Kayseri Milletvekili Çetin
Arık, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif
Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Yaşar Çakmak, İlçe Kaymakamları, Kartepe Belediye Başkanı
Muhammet Mustafa Kocaman, daire
müdürleri, siyasi parti temsilcileri,
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Down Sendromlu ve otistik
çocuklarla aileleri katıldı.
Vali Hüseyin Aksoy toplantıda
yaptığı konuşmada; “Komisyon üye-
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lerimize ilimize gelmiş olmalarından
dolayı teşekkür ediyorum. Kocaeli
Türkiye’nin en özel şehirlerinden
birisidir. Bu alanda da yürütülen
önemli çalışmalar var. Engelli Veri
Bankası konusunda Türkiye’de
örnek çalışma yapan illerden biri
Kocaeli’dir. Toplantımızda Kocaeli’de
ki Engelli Veri Haritasını sizlerle
paylaşacağız. Kaç tane engelli hangi
bölgelerde yaşıyor bu konularda
yapmış olduğumuz çalışmalar tamamlanmış durumda. Engellilerimizi
bilmek engellilerimizin hangi engel
grubuna dahil olduğunu görmek ve
onlara ilişkin bir takım çözüm önerileri ile onlara yönelik bir takım projeler yapma konusunda da Engelli Veri
Bankası bizler için oldukça önemli.
Komisyon Başkanımıza ve değerli
üyelerine ilimize tekrar hoş geldiniz
diyor, teşekkür ediyorum.” dedi.
TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili
Kemal Çelik yaptığı konuşmalarında;
“ Kocaeli’de sizlerle bulunmaktan
son derece mutlu olduğumuzu ifade
etmek istiyorum. Sayın Valimiz 18
yıl kesintisiz bu mesleği yürüten,
çok başarılı bir arkadaşımızdır. Her
siyasi görüşe eşit mesafede yaklaşan, gittiği yerlere huzur götüren bir
Valimizdir.
Kocaeli’deki Engelli Veri Bankası
Modeli’ni Dinleyeceğiz ve Gittiğimiz
Yerlere Önereceğiz

Özellikle Engelli Veri Bankası
ile ilgili raporumuza ciddi öneriler
koymayı düşünüyorum. Bu konu
bizim için oldukça önemli. İnşallah
buradaki modeli arkadaşlarımızla
dinleyeceğiz ve gittiğimiz yerlerede
önereceğiz. Down Sendromu, Otizm
ve Serepral Palsi ile diğer gelişim
bozuklukları çok önemli bir alan. İnsanlar bunun içine girmedikçe bilmiyor. Aslında bu konu toplumumuzda
oldukça fazla var ama farkında
değiliz. Ülkemizde çok başarılı çalışmalar gerçekleştiriliyor ancak yine
de bunlar yeterli değil. Bakanlıklarımızın bu konudaki bakışı çok önemli.
Milli Eğitim Bakanımızı ziyaret ettik.
Önümüzdeki hafta Sağlık Bakanımızı
ziyaret edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Aksaray’da münferit bir olay
yaşandı. özellikle otizmde en önemli
konu eğitim. Tüm bunları raporumuza ekleyeceğiz. Sadece ilgili aileleri
değil okuldaki tüm ailelerin bu konuda eğitime ihtiyaç var. Aksaray’da ki
olay bizleri çok üzdü. Bu nedenle Salı
günü Aksaray’da bir toplantı yapmayı düşünüyoruz.” diyen TBMM Meclis
Araştırma Komisyonu Başkanı ve
Antalya Milletvekili Kemal Çelik toplantının hayırlı olması temennisinde
bulundu.
Konuşmaların ardından TBMM
Meclis Araştırma Komisyonu’nun
Kocaeli İstişare Toplantısı basına
kapalı olarak devam etti.

Özel Eğitim isteyen öğrencilere meslek
kazandırılması masaya yatırıldı...

MEB Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü özel eğitim
gerektiren çocukların meslek sahibi olmaları için özel
eğitim meslek liseleri ve
meslek okulları kurulmasına öncülük ediyor.

T

ürkiye Eğitim Meclisi toplantısı,
Meclis Başkanı Dr.Yusuf Ekinci
başkanlığında, TOBB Genel
Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş
ve MEB Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr.
Ahmet Emre Bilgili’nin de katılımıyla
gerçekleştirildi. TOBB Sosyal Tesislerindeki toplantıda kamu ve özel
sektör kuruluşlarının temsilcileri yer
aldı.
Meclis Başkanı Dr.Yusuf Ekinci,
görüşülecek olan gündem maddelerinin sektör için büyük önem arz
ettiğini belirterek sözü Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürüne bıraktı.
Genel Müdür Bilgili, sözlerine özel
eğitimin böyle bir platformda ele
alınmasından duyduğu memnuniyeti
ifade ederek başlayarak MEB Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü hakkında bilgilendirmede bulundu. Bilgili, Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlü-

ğü faaliyetleri arasında Türkiye’deki
bütün rehber öğretmenler, rehberlik
araştırma merkezleri, bütün engel
gruplarına bağlı eğitim çalışmaları ile
özel yetenekli çocuklar diye tanımlanan zekâ potansiyeli yüksek olan
çocukların olduğunu belirtti.
Özel öğrenciler diye tanımladıkları görme engelli, işitme engelli,
ortopedik engelli ve hafif zihinsel engelli öğrenciler için yaptıkları Türkiye
çapında meslek okullarından bahsederek onlara meslek kazandırmaya
çalışıldığını önemle vurgulayan Genel
Müdür Bilgili, bu çocukların kendi
ayakları üzerinde durmaları, hayata
tutunabilmeleri için meslek edinmelerinin önemine değinerek ülkemizde
bahse konuyla ilgili bilincin artırılması gerekliliğine dikkat çekti.
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzleme
ve Değerlendirme Daire Başkanı
M.Ramazan Barın ise özel eğitim
ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimi
hakkında bir sunum gerçekleştirerek
özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim devamlılığına dikkat çekti.
Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyi,
çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri,
gelişimsel farklılıkları veya eğitim
yeterlilikleri açısından akranlarından
anlamlı farklılık gösteren bireyler
olarak tanımlayan Daire Başkanı
Baran, bu öğrencilere mesleki eğitim
sunmak amacıyla özel eğitim meslek
liseleri ve meslek okulların kuruldu-

ğunu, atölyelerin geliştirilip yenilendiğini büyük bir memnuniyetle ifade
etti.
Diğer bir gündem maddesiyle
ilgili olarak, Türkiye Yayıncılar Birliği
Başkanı Kenan Kocatürk Türkiye’de
okuma kültürünü yaygınlaştırmak
amacıyla bir platform kurulduğunu
ifade ederek OKUYAY Projesi hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği sunumda çalışmanın amacı
ve yöntemine değinen Kocatürk,
çalışmanın Türkiye haritasını detaylı bir şekilde ele aldı. Projeyle ilgili
yapılan saha çalışmaları hakkında
da açıklamalarda bulunan Yayıncılar
Birliği Başkanı, toplumdaki okuma
kümelenmesine de değinerek durumu rakamlarla ortaya koydu.
38.İstanbul Kitap Fuarı hakkında
da açıklamalarda bulunan Kocatürk,
605 bin kişinin fuarı ziyaret ettiğini,
geçen yıla göre bu rakamın düşmesine rağmen gelen öğrenci sayısının
yüzde 20 arttığını memnuniyetle ifade ederek yurtdışındaki kitap okuma
alışkanlıklarından bahsetti.
Meclis Başkan Yardımcılarından
Yusuf Tavukçuoğlu ise Milli Eğitim
Bakanı Prof.Dr.Ziya Selçuk’un katılımıyla gerçekleştirilen son Meclis
toplantısı hakkında üyelere bilgilendirmede bulundu. Toplantıda alınan
her sorunun sektör için kıymetli
olduğuna değinen Başkan Yardımcısı,
sorunların çözümünün ilgili Bakanlıklar nezdinde takip edildiğini belirtti.
Kocaeli Odavizyon
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TÜSİAD Yeni vergi düzenlemesinin tüm
kesimler için düzenlenmesi gereken
maddelere sahip olduğunu açıkladı

Y
TÜSİAD
tarafından yapılan
yazılı açıklamada
yeni vergi
düzenlemesine
ilişkin kanun
teklifinin tüm
toplum kesimleri
için yeniden
değerlendirilmeye
muhtaç
düzenlemelere
sahip olduğu
belirtildi

eni Vergi Düzenlemesine İlişkin Kanun
Teklifi Tüm Toplum Kesimleri İçin Yeniden Değerlendirilmeye Muhtaç Düzenlemelere Sahiptir
Vergisel düzenlemeler toplumun tüm
kesimlerini ilgilendiren, ekonomimiz üzerinde önemli etkileri olan düzenlemelerdir. Bu
nedenle yeni vergisel düzenlemeler hayata
geçirilmeden önce, toplumun tüm kesimleri
ile istişare sürecinin yeterli zamana yayılarak ve şeffaf şekilde yürütülmesi ekonomi
üzerindeki etkilerinin etraflıca değerlendirilmesi gerekir.
UZUN VADELİ HEDEFLER GEREKLİ
Yasa koyucular tarafından sadece vergi
tahsilatının arttırılması değil, kayıt dışılığın
azaltılması, verginin tabana yayılması ve
vergi adaletinin sağlanması gibi uzun vadeli
hedefler da önemle göz önünde bulundurulmalıdır. Sadece belirli kesimler için tahsis
edildiği düşünülen her vergisel düzenlemenin ekonomi içerisinde çarpan etkisi ile ekonominin bütününü ve toplumun tüm kesimlerini etkileyeceği dikkate alınmalıdır.
-YENİ YÜKLER GETİRİYOR
Kanun teklifi bir yandan vergi sisteminin
daha etkin ve verimli çalışmasını sağlaya-
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cak düzenlemeler içerirken diğer yandan
toplumun tüm kesimleri üzerine yük getiren
ve ilan edilen ekonomik hedefler ile çelişen
düzenlemelere de sahiptir.
Kanun Teklifi ile,
Uyumlu mükelleflere tanınan vergi indirimindeki bazı belirsizliklerin giderilmesi
Belirli sınırı aşan ücretlilere beyanname
verme hakkının tanınması
İzaha davet müessesesinin kapsamının
genişletilmesi
Kanun yolundan vazgeçme müessesesi
getirilerek vergi idaresi ve yargısının iş yükünün azaltılması
idarenin etkin ve verimli çalışmasını
sağlayacak, vergi adaletinin sağlanmasında katkı sağlayacaktır. Kayıt dışı ekonomi ve
sahte belge ile etkin mücadele edilmesine
de katkıda bulunacaktır.
Yeniden Değerlendirilmesi Gereken
Bazı Hususlar:
Ekonomide zorluk yaşanan dönemlerde bütçe gelirlerindeki düşüşü telafi
etmek için vergi tahsilatlarını arttırmayı
hedefleyen düzenlemelere ihtiyaç duyulabilir. Ancak bu hedefin yanında toplumun gereksinimleri, uluslararası an-

laşmaların gerekleri ve teknolojik ve
dijital dönüşümün gerisinde kalmaması gereken geleceğin Türkiye’sinin
altyapısına yönelik ihtiyaçlarının da
dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde gerek ulusal gerekse uluslararası arenada geri dönüşü ve telafisi
mümkün olmayan sonuçlar doğabilecektir.
Söz konusu Kanun Teklifinin
TBMM tarafından yasalaştırılmadan
önce, aşağıda belirteceğimiz hususlar başta olmak üzere, yeniden değerlendirilmesinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.
Dijital hizmet vergisi sektördeki
yatırım ortamını olumsuz etkileyecektir
Dijital ekonominin nasıl vergileneceği uluslararası arenada da tartışma konusudur. OECD seviyesinde
çokuluslu bir yaklaşım üzerinde çalışılmaktadır. Bu yaklaşım beklenmeden yatırım ortamına zarar verici
ölçüde yüksek oranlı bir vergi tahsis
edilmesi ve vergi yükümlülüğü yerine getirilmediğinde erişim engeli
gibi ağır yaptırımların öngörülmesi
Türkiye’yi hızla gelişen dijital dünyanın gerisinde bırakacaktır.
MALİYET VE REKABET DEZAVANTAJI
Yeni teklif Türkiye’de hali hazırda vergi mükellefi olan yerleşik kişiler üzerinde doğrudan ya da dolaylı
olarak ciddi maliyetler ve rekabet
dezavantajı yaratırken, uluslararası
şirketlerin Türkiye’ye yatırım yapmalarının önünde önemli bir engel
teşkil edecektir. Bu alanda daha yeni
gelişmekte olan dijital ekosistemi ve
KOBİ’lerimizin gelişimini ise olumsuz
etkileyecektir.
Dijital hizmet vergisinin makul bir
düzeye çekilmesi ve OECD’nin çözümü oluşana kadar geçici bir düzenleme olduğunun açıkça belirtilmesi
faydalı olacaktır.

gelirleri üzerinde ilave yükler yaratılması vergiye gönüllü uyumu azaltacak, kayıt dışılığı ve halihazırda
yüksek olan işsizlik oranını olumsuz
etkileyecektir.
GELİR TARİFESİNDE DURUM
Son yıllarda enflasyon ve ücretlerdeki artış dikkate alındığında
yapılması gereken, ilave dilim ve
oran tahsis etmekten ziyade, mevcut gelir tarifesinin daha adil olarak
yeniden tasarlanmasıdır. Son 4 yıl
içinde asgari brüt ücret %110 artarken, tarifenin birinci diliminin üst sınırının yalnızca %50 oranında artmış
olması nedeniyle asgari ücret ikinci
gelir vergisi dilimi sınırındadır ve bu
nedenle ek düzenleme yapılmıştır.
Eskiden ikinci gelir dilimine denk gelen ortalama ücretler de artık üçüncü
dilim olan %27 oranından vergilendirilmektedir. Böylece alt ve orta gelir
grupları üzerindeki vergi yükü fiilen
artmıştır.
EMEK-SERMAYE YOĞUN GELİRLER
Ayrıca belirli bir gelir seviyesinden
sonra emek yoğun gelirler ile sermaye yoğun gelirlerin aynı kapsamda
değerlendirilmesi sosyal devlet, adalet ve eşitlik ilkelerini ihlal etmektedir. Gelir vergisi tarifesinde yapılacak
değişikliklerin ücret dışındaki gelirler
için yürürlük tarihinin 1.1.2019 tarihi
olarak belirlenmesi ise kanunların
geriye yürütülmemesi ilkesine aykırılık teşkil edecek, böylece edinilmiş
haklar geçmişe dönük olarak ortadan
kaldırılmış olacaktır.
Geniş oran değişikliği yetkileri
öngörülebilirliği azaltmaktadır
Kanun Teklifi ile yürütmeye verilen oran değişikliği yetkileri vergilerin kanuniliği, belirliliği ve öngörüle-

bilirliği ilkeleri ile çelişecek seviyede
geniş belirlenmiştir. Söz konusu yetkilerin kullanılma ihtimali vergi mükelleflerinin geleceğe yönelik vergi
yükü öngörülerinin sağlıklı yapılmasını engellerken, hukuki güvenlikten
mahrum kalmalarına da sebebiyet
verecektir.
Yeni konaklama ve değerli konut
vergileri tekrar gözden geçirilmelidir
Kanun Teklifi ile yürürlüğe konulması planlanan Konaklama Vergisi
yaratacağı ilave maliyetler sebebiyle
diğer ülkelerin turizm sektörleri ile
kıyasıya rekabet eden ve ülke tanıtımı için ciddi yatırımlar yapan turizm
sektörüne yeni maliyetler yükleyecek, sektörün rekabet gücünü zayıflatacaktır.
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
Kanun Teklifi ile yürürlüğe konulması planlanan Değerli Konut
Vergisi’nin ise toplam emlak sahipliği yerine yalnızca konut değerlemesi üzerinden ayrıştırılması vergide
adalet ilkesi ve mülkiyet hakları açısından sorunlar içermektedir. Bunun
yerine uluslararası örneklere paralel
olarak Emlak Vergisi Kanunu’nun yeniden ele alınması yerinde olacaktır.
Teklifin yaratacağı olumsuzluklar
bertaraf edilerek toplumsal uzlaşı
ile yürürlüğe girebilmesi için Meclis
Genel Kurulu’nda gerekli değişikliklerin yapılması, buna ilaveten ikincil
düzenlemelerin sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile istişare
edilmek suretiyle tüm paydaşların
görüşleri alınarak oluşturulması gerektiğine inanıyoruz.
TÜSİAD olarak her zaman olduğu
gibi ülkemizin geleceği için yapılacak reformlara katkı sağlamaktan
memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz.

GELİR VERGİSİ ADİL TASARLANMALI
Mevcut gelir vergisi tarifesi daha
adil olarak yeniden tasarlanmalıdır
Kanun Teklifi ile yürürlüğe konulması planlanan Gelir Vergisi
Kanunu’ndaki değişiklikler ise vergilendirmede adalet, eşitlik, kanunilik
ve geriye yürümeme ilkeleri ile çelişmektedir. Gelir adaletinin sağlanması ve alt ve orta gelir gruplarının
refah seviyesinin yükseltilmesi için
emek yoğun kazançlara düşük vergi uygulanması ve tarife dilimlerinin
genişletilmesi gerekmektedir. Ücret
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Türkiye-Kanada İş Forumu’nda
‘kotaları kaldırma’ talebi

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi
Cihat Lokmanoğlu, TOBB İkiz
Kulelerde düzenlenen Türkiye-Kanada İş Forumu’na katıldı. Lokmanoğlu
burada yaptığı konuşmada, “Korumacılık ticarete ve ilişkilere zarar
veriyor. Kanada’nın demir-çelik ve
makarnaya uyguladığı kotaları artık
kaldırması gerektiğini düşünüyoruz”
dedi.
Türk iş dünyası olarak, ilişkileri her alanda daha da geliştirerek
derinleştirmek istediklerinin altını
çizen Lokmanoğlu, karşılıklı yatırımlarımızı ve ticaret hacmini artırmak
için önemli fırsatlar olduğuna dikkat
çekti. Bu hususta Kanada özel sektörünün de desteğinin önemli olduğuna
değinen Cihat Lokmanoğlu, “İki ülke
iktisadi ve ticari ilişkilerini genişletmek ve derinleştirmek için ciddi
fırsatlar olduğu gibi, aynı şekilde,
üçüncü ülkelerde de ciddi bir iş birliği
potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Bu
açıdan imzalanacak bir serbest ticaret anlaşmasının çok önemli olacağını
düşünüyoruz” diye konuştu.
Lokmanoğlu şöyle konuştu:
“Türkiye için Kanada, “Öncelikli Ülkeler” arasında yer alırken, Canada’s
Global Market’s Plan, Türkiye’yi “top
emerging” market olarak tanımlamıştır. Export Development Canada,
Türkiye’yi Kanada için stratejik piyasa
olarak tanımlamıştır. Bölgesel merkezini İstanbul olarak belirlemiştir.
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Bu yıl ülkelerimiz arasında imzalanan
JETCO ile iktisadi ilişkilerimiz yeni
bir ivme kazanmıştır. Ticaret hacmimiz 2018 yılında 3,5 milyar Dolara;
2019’un ilk 9 ayında ise 2,6 milyar
Dolara ulaşmıştır. Bu yıl 799 farklı firmamız Kanada’ya ihracat yaparken,
562 firmamız Kanada’dan ithalat yapmıştır. İkili ticaret hacminin artması
yanında, ticarete konu olan ürünler
de çeşitlenmektedir.
-“Otomobil ve gemi de ihraç ediyoruz”
Türkiye Kanada’ya geleneksel
olarak ihraç ettiği çelik, tekstil ve
fındık yanında, artık otomobil, gemi,
buzdolabı gibi daha teknolojik ürünler
ihraç etmeye başlamıştır. Bu rakamlar ümit vericidir. Karşılıklı çabaların
başarılı olduğunu göstermektedir. Bu
rakamları daha da yukarı taşıyacak
potansiyelimiz var. Zira Kanada, 1,7
trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın 10. büyük ekonomisidir.
Güvenli iş ve yatırım ortamı ile
dünyanın önde gelen, en dinamik
ekonomilerinden biridir.
Ayrıca, Kuzey Amerika pazarı ile
hızla gelişen Asya ekonomilerini bir
araya getiren, adeta bir köprüdür.
Aynı şekilde, Türkiye, bu coğrafyanın sanayi ve üretim merkezidir.
İhracatımızın % 90’ından fazlası sanayi ürünüdür. Bunun da yaklaşık %
65’ini Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş
ülkelere yapıyoruz.”

Turizm, müteahhitlik, lojistik, tarımsal üretim ve beyaz eşya üretimi
gibi alanlarda dünyada ilk sıralarda
yer aldıklarına işaret eden Lokmanoğlu, “Turizmde dünyanın ilk on
destinasyonu arasındayız. Lojistikte,
ABD’den sonra en büyük karayolu
taşıma filosuna sahibiz Tarımsal
üretimde dünyada 7., Avrupa’da 1.
sıradayız.
Müteahhitlik sektöründe, dünyanın en büyük 250 şirketi içinde 46
firmamız var. Bu açıdan da dünyada
2.sıradayız.Otomotiv, beyaz eşya ve
tekstilde Avrupa’nın önde gelen tedarikçisiyiz” ifadesini kullandı.
-Diğer konuşmacılar
Kanada’nın Başkonsolosu Brahim Achtoutal da konuşmasında,
iki ülkenin birlikte çalışma isteğine
vurgu yaparak, ticareti geliştirmek
istediklerini söyledi. Achtoutal, son
birkaç yılda iki ülke arasındaki ticarette önemli artışlar olduğunu ancak
bunun potansiyeli tam olarak yansıtmadığını anlattı.
Kanada-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hon Gar Knutson da Türkiye’ye
daha önce pek çok defalar geldiğini ve ilişkileri geliştirme yönünde
çaba sarfettiğini hatırlattı. Dünyada
korumacılığın artmasına işaret eden
Knutson, “Hayat giderek zorlaşıyor. İş
dünyası bariyerleri yıkmak ve ilişkiler
geliştirmek gibi misyonlar da taşıyor”
dedi.

[Ödül ►

Kocaeli’den Farplas, TAİDER - Kuzey Yıldızı
Ödüllerinde birinciliği ODE Yalıtım ile paylaştı

T

AİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’ni bu yıl “Değişim Rüzgarını Yönetmek”
temasıyla 1-2 Kasım 2019 tarihlerinde
İstanbul’da düzenledi. Bu yılki tema altında; aile şirketlerinin değişen dünya
dinamiklerine nasıl uyum sağlayabileceği, ekonomideki dalgalanmalara ve
iş dünyasındaki sert rüzgarlara karşı nasıl yol alabileceği ve takım olabilmenin önemi gibi aile şirketlerini
günümüzde ilgilendiren son derece
önemli konuları gündeme getirildi.
1 Kasım’da başlayan zirvenin açılış
konuşmasını Boyner Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Ümit Boyner yaptı. “Kurumsallaşma, Yenilikçilik ve Sürdürülebilirlik” başlıklı konuşmasında 2008
krizi sonrasında tüm dünyada daha
da önemli hale gelen kurumsal yönetişim, inovasyon ve iş yerinde demokrasi gibi kavramları ve bu kavramların
aile holdingleri için önemi oldukça etkili bir konuşmayla anlatıldı.
İki gün süren zirvede çok değerli konuşmacılar ve katılımcılar vardı.
Doğan ailesinin 3 kuşağı, Doğan Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı
Aydın Doğan, Doğan Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Doğan
Holding Yönetim Kurulu Üyesi,
ikinci nesil Aydın Doğan Yalçındağ “Nesiller Arası İletişim”
başlığıyla açılış oturumunda
yer aldılar. Nesiller arası doğru
iletişim nasıl sağlanır? Aile şirketi sahiplerine düşen sorumluluklar neler? Bu soruları kendi deneyimleriyle anlattılar.
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı
Kamışlı ve Cevdet İnci Eğitim
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Şerife İnci Eren’in katılımıyla sosyal
yardımseverlik konusu masaya yatırıldı. Aile şirketleri için sosyal sorumluluğun öneminin, sosyal sorumluluk
anlayışının ve aile şirketlerine bu konuda düşen görevlerin konuşulduğu
oldukça verimli ve değerli bir oturum
oldu.
Bir diğer oturumda “Kuzey Yıldızı
Işığında Sürdürülebilirlik” konusu konuşuldu. Ekonomik, sosyal ve ekolojik/
çevresel olmak üzere tüm yönleriyle
sürdürülebilirlik konusunun konuşulacağı oturumda, sürdürülebilirlik

kavramının ne olduğu, aile şirketlerine sürdürülebilirlik konusunda düşen
görevler ve aile şirketlerinin nesiller
boyu sürdürülebilirliği konuları tartışıldı. Mazars Denge CEO’su İzel Levi
Coşkun sunumuyla çok değerli bilgiler
verdi.
Bir diğer oturumumuz “Aynı Gemide Olmak” konusuyla gerçekleşti.
Aile şirketlerinde sürekliliğin sağlanmasında en büyük rolü profesyonel

yönetim uygulamaları alıyor. Aynı gemideki tüm aile bireylerine bu konuda
düşen sorumluluklar ve aynı gemide
bir bütün olmanın püf noktaları konuşuldu.
Yine bir diğer oturumumuz Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Mustafa Sandal’ın katılımıyla
“Girişimcilik = Bilinçli Cesaret” konusuyla gerçekleşti. “Dijital Dünyada Değişim Rüzgarını Yönetmek” panelinde
ise Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın,
Commencis EO Fırat İşbecer; dünya dinamiklerinin sınırsız bir şekilde değiş-

tiği, teknolojinin baş döndüren hızla
geliştiği ve nesiller değiştikçe alışkanlıkların farklılaştığı günümüzde, bu
dönüşüme aile şirketlerinin nasıl ve
ne kadar ayak uydurabildiğini tartıştı.
Bunların dışında yine pek çok önemli
oturum izleme fırsatı yakaladı katılımcılar.
Ayrıca zirvenin ilk gününde Türkiye
ekonomisine yön veren aile şirketlerine özgü dünyanın ilk ve tek sürdürülebilirlik projesi olan Kuzey
Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında
verilen Kuzey Yıldızı Ödülleri de
üçüncü kez sahiplerini buldu.
Bu yıl aynı puanı toplayan iki
firma birinciliği paylaştı. Büyük
ölçekli firmalar kategorisinde
verilen ödüllerin kazananları
Kocaeli’nden Farplas Otomotiv ve İstanbul’dan ODE Yalıtım
oldu.
Kurulduğu günden itibaren
“Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik” sloganıyla yol alan
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından yedi yıldır düzenlenen
Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’yle aile
işletmelerini bir araya getirerek kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, gelecek planlaması ve iletişim gibi konularda aile işletmelerine ışık tutmayı
hedefliyoruz. Aile işletmesi sahipleri,
aile işletmeleri üst düzey yöneticileri, gelecek nesil temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları
temsilcilerinin yer aldığı zirvede, katılımcılar ilham verici deneyimlerin ve
en iyi uygulamaların paylaşımına tanıklık ediyor.
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KSO Başkanı Zeytinoğlu:

Cari fazla vermemizi çok olumlu
buluyoruz

“Cari fazla vermemizi

çok olumlu buluyoruz.
Orta ve uzun vadede
kredi notumuza olumlu
yansıyacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki aylarda
da turizm gelirlerindeki
artışların olumlu etkisinin devam edeceğini
bekliyoruz.

”
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K

ocaeli Sanayi Odası’nın eylül
ayı meclis toplantısı Meclis
Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul
Başkanlığında gerçekleştirildi. Bu ay
KSO Meclisin konuğu ise Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama
ve Yabancı Sermaye Müdür Vekili Dr.
Mehmet Yurdal Şahin oldu.
KSO Meclisinin açılış konuşmasını
yapan Başkan Zeytinoğlu, gündemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.
Zeytinoğlu, “Ekim ayında ihracat
yüzde 0,28 artışla 14,4 milyar dolar,

ithalat yüzde 0,92 artışla 16,5 milyar
dolar olarak gerçekleşti.
Bu durumdan kaynaklı dış ticaret
açığında ufak da olsa yükselmeler
başladı. Dış ticaret açığı yüzde 5,77
artarak 2 milyar dolar oldu. Ocak-eylül döneminde ise ihracatımız yüzde
2.32 artışla 125.8 milyar dolar olarak
gerçekleşti. İthalatımız yüzde 14.7
azalarak 148.4 milyar dolar oldu.
Aynı dönem ihracatın ithalatı karşılama oranın ise yüzde 70.6’dan yüzde 84.4’e yükselmesini olumlu karşılıyoruz.” dedi.

İTHALAT
İthalat alt kalemlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Ocak-eylül dönemi ithalat alt
kalemlerine baktığımızda, tüketim
mallarındaki yüzde 27.7’lik gerileme
memnuniyet verici olmasına rağmen
aynı dönem yatırım mallarındaki
yüzde 17.8’lik azalışın dikkatle izlememiz gereken bir konu olduğunu
düşünüyoruz.” dedi.
Kocaeli dış ticaret rakamlarını
değerlendiren Zeytinoğlu, “Kocaeli
Gümrüklerinden aldığımız verilere göre eylül ayında ihracatımız 2.4
milyar dolar olarak gerçekleşti. Yüzde 0,8’lik bir azalış var. İthalat da 3.3
milyar dolar oldu. Orada da yüzde
5.8’lik bir azalma var.” dedi.
CARİ DENGE
“Cari denge ağustos ayında 2 milyar 604 milyon dolar fazla verdi.” diyen Zeytinoğlu, “Yıllık baktığımızda
ise cari işlemler 5 milyar 97 milyon
dolar fazla olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığındaki gerileme ve turizm
gelirlerindeki rekor artışlar sebebiyle fazla verdik. Cari fazla vermemizi
çok olumlu buluyoruz. Orta ve uzun
vadede kredi notumuza olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki aylarda da turizm gelirlerindeki artışların olumlu etkisinin devam
edeceğini bekliyoruz.” dedi.

ENFLASYON
Zeytinoğlu, “Enflasyon verilerine
baktığımızda eylülde TÜFE aylık yüzde 0,99 artışla, yıllık yüzde 9.26’ya
geriledi. Geçen yıl ağustosta yaşanan
kur artışının olumsuz etkileri eylül ve
ekim aylarında kendini göstermişti.
Bu sebeple enflasyonda baz etkisini
bu ay çok daha fazla göreceğimizi
bekliyorduk.
Döviz kurlarındaki istikrar ve gıda
fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle, gerileme beklentilerimizin
üzerinde oldu. Enflasyon 2017 yılının
başından buyana tek haneye inerek,
en düşük seviyede gerçekleşti. Tabi
bunun sürdürülebilir olması önemli.”
dedi.
ÜFE’nin aylık yüzde 0.13 artışla
yıllık yüzde 2.45’e gerilemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Yıllık ÜFE’de geçen aya göre
ciddi gerileme oldu. Ağustostaki yüzde 13.45’den 11 puan geriledi. ÜFE’de
TÜFE’yi yukarı çekecek bir etkinin
kalmadığını görüyoruz. ÜFE’de yaşanan iyileşmeyi ve üretim maliyetleri
açısından, bu gerilemeyi çok önemli
buluyoruz.” dedi.
SANAYİ ÜRETİMİ
Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmesinde, ”Sanayi üretimi ağustosta yıllık yüzde
3.6 geriledi. Aylık bazda da yüzde 2.8

geriledi. Ağustos’ta ihracatımız da
hız kesmişti. Avrupa ekonomisindeki
yavaşlamanın ve yatırım malları ithalatının uzun zamandır azalıyor olmasının etkilerini sanayi üretiminde
görmeye başladık.” dedi.
Sanayi üretim endeksinin ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olduğunu ifade eden Zeytinoğlu,
bu gerileme ile üçüncü çeyrekte ekonomide daralma görülebileceği ihtimalinin oluştuğunu belirterek, “Eylül
ayında sanayi, üretiminin toparlanmasını umut ediyoruz.” dedi.
İŞSİZLİK
Temmuz ayında işsizlik oranının
yüzde 13.9’a yükseldiğini söyleyen
Zeytinoğlu, “Mayıs ayına kadar olan
nispi iyileşmenin ardından tekrar bozulmayı görüyoruz. Temmuz ayında
ihracat ve sanayi üretim endeksinde
de artış olmuştu. Bunların etkilerinin
maalesef istihdama yansımadı. Bu
sene turist sayısında olağanüstü artış olmasına rağmen, işsizliğin azalmasına yardım etmedi.” dedi.
Zeytinoğlu, “Altını çizmemiz gereken husus genç nüfustaki işsizlik
oranının yüzde 27,1’e yükselmiş olması. Bu oran ortalama işsizlik oranından ciddi şekilde ayrışıyor. Acil
tedbir alınması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.
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Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Vekili Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN

Kocaeli’nin yararlanabileceği
önemli teşvik araçları var
KSO Ekim Ayı Meclis toplantısına katılan Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye
Genel Müdür Vekili Dr. Mehmet Yurdal Şahin, Türkiye’de
uygulanan yatırım teşvik sistemi ile ilgili bilgiler verdi.
Yatırım teşvik araçlarını anlatan, bölgesel ve sektörel teşvik araçları hakkında bilgiler veren Dr. Mehmet
Yurdal Şahin, bu alanda son olarak getirilen Proje Bazlı
Teşvik sistemi hakkında da açıklamalarda bulundu.
Teşvik uygulamalarının amacının ekonomik ve
sosyal yapıları iyileştirmek olduğunu ayna zamanda
bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak, istihdamı
arttırmak, ülke sanayisini uluslararası rekabete açmak,
ülkede tekelleşmenin önlenmesini sağlamak, özel sektörde sermaye birikiminin, kilit sektörlerde üretimin
arttırılmasını sağlamak ve bütün bunların sonucunda
da üretimin ihracatın ve istihdamın arttırılmasını dolayısıyla ülkedeki ekonomik ve sosyal olayların daha hızlı
bir şekilde çözülmesini sağlamak olduğunu ifade etti.
Türkiye’de teşvik sisteminin genel olarak sektörel
ve bölgesel olarak uygulandığını anlatan Yurdal:
“Bu dört bileşen, bölgesel teşvik uygulamaları,
öncelikli yatırım konuları, stratejik yatırımlar ve genel
teşvik uygulamaları.
Sistemde dokuz tane destek unsurumuz var. Katma değer vergisi istisnası ve hangi bileşenler de bunlar
uygulanır tabi ki aynı oran ve süreler değil az gelişmiş
bölgeye doğru gidildikçe vergi oranı, sigorta primi faiz
desteği daha fazla uygulanıyor. Bu sadece uygulamanın
hangi bileşenler de olduğunu gösteriyor, katma değer
vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi, işveren hissesi desteği, yatırım yeri
tahsisi, faiz veya kar payı desteği, KDV iadesi.
Bir de en az gelişmiş olan altıncı bölgemiz de uygulanan sigorta prim, işçi hissesi desteği ile gelir vergisi
stopajı desteğimizden oluşuyor. “ şeklinde konuştu.
Kocaeli’nin bölge olarak en gelişmiş bölgede yer
aldığını, bu nedenle diğer bölgelere göre teşvik araçlarından daha az yararlandığını söyleyen Şahin, ancak yapılacak yatırım konularına ve yerlerine göre Kocaeli’de
de teşvik araçlarından daha yüksek oranlarda yararlanmanın mümkün olduğunu söyledi.
Şahin Kocaeli’nin yararlandığı ve yapılacak yatırımın cinsine göre yararlanabileceği teşviklerle ilgili
olarak şu değerlendirmeleri yaptı:
“Kocaeli için de çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir destek unsuru, imalat sanayindeki yatırımların
bina inşaatının KDV’sini Maliye Bakanlığı 6 ay sonra
iade ediyor. Bu da zamanın da talep edilmişti makine
teçhizata istisna ediliyor, bina inşaatın KDV yükü ne olacak diye, bu da bu şekilde ki 2017 yılından beri yapılan
harcamalara bunu da sağlıyoruz.
Asgari yatırım tutarlarına baktığımız da genel
teşvik uygulamaları kapsamında biz birinci ve ikinci böl-
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gede Kocaeli için de geçerli bu asgari yatırım tutarının
1 milyon TL olmasını istiyoruz. Yani bu ne demek önümüzde yapacağımız yatırım için yaptığımız projeksiyonun 3-4 yıllık süre içerisinde en az 1 milyon TL harcama
yapılmasını istiyoruz, belge düzenleyebilmemiz için.
Diğer bölgelerde sadece 500 bin olması gerekiyor,
sabit yatırıma neler oluşturuyor, arazi, arsa, bina, inşaat,
ithal ve yerli olmak üzere makine teçhizat ve bu yatırım
ile ilgili bu kalemlerin dışında ki diğer harcamalardan
oluşması gerekiyor. Biraz sonra farklı yatırıma sabit yatırım tutarlarının olduğunu göreceksiniz ama asgarileri,
bunların stratejik yatırımlarda en az 50 milyon TL olması
gerekiyor.
Sistemin omurgası olan bölgesel teşvik sisteminde
en az 500 bin TL’den başlıyor, 3,4,5,6’da ama Kocaeli de
1 milyon ve üzeri olması gerekiyor sektörüne göre ve kapasitesine göre farklık arz edebiliyor. Kocaeli için bunun
listesini de sizlerle paylaşacağım.
KOCAELİ EN GELİŞMİŞ YERDE
Bölgesel teşvik sistemi, bu haritayı birçok kez gördüğünüzü düşünüyorum, gelişmişlik seviyesine göre
ülkemizi altı bölgeye ayıran bir harita. Kırmızı ile ifade

edilen Kocaeli’nin de içinde yer aldığı bölge Türkiye’nin
en gelişmiş bölgesi. Sarı ile ifade edilen on üç tane ilimiz ikinci bölgemiz. On iki tane ilimiz lacivert ile ifade
ediliyor üçüncü bölge. On yedi ilimiz yeşil ile gösterildi
dördüncü bölgemiz. Beşinci bölgemizde on altı tane
ilimiz var.
Biraz önce bahsetmiştim, öncelikli yatırımlar
önemli, çünkü Kocaeli’de yapmanız halde o illerde verilen destekleri verdiğimiz konular var ve oldukça fazla.
En az gelişmiş bölgemiz de 15 tane ilimizden oluşan kahverengiler ile ifade edilen illerimiz.
Burada ki destek unsurlarından faydalanılıyor, biraz
önce bahsetmiştim az gelişmiş bölgeye doğru gidildikçe
oran ve süreler artıyor katma değer vergisi istisnası ve
gümrük değer vergisi muafiyeti bütün ne kadar ise bütün bölgelerde bölgesel sistemlerde uyguluyoruz.
Genel sistemin aslında temel iki tane destek unsuru bunlar yatırıma katkı oranı dediğimiz yapılan sabit
yatırımın vergi indirimine konu edilebilecek oranını
gösteriyor.
100 TL’lik yatırım yaptınız burada ki 15’in anlamı 15
Lira vergi indirim hakkınız var.ama burada önemli olan
husus şu, eğer firmanın mevcut bir faaliyeti var ve bu fa-

aliyetin üzerine yatırım yaparsa, kapasite arttırırsa, modernizasyon tamamlama, entegrasyon, ürün çeşitlemesi
cinsine bir yatırım yaparsa buralarda da aynı oranlarda
faydalanılıyor ve en önemlisi de şu, yatırım döneminde
işletmeye geçmeden firmanın mevcut bir faaliyeti var
ve bu kazancından bu faaliyetinden bir kazanç elde edip
devlete vergi veriyorsa bu vergiden düşebiliyor.
İmalat sektörü için bu çok önemli, tamamını düşebiliyor, tamamının belirlenen oranın 100 TL yatırım
yaptı 15 TL yatırıma katkı oranı var. 15 TL’nin tamamını
mevcut faaliyetin ve de yeterli kazancı varsa daha işletmeye geçmeden vergiden düşebiliyor. Bu 2017-18-19
yılları için sadece imalat sektörü için diğer sektörlerde
%15’in ‘%80’ini yatırım dönemin de %20’sini işletme
döneminde o belge konusu yatırımdan elde ettiği kazançtan düşebiliyor. Bu nakit gibi bir destek, çok önemli
bir destek, bunu aslında karlı olan firmalar kullandığında devletin hiçbir şekilde hibe veya düşük faizli kredi
vermesine gerek yok. Teşvikten dolayı yurtdışına giden
var ise Türkiye de böyle bir yatırım, karlı bir yatırım varsa
da gitmesine gerek yok. Çok önemli bir destek unsuru
olduğunu ve son yıllarda da bunun sürekli geliştiğini
görüyoruz. İsterseniz soru cevapla biraz daha açabiliriz.
BİRİNCİ BÖLGEDE DURUM
Birinci bölgede %15, 100 TL’lik yatırım yaptınız
%15’i TL’si vergi indirimine konu edilebiliyor. Organize
veya endüstri bölgesin de ise bunun bir alt bölge desteğinden faydalanacak şekilde düzenlemesi var yani OSB
ve endüstri bölgelerine birazcık daha pozitif ayırımcılık
yaptık.
Sigorta primi işveren hissesi desteği 2 yıl ila 10
yıl arasında kademelendirildi, yine OSB veya Endüstri
bölgesinde ise bir alt bölge desteğinden faydalanacak
şekilde kurgulandı, yatırım yeri tahsisi var, bölgesel sistemde bütün illerde. Faiz desteği ya da kar payı desteği,
bir ve ikinci bölgede yok. Üçüncü bölgeden başlamak
kaydı ile TL cinsinden bir kredi ise yıllık faizi 3 puanlı 4,5,
7 puanlı, döviz cinsinden ise bir, üç ve dördüncü bölgeden birer puan, son iki bölgede ikişer puanı biz karşılıyoruz. Karşıladığımız tutar her bir yatırım için üçüncü
bölgede 1 milyon TL, dörtte 1 milyon 200 bin , beşte 1
milyon 400 bin , altıda 1 milyon 800 bin TL’ye kadar faiz
veya kar payı desteği sağlayabiliyoruz.
İki tane desteğimiz işçi payı ve gelir vergisi stopajı
altıncı bölgemizde 10 yıl süre ile uygulanıyor. Buna da
dikkatinizi çekmek istiyorum, burada KDV iadesi bina
inşaat harcamalarına, tekrar söylüyorum imalat sektöründeki yatırımlara 6 ay sonra yaptığımız bina-inşaat
harcamaların KDV’sini Maliye Bakanlığı’ndan alacaksınız ve şuradaki yatırıma katkı oranları 2017’de 18-19
yılının sonuna kadar kanunla belirlendi. 15’er puan
ilaveleri var. Burası her birine 15’er puan iade ettiğimiz
de aslında %65 burası da %70’e kadar yükselebiliyor,
Kocaeli’nde ki bölgesellerde 30 ila 35 arasında fark
ediyor.
Bunun şöyle bir önemi var. Ekonomik Koordinasyon Kurumunda teşvik uygulamaları 2011 yılında 9
defa konu edildi. O zaman Başbakan yardımcımızın
Başkanlığında 7 tane ekonomi ile ilgili bakanın olduğu,
toplantılarda 5 puan iki toplantıya konu edilmişti. Birinci bölgede, ikinci bölgede 5 puan fazla verelim mi…
vermeyelim mi? Bakın 2017-18-19 yılı harcamaları için
15’er puan verildi. Düzenleme ile her yıl bunlar arttı

burada belirttim 2019’un sonuna kadar. Artık kanunen
eğer uzatılmak istenirse gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanımıza 5 yıl uzatma hakkı verildi. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu isterse uzatabilecek ki uzayacağını biz
düşünüyoruz çünkü bu özel sektörden çok rağbet gören
çok olumlu karşılanan bir destekti, hem bina-inşaatın
KDV’sinin iadesi, hem de +15’ler ikisi de imalat sektörü
için, imalatta aklınıza ne geliyorsa hepsi burada var.
Asgari ücrete hep baz derdik, işçi payını dedik ki
asgari ücrete tekabül eden kısmını karşılıyoruz 524 TL,
altıncı bölgede işçi payı 358 bu altıncı bölge için değil
altıncı bölgede uyguladığımız işçi payı gelir vergisi stopajı var asgari geçim indirimi dahil 326 TL ama bu biliyorsunuz değişiklik gösterebiliyor bu söylediğim 2019
için.
Burası Kocaeli için belirlenen sektörler ve onlar için
gerekli şartlar, bu sektör ve şartlarda yatırım yapılırsa
biraz önce tabloda gösterdiğimiz bölgesel teşvik sisteminden faydalanılacak hususlar. Burada gördüğünüz
gibi Entegre, hayvancılıklardan, su ürünlerinden, gıda
ürünlerinden, içeceklerin tamamından, tekstil ürünleri,
giyim eşyası, ağaç işlemenin tamamı, kağıt ürünleri,
kimyasal madde ürünleri, iç-dış lastik, cam, demir-çelik
dışında ki ana metal, makine teçhizat, büro, muhasebe,
elektrikli makine ve şunlar çok önemli bunları birinci
bölgede Kocaeli’nde yaparsanız biz size biraz sonra bahsedeceğim, dört ve beşinci bölge desteklerini veriyoruz.
Bunlar OECD’nin tanımlamış olduğu yüksek teknolojiler.
Yani bu sistemin bölgesel özelliğinin yanında sektörel
özelliğini de ortaya koyan bir uygulama ve devam ediyor.
TEŞVİKLERİN ARTTIĞI YATIRIMLAR
Bakın mobilya imalatı hizmetleri geçiyor oteller,
öğrenci yurtları, soğuk hava deposu, lisans depocu,
eğitim hizmetleri okul öncesinden liseye kadar, hastane, huzur evi, atık geri kazanım, seracılık bu konularda
burada belirtilen şartlarda yatırım yaparsanız, bölgesel
teşvik sisteminden biraz önce bahsettiğim şu tablodaki
desteklerden faydalanabiliyorsunuz.
İkinci konumuz tekrar olacak bunlar Kocaeli için
de önemli olduğunu düşündüğümüz konular. Bunlar
beşinci bölge desteği. Kocaeli’nde de yapılması halinde
ya da ilk dört bölgede yapılması halinde beşinci bölge
desteğiyle desteklediğimiz konuları içeriyor.
Hızlıca baktığımız da madencilik, maden arama yatırımları, demiryolu, deniz yolu hava yolu ile yük, yolcu
taşımacılığı yatırımları test merkezi, kültür turizm koruma gelişim bölgelerinde veya termal turizm konusunda
ki konaklama yatırımları kreş, gündüz bakım evi, okul
öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, lise eğitimi de asgari
20 milyon TL tutarlık hava araçlarının kullanımı tamir
bakımına yönelik eğitim yatırımları ama birinci eğitimi
kaçırmayalım bu çok önemli. Kreş, okul öncesi, ilkokul,
ortaokul, lise eğitim yatırımları, Kocaeli’de yaptığımız 5.
Bölge Tunceli’ye verdiğimiz desteği veriyoruz. Asgari 50
bin m2 uluslararası fuar alanı, savunma sanayi, alüminyum yatırımı var, motorlu kara taşıtları ana sanayi en az
300 milyon olacak motor yatırımı olursa 75 milyon motor ve aktarma organları ve elektronik olursa 20 milyon
TL’nin üzerinde yatırım yapılırsa ki bu Kocaeli de rağbet
gören bir konu beşinci bölge desteğini veriyoruz.
Yine maden kanununda belirtilen yerli kömüre
dayalı aslında, bizim biliyorsunuz linyitlerimizin kalorisi

3000’lerde ve bunun da kullanıldığı tek alan elektrik
üretimi. Burada amacımız elektrik üretimine teşvik etmek değil, yer altı kaynağımız ve elektrik üretiminde
kullanılmaz özelliği olan kömürlerimizin ya da yer altı
kaynaklarımızı elektrik üretimine özendirmek amacı ile
belirlendi.
Yine sıvılaştırılmış doğalgaz 50 milyon TL olacak,
yer altı doğalgaz depolama, atık ısıdan geri kazanım
yoluyla elektrik üretimi, mevcut imalat tesislerinde ki
enerji verimliliği yatırımları. Karbon elyaf ile ilgili bir konumuz var, teknoloji sınıflandırmasına göre yüksek teknolojili sınıflar sınıfında yer alan konular beşinci bölge
desteğinden faydalanıyor. Biraz sonra bunun desteğini
de göstereceğim, burada ne var? İlaç var. Burada ne var
tıbbi alet, hassas optik aletler var onları belirleyeceğiz.
Yine yenilenebilir enerji konusunda türbin jeneratör veyahut rüzgâr kanalı üretimine yönelik yatırımlar. AR-GE
projeleri sonucunda geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi yatırımları, lisanlı depoculuk, nükleer enerji, belirli
nitelikteki laboratuar, yine otomasyona dayalı sera yatırımları, asgari 5 milyon tutardaki atık geri kazanım ve
bertaraf tesisleri, sağlık turizm kapsamında yaşlı veya
bu da çok önemli engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi
yatırımları.
Yine asgari 500 milyon tutarındaki kimya, makine,
savunma sanayi, otomotiv ile ilgili konular var, Otomotiv ve yan sanayi, biz bunu, bu da OECD’nin tanımlamış
olduğu orta yüksek sınıfında ki, biz bunları dördüncü
bölge desteğiyle destekliyoruz.
500 MİLYON ÜSTÜ YATIRIMLAR
Ama 500 milyonun üzerinde olursa öncelikli yatırımlardan veriyoruz, yani Kocaeli için kimya ve makine
herhalde sektörün ya da sanayinin amiral gemileridir.
Biz bu ikisini Kocaeli de yapılırsa zaten dördüncü bölge
desteğiyle destekliyoruz, dördüncü bölgede de ne var?
Erzincan var, Elazığ var benim memleketim Kırşehir var
Kocaeli ile eşdeğer tutuyoruz, bu neyi gösteriyor?
Bu bölgesel ayrımın yanında bulunduğu yerde
desteklenmesi önem arz eden konuları gösteriyor. Bu
bölgede eğer makine ve kimya yüksek oranda yatırım
yapılıyorsa, daha fazla destekleyip hem uluslar arası
alanda hem de Türkiye de bunu güçlendireceksek hadi
az gelişmiş bölgeye git de de daha fazla teşvik verelim
demiyoruz. Bulunduğunuz yerde yüksek oran ve sürede
destekliyoruz. Burada ki öncelikli yatırımların destekleri,
burayı hızlı geçeceğim, neydi bizim biraz önce listemizde
ki beşinci bölge sütunu aslında şu organizelerde burada
ayırım yok. Yani ilk dört bölgede yapılanların diğerleri,
dediğim gibi bir önceki bölgesel sistemin özeti buydu.
Bu tablonun beşinci sütunda ki destelerden oluşuyor.
STRATEJİK YATIRIMLAR
Üçüncü bileşenimiz yani birinci teşvik sisteminin
üçüncü bileşeninden bahsediyoruz, stratejik yatırımlar,
burada herhangi bir listemiz yok. Burada dört tane kriter var yine imalat sanayi için, yatırım tutarı 50 milyon
TL’nin üzerinde ise o yatırımla sağlanan katma değer,
üretilecek ürünle sağlanan katma değer %40 ve üzerinde ise bu ürünle ilgili bizim ithalatımız son 1 yılda 50
milyon dolar ve üzerinde ise ve Türkiye de kurulu kapasite ithalattan az ise yani ithalata bağımlı olduğumuz bir
ürün ise bu ürüne biz stratejik ürün diyoruz. Yani sözlük
anlamıyla değil bu dört kriteri sağlayalım. Burada is-

Kocaeli Odavizyon

37

[Yatırım teşvikleri ►
tisnalarımız var mesela %40’ı rafineri ve petrokimyada
aramıyoruz, son 1 yıllık ithalat 50 milyon doların yurtiçinde üretimi olmayan üründe aramıyoruz. Bu dört
kriteri sağlayanları stratejik yatırımlar olarak tanımlayıp
ve orada ki destek oranları ilk beş bölgede yapılırsa, şu
oranları hatırlayabildiniz mi bilmiyorum, biliyorsunuz
beşinci bölge 40’dı stratejik olursa ilk beş bölgede %50
yatırıma katkı oranı +15’i de var 17-18-19 yılı harcamalarda %65, eğer karlı bir firma ise çok özet şunu söyleyebiliriz, 100 TL’lik yatırımını devlet sadece vergi indirimi
hakkıyla ya da yoluyla %65’ini kamu karşılıyor. Yeterli
kar ve mevcut faaliyetlerden ödenecek vergi var ise ve
bu yatırıma katkı oranını firma tüketemediği işletme
dönemine geçtiyse kalan varsa onu da yeniden değerleme oranında arttırıyoruz. Yani bir enflasyonla ya da
yeniden değerleme oranıyla da bir erozyona uğramıyor,
onun da güncelliğini koruyoruz. Sigorta pirimi işveren
hissesi beşinci bölgede de 7 yıldı burada da 7 yıl, sadece
altıncı bölgede burada ayırım var.
Burada ki tek fark beşinci bölgede faiz desteğine ne
kadar demiştik? Bizim karşılayacağımız bölgesel strateji
en fazla 1,4 milyondu burada sabit yatırımın %5’ine kadar 50 milyon TL’ye kadar faiz desteği öngörebiliyoruz.
TL cinsinden yine kredinin 5 puanı döviz cinsinde 2 puanı karşılıyoruz. Altıncı bölgede yapılırsa birde işçi payı ve
gelir vergisi stopajı desteğimiz var.
GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Birinci bölümün dördüncü bileşeni, genel teşvik
uygulamaları, konuşmamın başında da söylemiştim
en temel ilk üç bileşende belirttiğimiz şartları sağlayamayan o kriterleri tutturamayan yatırımları bir ve ikinci
bölgede 1 milyon, diğer bölgelerde 500 milyar üzerinde
olması kaydıyla genel teşvik sisteminden destekliyoruz.
Tabi bu arada teşvik etmediğimiz konular da var, Türkiye
de kurulu kapasitesi yüksek olan kapasite kullanım oranı düşük olan sektörlerde teşvik etmiyoruz. Onların dışındakilerini genel teşvik ile üç tane desteğimiz var, KDV
istinası, gümrük vergisi muafiyeti ve gelir vergisi stopajı
buda altıncı bölgede yapılan genel yatırımlar için.
Yine teşvik sistemimiz de Kocaeli için de önemli olduğunu düşündüğümüz bir husus, kullanılmış komple
tesisleri de yurtdışından getirirseniz orada kurulu vaziyette arkadaşlarımız tarafından görülecek ekonomik
ömrü varsa teknolojisi güncel ise bunları da yeni gibi
yurtiçine teşvik belgesi kapsamında getirebiliyoruz.
Münferit makine ile ithalat rejiminde o makinenin
Türkiye’ye gelmesinde kullanılmış olarak, gelmesinde
sakınca yoksa izin veriyorlar ise bizde teşvik belgesi
kapsamına dahil edip getirebiliyorsunuz.
DİĞER TEŞVİK ARAÇLARI
Biraz önce bahsettim devlet yardımını ülkemizde
veren tek kurum biz değiliz. Biz verdiğimiz bahsettiğim aslında o birincide üç tane daha var yedi tane,
teşvik programının dışında birçok kurumun da devlet
yardımı verdiğini görüyoruz. Hazine Maliye Bakanlığı,
Strateji Bütçe Başkanlığı, bizim bakanlığımızın Sanayi
Teknolojinin bizim dışımızda Ar-Ge teşvikleri Genel
Müdürlüğü var .ArGe teşviklerine yönelik tasarım merkezlerine yönelik destek veren bir genel müdürlük var.
Yine Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bakanlığımız
bünyesinde devlet yardımı veriyor, TÜBİTAK, KOSGEB
yine aynı şekilde devlet yardım veriyor. Tarım Orman
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ziraat Bankası ve bunu
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zenginleştirebileceğimiz birçok kurum devlet yardımı
sağlıyor.
İSTATİSTİKLER
İstatistiklerden kısaca birinci bölüm ile ilgili bahsetmek istiyorum ve son yıllarda yaptığımız yeniliklerle
birinci bölümü kapatacağım ikinci bölümü biraz daha
hızlı gideceğiz. Burada hepinizin tahmin ettiği gibi aslında 2 bin 200 civarında belge verdik bu Haziran itibarı
ile kararname yılı olduğu için bu 2012’de ondan sonra
3500-4000 bandında gitmişiz 2016’da 5000 belge,

-KOCAELİ VE TEŞVİKLER
Kocaeli için düzenlediğimiz belgelerin yıllara göre
dağılımı 2012 yılında 94’le başlamışız, rekor yılımız
burada da 2017 ki enerji Kocaeli de az bu arada onu da
söyleyeyim öyle bir suni şey yok 2018’i 210 ile 2019’u
103 belge ile kapatmışız. Burada sabit yatırımları görüyorsunuz toplam 1129 belgede 43 milyarlık yatırım ön
görmüşüz 43 bin de istihdam ön görmüşüz.
Şu daha anlamlı, düzenlediğimiz belgelerden yatırımını tamamlayıp bizim tarafımızdan tamamlama
vizesi dediğimiz kapatma dediğimiz işlemi yapılanlar,

bunu Türkiye geneli için söylüyorum. 2017 Teşvik tarihinde rekor olan bir yıl, yani bu kadar belge vermiyorduk. 90’larda 2500- 3000 bandında belge veriyorduk.
Geçen yılı her türlü yani yaşanan olaylara, ekonomik
dalgalanmaya rağmen yaklaşık 6000 belge ile kapattık.
Aslında 6000 belge bir miktar iptal olduğu için %20’lik
bir azalış var.
Enerji yatırımı yapan var mı bilmiyorum güneş
enerjisi ya da konuyla ilgilenen yatırımcılarımız var ise
biliyorsunuz 1 megabaytın altı hem lisansa tabi değil
hem ÇED’e tabi değil. Şimdi yatırımcı 10 megabayt ya
da 20 megabayt yatırım yapacak lisanstan ve ÇED’den
muaf olmak için bir tane belge almak yerine 20 tane
şirket kuruyor, 20 tane belge alıyor bizden, burada ki
1500’ü yaklaşık biraz sonra enerji ile ilgili ana sektörlerle bahsedeceğim suni bir artış var ama şunlar oldukça iyi, burada o kadar enerji yatırımı yok ve yine o yılın
sevindirici tarafı şuydu , 2017 bu da rekor bir tarih, tutar
sabit yatırım açısından bu, 183 milyar liralık da teşvik
belgesi öngörmüşüz.
2018’de 165 milyar TL’lik ön görmüşüz, burada
ki artış ve azalışları görüyorsunuz, burada ön görülen
istihdam 2018 Ocak-Haziran döneminde 3452 belge,
burada Ocak-Haziran da 2300 verdi 2019’da %33’lük
bir azalış var fakat haziran da çok düşüş var yılın en
düşük ayı haziran çıktı, fakat sonraki 250 civarında Eylül-Temmuz-Ağustos, Eylül en son onu resmi gazeteye
gönderdik önümüzdeki aylarda yayınlanacak 500-550
civarında bizim öngörümüz 5000 civarında bu yılı kapatacağız gibi görünüyor, çünkü biraz artışlarımız var son
birkaç aydaki kıpırdanmayla.

yani bitmiş belirtilen şekilde bakın 94 tane belgenin 83
tanesi kapatılmış neredeyse %90 civarında 158’in 124’ü
son yıllarda az, neden çünkü burada yatırım süreci devam ediyor belgeler, üç dört yıllık süreç olduğunu düşünürseniz ama şu süreler oldukça iyi görünüyor. Burada
bölgelere göre dağılımı görüyorsunuz birinci bölge,
ikinci bölge ne yaptık? Az gelişmiş bölgeye daha fazla
destek verdik ama birinci bölge daha fazla belge çıktı.
Temel neden burada birincisi İstanbul tek başına düzenlediğimiz belgelerin %11-12’sini tek başına İstanbul alıyor ama onun dışında tabi ki gelişmiş bölgelerde yatırım
çok olduğu için bu rakamın böyle çıkması normal.
Ama burada dikkatinizi çekecek olan kısım altıncı bölge en az gelişmiş bölgeydi 15 ilden oluşuyordu
hatırlarsanız, burası genelde açık ara altıncı sırada yer
alıyordu bu iller ve diğer illerden bölgelerden çok farklıydı fakat burada beşten daha fazla nerdeyse dört ile
aynı ve yine burada dikkatinizi çeken husus istihdam
birinci bölgede ön görülen istihdam 497 bin ama altıncı
bölgede 232 bin. Bu bizim teşvik sisteminde başlarken
hedefimize ulaştığımızı gösteriyor altıncı bölge için,
çünkü biz gelir vergisi stopajı ve işçi payını sadece altıncı
bölgeye vermiştik yani işveren üzerinde ki iş yükü maliyetini azaltarak emek yoğun sektörlerin orada toplanmasını istemiştik hakikaten öyle oldu.
Özellikle konfeksiyon, ayakkabı, mobilya ve kısmen
plastik gibi emek yoğun sektörlerin o bölgede toplandığını gördük ve buda burada ki rakamların verilen
belgelerin göstergesi. Bölgesel destek sınıfına göre baktığımız da en fazla belgeyi genel teşvik sisteminden, burada ne vardı birincisi enerji, enerjiyi genelden veriyoruz

çünkü yaklaşık %50’si enerji bunun. Yine geri kalan kısmı da İstanbul’da yapılan yatırımlar çünkü İstanbul’da
biz Kocaeli kadar yatırımları bölgesel desteklemiyoruz,
beş altı tane konu dışında bölgeselimiz yok.
YENİ YATIRIMLARIN PAYI
Şurada ki enerjiye dikkatinizi çekmek istiyorum, bu
hem genel hem de 2017 ağırlıklı verilen bir belge, belge
komple yeni olarak %50’den fazlasını çok ciddi oranda
daha doğrusu %60, %70’ini olarak komple yeni yatırım olarak vermişiz bu çok önemli. Şimdi bununla ilgili
Kocaeli’ye baktığımızda 1129 belgenin 517’si bölgesel,
133’ü öncelikli, beşinci bölge desteğinden faydalanmış
460’ı genel yine enerji sektörü 17 dediğim gibi çok yüksek değil 216 hizmetler ama imalat açık ara çok önemli
887 belge ve burada 43 milyar Liralık yatırım ve 43 bin
istihdam ön görmüşüz. Burada ki komple yeni Türkiye
genelinden baktığınız da düşük, orada %60-65 lerdeydi
ama burada %50’nin altında tevsi ve diğer modernizasyon cinsi yatırımlar çok. Neden? Mevcut yatırım burada
çok ve onlar sürekli yatırım halinde. Buda yine bizim
beklediğimiz bir sonuç ama sevindirici, burada birçok
şey var, burada sermaye kuru açısında sabit yatırım
tutarına göre yerli sermaye ne kadar yabancı sermaye
ne kadar. Yatırımcılarımız finansmanı nasıl karşılıyor.
Öz kaynak, yabancı kaynak, makine teçhizatın menşe’i
neresi ithal veya yerli, belge durumu %33 kapalı, %67
açık. OSB içi dışı imalat sektöründe teknoloji düzeyi,
orta-yüksek, yüksek, düşük ne kadar onları gösteriyor.
ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMLARI
Burası çok önemli Kocaeli için bir iki defa hızlıca
üstünden geçtik, orta-yüksek ve yüksek teknolojili konular, OECD’nin tanımlamış olduğu yüksek teknolojiler
burada hava, uzay taşıtları, tıbbi aletler biraz önce bahsetmiştik ve elektronik var, büro muhasebe, bilgi işlem,
radyo televizyon ve haberleşme, ilaç var, , orta-yüksek
tekrar söylüyorum Kocaeli için çok önemli olduğunu düşündüğümüz kimyasal madde, makine teçhizat, elektrikli makine teçhizat, bu yatırımları yaparsanız Kocaeli
de dördüncü bölge, bu yatırımları yaparsanız beşinci
bölge. Bunun içerisin de 500 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaparsanız bu da beşinci bölge desteğinden faydalanacak konular içeriyor bakın burada açıklamalarını
da yazdık.
Faiz desteği 2018’in 22 Haziranına kadar yarısıydı şu biraz önce söylediğim 1 milyon, 1.200, 1.400 ve
1.800’ün yarısıydı bunları ikiye katladık. Faiz desteği
miktarlarını arttırdık. Yine yatırıma katkı oranı ve bina
inşaatı KDV’sinin iadesini artması 2017-19 yılı harcamaları 2019 yılı için güncelledik, hem imalat sektöründe
bina inşaatı KDV’sini iade ediyoruz hem yatırıma katkı
oranını 15 puan ilave ediyoruz, bu da yine bu sene devam eden uygulama, öncelikli yatırım konularını arttırdık.
PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ
Proje bazlı teşvik sistemi 2016 yılında sisteme entegre ettiğimiz bir teşvik sistemi oldu bir program oldu,
neden ihtiyaç duyduk, şimdi dört bileşenli bir sistem
var burayı da biraz sadeleştirdik şimdi biraz önce bahsetmiştim teşvik bolluğu var ama biz birinci bölümde
beş bileşenle yine kulağınıza aşina gelecek büyük ölçekli yatırımların teşviki vardı onu sistemden çıkardık

bu sene. Biraz sadeleştiriyoruz onun da gerekçesi büyük
ölçekler orta-yüksek ve yüksekten oluşuyordu, biz ortayüksek ve yükseği bölgesel sistemden zaten daha fazla
desteklediğimiz için biraz anlamsız kaldı orayı da sadeleştirmeye başladık.
Bir dönem daha fazla teşvik verelim diye uğraşıyorduk şimdi sadeleştirme noktasına geldik, bu da
bolluğu gösteriyor. Proje bazlı teşvik sistemine niye
gerek duyduk, proje bazlı teşvik sistemine şunun için
gerek duyduk. 2016 yılında daha doğrusu 2015-2016
yılında bize şöyle kendi içimiz de arkadaşlarımızla sohbet ederken ben o zaman genel müdür yardımcısıydım.
Bu stratejik yatırımlarda bizim beklentimiz yılda 15-20
tane proje olsundu, ama yılda 7-8 tane geldi biraz sonra
onlardan da bahsederiz. Yani niye gelmiyor, Türkiye’nin
ihtiyacı olan dışa bağımlı olduğumuz kendimizce fazla
destek veriyoruz, orada baktık yatırımcılarla konuştuk
neden? Dediler ki bazı konular var mesela enerji yüksek
olan konular var ama Türkiye’nin ihtiyacı olan petrokimya da değil mi enerji yüksek, ya da bitmiş brüt üründe
demir-çelik demek istemiyorum çünkü o bizim uluslararası yükümlülüğümüze aykırı enerji yüksek olanlarla biz
rekabet edemiyoruz.
Hani bir enerji desteği lazım kamunun bir katkısı
lazım, belirli yatırımlarda ciddi dışa bağımlı olduğumuz
yatırımlarda faiz desteğine ihtiyacımız var yani 50 milyon TL ile biz bunu çeviremeyiz. Ya da bizim çok nitelikli
personelimiz var bunlara bir kamunun katkısı olması
gerekir gibi geri dönüşler aldık ve oturup çalıştık.
Proje bazlı diye bir teşvik sistemi bunun safahatı
uzun en sonunda Türkiye’nin neye ihtiyacı var hangi
konularda Türkiye yatırım yapar ya da biz bir marka
çıkarabilir miyiz ama teşviki de biz belirlemeyelim biraz önce olduğu gibi pakette 15 bunu verelim 7 yıl işçi
payı verelim 1.400 faiz desteği demeyelim. Yatırımcı
ile konuşalım karşılıklı müzakere edelim biz onlardan
beklentimizi onların da bizden beklentisini bir masada
konuşalım ama bu bir toplantı da olmasın ve en sonunda teknik çalışmayı bitirip, Sayın Bakanımız, Sayın
Cumhurbaşkanımız karar versin diye müzakereye dayalı
bir sistemin bu yatırımlarını arttıracağını düşündük.
Eylül ya da Kasım 2016’da mevzuatlarını çıkardık
100 milyon doların üzerindeki Türkiye’nin dışa bağımlı
olduğu, cari açığa neden olan AR-GE içeriği yüksek
mevcut ve gelecekte ülkemizin kritik ihtiyaçlarını karşılayacak arz güvenliğini sağlayacak konuları 100 milyon
doların üzerindekileri biz proje olarak destekleyelim
diye bir düzenleme yaptık.
Burada mevzuatsal düzenlemeleri var ve sistem de
şurada beş ana başlıkla belirtilen on dört tane destek
var, bu bir destek havuzu. Bunların oran ve sürelerine
sadık olmadığını anlatacağım biraz sonra , yatırımcı ile
belirliyoruz. Mesela vergi indirimi, KDV’si az, gümrük
vergisi, KDV iadesi, birinci bölümde de var. Ama burada
vergi indirimi veya istisnası isterse yatırımcı on yıl boyunca istisna edebiliyor hiç vergi dairesine uğramıyor,
İsterse yatırım tutarının iki katına kadar yatırıma katkı
oranı verebiliyoruz, kanunu bize o izni veriyor. Yani 1
milyon ya da nasıl diyelim 200 milyon dolarlık bir yatırım yaptı ya da 1 milyarlık yatırım yaptı ben bu yatırımı yaparım mevcutum çok bana 2 milyar TL’lik vergi
indirim hakkı ver yatırıma katkı oranı ver deme hakkı ver
yatırımcının, onu müzakere ile belirliyoruz. Kanun bize
iki katına kadar yatırımın vergi indirimi hakkı veriyor,

istihdam desteklerine sigorta prim işçi veren hissesi, ne
demiştik birinci bölüm de asgari ücrete tekabül eden
kısmı biz karşılıyoruz.
Burada brüt ücretin karşılığı neyse onun tamamını
karşılıyoruz on yıl. Gelir vergisi stopajı on yıl boyunca
karşılıyoruz asgari ücretin burası kanun da öyle. Nitelikli
personel o yatırım için kritik olan bir personel varsa nitelikli yani o olmazsa yatırım aksayacak ya da o olursa
ivme kazandıracak o yatırım için her kesimde olabilir
brüt asgari ücretin 20 katına kadar bir kişinin maaşını
karşılayabiliyoruz.
Kaç kişi derse o yatırımdan, on kişi, yirmi kişi, otuz
kişi ama bir kişinin maksimum brüt asgari ücretin 20
katına kadar. Brüt asgari ücretin 20 katı ne kadar tahminen var mı bilen? 51 bin TL. Bir kişinin 51 bin TL’ye
kadar maaşını karşılayabiliyoruz, verdiğimiz birinci
grupta bunların hepsi de resmi gazetede her bir firma
için böyle devlet ile bir yatırımcı arasında bir akit gibi
belirtiyoruz, remi gazetede yayınlıyoruz gizli saklı hiçbir
şey yok.
On kişi 300 olan nitelikli personel olan yatırımcı
var, gelelim burada finansman desteklerine ilk defa
bakın teşvik sisteminde çok olmayan 5084’ün dışında
ilk defa enerji desteği var tükettiği enerjinin %50’sine
kadar on yıl boyunca enerji desteği verebiliyoruz. Bakın
hep söylerken 10 yıla kadar %50’sine kadar diyorum bu
müzakereyle belirleniyor, faiz veya kar payı desteği, sabit yatırımın 1 milyar ise 800 milyon TL’ye kadar kanun
bize verme hakkı veriyor, 800 milyon TL’ye kadar faiz
desteği verebiliyoruz. Hibe desteği istersek, yani istersek dersek tabi ki bu ne ile ilgili sadece Teşvik Uygulama Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün uhdesinde
değil bir de bu ülkenin bir de bütçesi var bunları da
Hazine Maliyeyle konuşuyoruz hibe desteği verebiliyoruz. Sermaye katkısı devlet ortak olabiliyor, %49’unu
geçmemek üzere devlet ortak olup, on yıl içerisinde ya
yatırımcıya devredip ya da borsaya kote etmek suretiyle
sermaye katkısı var.
Alt yapı desteğiyle kolaylık yatırım yeri tahsisi birinci de olduğu gibi var ama burada ki farkı şu, birinci
gurupta 49 yıllığına biz kullanım hakkı veriyorduk,
burada yine 49 yıllığına üst kullanım hakkı ama beş
yıllığına bu yatırım devam ederse istihdamını sağlarsa, bize söylediği yatırım devam ederse , mülkiyetini
yatırımcıya devrediyoruz. İzin, ruhsat, lisans işin de
kolaylık sağlıyoruz ve kamunun kullandığı bir ürün ise
kamu alım garantisi verebiliyoruz. İlgili kamu kurumla sözleşme yapmak suretiyle. Burada hangi konular
var, bu resmi olmayan bakanlar kurulunda konuşulan
konular, yenilenebilir enerji üretim teknolojileri, yani
burada panel üretmek değil, hücreden başlamak kaydıyla panel üretmek, rüzgâr kanadı üretmek, türbin
üretmek, jeneratör üretmek gibi. Cevhere dayalı entegre metalürji, Türkiye de metal sektörüne baktığınız
da alüminyum da toplam tüketimimizin kaçta kaçını
biz üretiyoruz? %17’lerde, bakır da %15’lerde, çinko
da tamamen dışa bağımlıyız. Diğerlerine de baktığımız
da ama madenimiz var madeni de çıkarıyoruz, en fazla
zenginleştirip tenörünü %40-%50’ye kadar getirip taşlı
topraklı yurtdışına satıyoruz. Daha düşük katma değer,
çinkodan örnek vereyim, Hakkari biliyorsunuz çinkodan
zengin bir bölgemiz çıktığı haliyle %7 Tenör ile İran’a
işte 150-200 dolara satıyoruz, biraz zenginleştiriyorlar
15-20’ye geliyor, 300 dolara bir tane flotasyon tesisi var.
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[Yatırım teşvikleri ►
Çukurca da gidip ben de gördüm onu, %50 tenöre geldiğinde 1100 dolara satıyoruz tonunu, kulağa ne kadar
hoş geliyor değil mi? Ama onlardan tonu 3 bin dolara
çinko alıyoruz. Bizim amacımız bu yeraltı kaynağımızı
kullanarak metal tesisi yaptırabilmek. Petrokimya bunu
söylememe gerek yok Kocaeli bunu çok da canlı yaşıyor,
çok ciddi ithalatımız oldu 20 milyar dolarlarda, sağlık
teknolojileri tıbbi cihaz, ilaç yani bu petrokimya ile
Türkiye de Petkim var, onun dışında çok ciddi müfredin
dışında bir şey yok. Ama işte bir polietiline bakıyorsunuz, Petkim üretiyor 80-100 bin ton ama tüketimimiz
1.600 her yılda %6-%7 artıyor, bu propolietilen için
de geçerli, PTA, monoküler, glikol, Saf Tereftalik Asit,
bunların hepsinde dışa bağımlıyız ve bunları yaptırabilir miyiz, Sağlık teknolojileir tıbbi cihazlar ilaçlar,
çok ciddi anlam da dışa bağımlıyız, ulaştırma teknolojileri ve tarım teknolojileri ulaştırma teknolojilerin de
uçaktan tutun, hızlı trene kadar, tramvaya kadar, yerli
otomobile kadar. Savunma sanayi, biyo teknoloji, nano
teknoloji konusun da ki yatırımlar. Burada firma bizimle
önce bir görüşme yapıyor, biraz önce söylediğim tarz
müzakereleri yapıyoruz, Sayın Bakanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz, uygun görülürse bunların
müracaatını alıyoruz, gerekirse çağrıya çıkma hakkımız
var, yani böyle bir yetkimiz de var, çağrıya çıkarak ağ
ilinde, ağ bölgesinde şöyle bir yaptırım yaptıracağım,
müracaatlar gelsin diyebiliriz. Ama bugüne kadar davet
mektubu usulünü kullandık. temel şeyimiz Türkiye’nin
ihtiyacı olan konular. Şimdi 100 milyon doları da 500
milyon TL’ye çektik, her 500 milyon TL’nin üzerinde ki
yatırımlar değil, bu konularda ki yatırımlar proje bazlı
teşvik sisteminde , burada bu kapsam da desteklediğimiz 9 Nisan 2018 tarihin de Sayın Cumhurbaşkanımızın
başkanlığında lansmanı yapılan program da 23 projeydi
sonra o 24 oldu, 11 tane de bu dönem de yayınladık ve
bunların içerisin de her şeyi tamam olup belgesi düzenlenen yatırımlar, entegre büyük baş yatırımlar, metal
geri kazanım tesisi ve entegre gübre bu bitti bu şuan da
100 milyon üzerinde bir harcama var, rafineri var, petrokimya bu da %70-%80’i bitti Adana’da ki, Kayseri’de
çinko külçe bunun belgesini verdik, bunların her birinin
remi gazetede her bir firmayla Cumhurbaşkanı kararını
yayınlıyoruz ve belgelerini düzenliyoruz.
Güneş paneli üretimi Ankara da, milli muharip
uçağı, yine burada alüminyum yassı mamul üretimi
ve savunma sanayine yönelik yatırımlar, burada tıbbi
cihaz ile ilgili Türkiye de ilk defa ilaçlı stent üretilecek
ve bunun devamı var. Karbon elyaf ile ilgili olan yine
Bursa’da hibrit motor, ilk motor döküldü alüminyum
motoru takip edenler vardır diye düşünüyorum. Yeni
nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör bu da epey yol
aldı, yüksek alaşımlı dövme çelik ürünlerine yönelik
bunlar bizim resmi gazetede yayınladığımız belgesi
düzenlenen hususlar.
TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ
Bu da yine hem bizim çalışmamız hem sektörden
gelen düzenlemeler ile ilgili bir düzenleme. Burada
birazcık daha farklılaştık aslında stratejik yatırımlarla
birinci bölümde ki ikinci bölümde ki bir proje bazlının
hibrit bir yapısı diye düşünebilirsiniz. Burada seçilmiş
konular var onlardan faklı, biraz sonra bahsedeceğiz,
çalışma %100 bu bizim değil, bunu başka bir ofisimiz
var onlar çalıştı ama biz her konuda desteğimizi verdik,
beraber yürütüyoruz ama ağırlıklı onların üzerinde gi-
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diyor. Şimdi buna niye ihtiyaç duyduk, proje bazlının
ihtiyacını anlatmıştık, stratejik yatırımları söyledik 50
civarında belge verdik proje bazlılar da 500 milyon fazla dendi yani özel sektörden, denildi ki her proje bazlı
olmak için 500 milyon çok yüksek, 100 milyonun da Türkiye için önemli olduğu yatırımlar var 200 milyon 300
milyonda, bu yatırımları da proje bazlı desteklesek yani
böyle müzakereye dayalı bu olabilir gibi geldi bize. Ondan sonra ama her konu olmasın, burada 7 tane konu
belirlendi bunlardan bir tanesi ilk açıklanan pilot çalışma makine da yapılacak, arkasından kimya gelecek,
elektronik gelecek, petrokimya gelecek, yerli araç gelecek ya da yerli araçlar ile ilgili düzenlemeler gelecek.
Önce bir görelim bu da değişik bir model oldu, burada
bir çağrıya çıkıldı, bizim web sitemizi açtığınız da direk
o çıkıyor zaten, hemen yeri gelmişken 23 Kasım bizim
programımız ama Sayın Başkanım, eğer uygun görülür
talep edilirse tabi ki uzatılabilir bunlar sorun olacak
şeyler değil. Burada temel amaç şu 50 milyon TL ile 500
Milyon TL arasında listesi açıklanmış olan konularda yatırım yapanların ister komple yeni yapsın, ister mevcutuna yine ilave ama önemli bir yatırım yapsın bunlar da
girebilir mutlaka yeni bir şey olmasına gerek yok.
Proje değerlendirme komitesi diye bir komite karar
verecek. Bir yatırım 50 ile 500 milyon arasında komitesinin konularının arasın da mı? Burada belirlenen
listeler bunu hepiniz okumuşsunuzdur tekrar okumama
gerek yok, 54 tane konu var burada bu konularda mı,
bunlar belirlendikten sonra bu sefer yatırımcıyla, hem
TÜBİTAK hem de bizim oluşturduğumuz daire başkanı
veya uzman seviyesinde ki arkadaşlarımızın karşılıklı
görüşmeleri oluyor. Burada ki katma değer, yerlilik oranı teknolojisi, AR-GE içeriği, AR-GE imkânı gibi konular
tartışılıp tamam denildiğinde bir puanlama usulü ile en
son da komite buna karar verecek. Komite bunun 50 ila
500 milyon arasında ki proje bazlı kapsamın da olabilir
ve bunların tamamını bu projede tek tek değil kaç tanesi kabul edilirse bunu yine Cumhurbaşkanın kararı ile
resmi gazetede yayınlanacak ama burada 50 ila 500’ün
arasında da olabilir ama proje bazlı olmasına gerek yok
bunu stratejikten destekleyelim denilebilinir, bu strateji
birinci stratejikden farklı şimdi ondan bahsedeceğim,
destek oran ve süreleri.
Bakın stratejik yatırımlar bu kapsam da komite
proje bazlıya gerek yok burada stratejik olun denirse
farklılığı ne? Yatırıma katkı oranı yine %50 idi orada da,
altıncı bölge de on yıl boyunca işveren diğer bölgeler
de yedi yıl burası on yıla çıktı biliyorsunuz, sigorta prim
işçi hissesi yüksek teknolojili yatırım ise yedi yıl, ortayüksek ise beş yıl burada ki konuların tamamı listesi
açıklanmış olan makine ya da diğerler orta-yüksekli ve
yüksek teknoloji sınıfında yer alan konular. Gelir vergisi
stopajı birinci grupta yoktu biliyorsunuz on yıl, işçi payı
da yoktu bunlar hep altıncı bölge doğrusu. Burada bu
kapsam da bunlar da var ama yüksek teknolojili gelir
vergisi stopajı için beş yüz kişiye kadar, orta-yüksek
de üç yüz kişiye kadar verebiliyoruz. Faiz veya kar payı
desteği, yüksek teknoloji de on puan faizi orada yedi idi
biliyorsunuz burada orta-yüksekte sekiz puan, döviz de
iki puan, sabit yatırımın birinci de kaç demiştik? %5’ine
kadar 50 milyon TL, burada %20’sine kadar 50 milyon
TL’ye kadar olması gerekiyor. Yatırım yeri tahsili KDV
iadesi var, enerji desteği nitelikli personel, sermaye ve
kamu alım garantisi bu stratejik de yok ama bu kapsam
da ki proje bazlıda var. Burada ki proje bazlıdaki destek

unsurları biraz önce bahsettim proje bazlıyla aynı.
Burada komite karar verecek bir puanlama yapılacak burada bir fizibilite istiyoruz bir bağımsız denetim
kuruluşu tarafından değerlendirilmesini istiyoruz. Bununla ilgili de önümüzde ki günler de bir tebliğ çıkacak
hani kimler olabilir diye, çünkü buradan beklenti biraz
yüksek, şöyle yüksek sayı anlamında yüksek, onun için
bu bağımsız denetim kuruluşlarının da sayısının biraz
fazla olması gerekiyor.
Burada KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerinden faydalanabilecek yani KOBİ ölçeğinde yatırımlar da olabilir.
Bu da şöyle bir size yol haritası olsun aslında metini
okuduğunuzda karışık geliyor. Aslında çok karışık değil,
şu tablo bu sistemin özeti, makinada da çağrıya çıkıldı
bunların değerlendirmeleri yapılacak, müzakereleri
yapılacak hangilerinin desteklendiği en son komite
tarafından karar verilip, yine bizim tarafımızdan belgelendirilerek yürürlüğe girecek. Proje bazlılar yine
Cumhurbaşkanının kararıyla liste halinde, stratejiklerde
normal olarak uygulanacak.
CAZİBE MERKEZLERİ
Son olarak cazibe merkezleri programı yine 2016
yılında altıncı bölgeyi hatırlarsanız on beş tane ilimiz
vardı ona komşu illerden şöyle bir serzeniş gelmişti ya
Elazığ ile Bingöl mesela merkezler arası 80 km ama
Elazığ dördüncü bölge Bingöl altıncı bölge. Altıncı bölge desteğini almak için insanlar tabi ki Bingöl’ü tercih
ediyorlar, bundan Elazığ şikâyet ediyor, Malatya şikayet
ediyor, Erzincan, onlarla nasıl bir düzenleme yapılabilir cazibe merkezlerinin çıkışı aslında o. Çünkü cazibe
merkezlerinin, illerde baktığımız da genelde altıncı bölgeye komşu iller, Adıyaman, Malatya, Malatya şuradan
komşu, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane,
Erzurum ilave bunlar geldi. Şurası ve burada imalat sektöründe yatırım yapanlar otuz istihdam sağlaması gerekiyor çağrı merkezleri var en az iki yüz kişilik istihdam
bir de veri merkezi yatırımları var onlarında en az beş
bin m2 beyaz alana sahip olmaları gerekiyor.
İmalat sanayinde iller gruplandırıldı, bu iller de
yani Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır ve
Erzincan’da en az iki milyon sabit yatırım yapan imalat
sektörü olması gerekiyor. Hakkari Bingöl, Kars, Siirt,
Bitlis, Muş, Şırnak en az dört milyon, diğer illerde bu
kapsam en az beş milyon lira imalat sektörüne faaliyette bulunan ve yatırım yapanlara biz cazibe merkezleri programı kapsamında destekliyoruz. Diğer iki konu
çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımı, farkı ne? Farkı
şu desteklere baktığımız da altıncı bölge desteklerini
veriyoruz, yani bizim aslında 23 illik yeni bir altıncı
bölgemiz oldu. Altıncı bölgeye uygulanan desteklerin
aynısını veriyoruz şurada bir enerji desteği var, enerji
tüketiminin %30 oranında üç yıl boyunca yatırım tutarının %25’ine kadar on milyon TL’ye kadar enerji desteği
veriyoruz ve buna da bakanlardan oluşan komite karar
veriyor. Enerji desteği verilsin mi, ne kadar verilsin, ya
da şunlar ne kadar verilsin diye. Yapı tamamen aslında
bölgesel gelişmişlik farkını azaltmaya yönelik, bölgesel
kalkınmaya yönelik bir program daha önce Kalkınma
Bakanlığı yürürlükteyken mülkü almadan önce onların
başladığı Kalkınma Bankasıyla, fakat orada yönetilemedi ya da çok talep gelince Sayın Cumhurbaşkanımız
bunu bizim tarafımızdan yürütülmesi ve sahada da o
bölgede özellikle enerji desteği çok istenildiği için fark
olarak böyle bir uygulama yapıldı.
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Çin’den gelen yük treni, Marmaray ile
Avrupa’ya geçti
Çin’den yola çıkıp
Kars üzerinden
Türkiye’ye giriş yapan
tren, Marmaray’ı
kullanarak Avrupa’ya
geçen ilk yük treni oldu.

B

ir Kuşak Bir Yol Projesi’nin parçası
olan Demir İpek Yolu’nun üzerinde
bulunan Türkiye, uluslararası taşımacılıkta bir ilke sahne oldu.
Çin’in Şian şehrinden yola çıkan China
Railway Express (Çin Demiryolu Ekspresi),
Ankara’da yetkililer tarafından uğurlanmasının ardından Marmaray hattına giriş yaptı.
Ayrılık Çeşmesi durağına gelen tren;
Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı ve Kazlıçeşme
duraklarını geçerek Zeytinburnu’na ulaştı.
ÇİN’DEN AVRUPA’YA DİREKT GİDEN İLK YÜK
TRENİ
Toplam uzunluğu 820 metre olan 42
konteyner yüklü vagonla hareket eden tren,
Avrupa’ya ulaşarak tarihe geçti.
Çin’den gelen yük treni, Marmaray ile
Avrupa’ya geçti
Öte yandan konteynerlerin Avrupa
kıtasına geçişi, 2 parça halinde gerçekleştirildi. Konteyner yüklü 21 vagonu Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na ait bir
lokomotif, kalan kısmı da Çin’den yola çıkan
lokomotif çekti.
Çin’den Avrupa’ya kesintisiz giden ilk yük
treni China Railway Express; 2 kıta, 10 ülke,
2 denizi aşarak, 11 bin 483 kilometrelik yolu
12 günde katedecek ve son durağı Prag’a
ulaşacak.
ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU
Yükün, Bakü-Tiflis-Kars hattının ve
Marmaray’ın kullanılarak orta koridor
üzerinden taşınması, diğer koridorlara göre
zaman ve enerji tasarrufu sağlayacak.
BULGARİSTAN ÜZERİNDEN YOLA DEVAM
Türkiye güzergahında Ahılkelek, Kars,
Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale,
Ankara, Eskişehir, Kocaeli ve İstanbul’dan
geçen tren, Kapıkule’den (Edirne) çıkış
yaparak, Bulgaristan üzerinden rotasında
devam edecek.
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Bankalar Birliği duyurdu: ‘Küçükler’e de
Finansal Yeniden Yapılandırma Başlıyor!
Uygulamadan 25 milyon TL’nin altında borcu bulunanlar yararlanacak. KOBİ’lerin
kapsama alınması için ‘onay’ bu şekilde çıkmış oldu. Haklarında ‘iflas’ kararı bulunan borçlular Finansal Yeniden Yapılandırma kapsamı dışında tutuldular.
alacaklara ilişkin olarak;
icra takibi yapamaz (zamanaşımı
ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak
kaybına yol açacak durumlar hariç
olmak üzere),
mevcut takiplere devam edemez,
yeni takipler açamaz,
diğer yasal yollara başvuramaz.
Borçlunun başvuru tarihinden
önce herhangi bir Alacaklı Kuruluş
tarafından başlatılmış yasal takipler
sonucu;
satış günü belirlenmiş olması,
ihalenin feshi davasının devam
etmesi,
borcun icra taahhüdüne bağlanmış
olması,
tasarrufun iptali davasının devam
etmesi finansal yeniden yapılandırmayı
etkilemez.

Hüseyin Aydın
Bankalar Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

UYGULAMAYA İLİŞKİN TEMEL
BİLGİLER
Yeniden Yapılandırmanın Amacı
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun
Geçici 32’nci maddesine göre
Türkiye’deki;
bankalar,
finansal kiralama şirketleri,
faktoring şirketleri,
finansman şirketleriyle
kredi ilişkisindeki borçluların
bu kuruluşlar nezdindeki kredi
borçlarına ilişkin, çerçeve anlaşma
ve sözleşmeleri kapsamında
yapılandırılması.
Borçluların geri ödeme
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi
ve istihdama katkıda bulunmaya
devam etmesi.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Alacaklı Kuruluşlar’a anapara
(nakit+gayrinakit) toplam borcu 25
milyon TL’den az olan borçlular
KİMLER KAPSAM DIŞINDA KALIR?
Haklarında iflas kararı bulunan
borçlularuygulama kapsamında
değildir.
BAŞVURU NEREYE YAPILIR?
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Çerçeve Anlaşması’nı imzalamış en
yüksek 3 Alacaklı Kuruluş’tan birine,
İlk başvuru yapılan Alacaklı Kuruluş
kabul etmezse, 2. ve 3. sıradaki Alacaklı
Kuruluş’a, Üçüncü Alacaklı Kuruluş
da başvuruyu kabul etmezse yeniden
yapılandırma süreci başlamaz.
BAŞVURU KABUL EDİLDİKTEN
SONRA SÜREÇ NASIL İŞLER?
Süreci başvuruyu kabul eden
Alacaklı Kuruluş yürütür.
Alacaklı Kuruluş fizibilite raporunu
hazırlar.
Diğer Alacaklı Kuruluşlar’dan
yapılandırma yapılıp yapılmaması
konusundaki görüşleri toplar.
Alacak tutarı bakımından 2/3
çoğunluğun ve en az 2 alacaklı
kuruluşun uygun görüşünün
sağlanmasıyla FYYS imzalanır
Yeniden Yapılandırma süreci en
fazla 45-50 gün içinde tamamlanır.
Alacaklı Kuruluşlar kendi aralarında
anlaşamazsa süreç sona erer.
DURUMUN KORUNMASI SÜRECİ
Başvurusu kabul edilen borçlular
için durumun korunması süreci başlar.
Bu süreçte Alacaklı Kuruluşlar;
borçlu hakkında yeniden yapılandırılan

UYUŞMAZLIK HALLERİNDEKİ SÜREÇ
Alacaklı Kuruluşlar’ın, Çerçeve
Anlaşması’ndan kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirmemesi
durumunda ortaya çıkabilecek
uyuşmazlıkların çözümünde
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim
Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu
görev yapar.
GENEL PRENSİPLER
Yeniden yapılandırılan borçlunun
mevcut teminatlarının korunması
esastır.
Borçlulara alacaktan vazgeçme,
iştirak edilme ve ek kredi kullandırma
zorunluluğu bulunmaz.
Yapılandırma öncesinde alınan
teminatların, yapılandırma sonrasında
nakde dönüşmesi durumunda, tahsil
edilen tutar, anlaşmaya varılmış
taksitlerden eşit miktarda düşülerek
ödeme planı revize edilir.

[Brexit ►

Dayanıklı tüketim mallarında Brexit etkisi
ürün bazında masaya yatırıldı

T

ürkiye Dayanıklı Tüketim
Malları Meclisi 2019 yılı Ekim
toplantısını, TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu
ve Meclis Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu Başkanlığında, Meclis Üyelerinin
katılımlarıyla TOBB İstanbul Hizmet
Binasında gerçekleştirdi.
Toplantıda TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Sadıkoğlu, dayanıklı tüketim
malları meclisi toplantılarının süreklilik arz etmesi ve bu toplantılarda
üyelerin, son derece önemli olan
güncel meseleleri gündeme taşımasından duyduğu memnuniyeti aktardı. Sonrasında, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının yüksek katma değerli
ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan Teknoloji
Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
hakkında bilgi verildi.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Programı ile desteklenecek yatırımların, stratejik yatırım teşviklerinden
faydalanabileceğini ve yatırım tutarının 50 milyon lirayı aşması durumundaysa proje bazlı teşvik sisteminin
devreye gireceğinden bahsedildi.
Programa başvuru sürecinde, projenin bütüncül mantığı içinde mükerrer
veri talep edilmemesi için uğraşacaklarını söyleyerek, fizibilitesinde
sunulan verileri ve projenin kalitesini
bağımsız danışmanlık firmalarının
inceleyeceğine değindi.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Sadıkoğlu kıymetli sunuştan dolayı

teşekkür ettikten sonra, daha önce
cazibe merkezlerine yönelik teşviklerde, yatırımcıların yaşadığı konulara değindi. TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun sektörün arkasında olduğu ve selamlarını iletti.
Toplantı gündemi kapsamında,
TÜRKBESD sektör verilerinin üretim,
iç satış ve ihracat rakamları ve İMMİB
sektörel ihracat verilerinin güncel
hali paylaşıldı. TÜRKBESD verilerine
göre, geçen senenin eylül ayına göre
iç satışlarda %7’lik artış, ihracatta
ise %2lik azalma yaşandı. Bunun yanında İMMİB verileri incelendiğinde
de, dayanıklı tüketim malları ihracatında bu yıl %1’lik artış yaşandı. En
çok artış yaşanan ülkenin Almanya,
İspanya ve Hollanda olduğu bilgisi
verildi. Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD) tarafından
elektronik cihazlarda iç satış adetleri
ve ihracat rakamlarının da paylaşıldığı toplantıda, ECİD Genel Sekreteri,
aynı zamanda Arçelik’te arge koordinatörü Mustafa Uğuz tarafından
AB Komisyonunun 22 adet IOT Cihaz
için yaptığı güvenlik incelemesi ve
sonuçları hakkında bilgilendirme
sunumu yaptı. Bu çalışmanın AB
Komisyonunun IOT ürünlerini GDPR
Cybersecurity Act kapsamında çok
sıkı takip edeceğinin göstergesi olduğuna dikkat çekti.
Dayanıklı tüketim malları sektörü ihracatı için de son derece
önemli hale gelen Brexit konusunun

da gündeme alındığı toplantıda,
bu konuda yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdikten sonra
TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı) Proje Koordiantörü
Ayşegül Taşöz Düşündere tarafından
TOBB’un fonladığı, Brexit kapsamında İngiltere’nin Gümrük Birliği’ndeki
pozisyonunda gerçekleşebilecek olası değişiklikler sonrası, Türkiye’nin
İngiltere ile ticaretinin nasıl etkileneceğine dair özel sektör için hazırlanan ürün bazlı Brexit Rehberi projesi
hakkında bilgi verildi. Türkiye’de
Brexit sürecinde en fazla etkilenen
sektörlerin tespit edildiği ve rehberin
bu sektörler nezdinde oluşturulduğu,
dayanıklı tüketim malları sektörü
içinde olan ’elektronik’ ve ‘LCD’lerin
de bu tanımda yer almasından dolayı, sektör görüşlerinin ve desteğinin önemli olduğu belirtildi. Web
ortamında oluşturulacak ve takibi
yapılabilecek rehberin ürün bazında
gelmesi muhtemel gümrük vergilerinden etkilenme düzeyleri için
referans kaynak olacağı ifade edildi.
Sektör temsilcileri son derece etkili
ve akıcı sunumun yanı sıra sektör için
çok faydalı olacaklarına inandıkları
rehber çalışmasından dolayı Ayşegül
Hanıma teşekkürlerini iletti.
Toplantıda son olarak, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Çevre Etiket Sistemi ve ürün/
hizmet kategorisi belirleme süreci
görüşüldü.
Kocaeli Odavizyon
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[Kapasite kullanımı ►

Ekim ayında Kocaeli’de sanayinin
kapasite kullanımı yüzde 70,7 oldu
Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri
Yıl / Ay (yüzde )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Yıllık

2013 (Türkiye)

75,0

73,5

74,2

75,0

76,6

77,5

78,1

78,9

77,8

78,6

77,5

78,0

76,6

2013 (Kocaeli)

69,4

68,2

70,0

70,9

71,3

71,8

71,8

70,8

72,0

71,9

71,5

72,4

71,0

2014 (Türkiye)

75,6

73,8

73,1

75,1

74,7

75,6

74,9

74,9

75,1

75,4

75,1

75,5

75,0

2014 (Kocaeli)

70,5

71,9

70,7

70,6

71,4

71,5

72,6

70,6

70,7

71,7

71,9

70,8

71,2

2015 (Türkiye)

74,4

74,1

74,0

76,8

77,5

77,6

78,5

76,8

75,9

75,5

75,9

75,8

74,7

2015 (Kocaeli)

70,9

70,6

70,3

71,8

71,5

70,7

70,8

70,4

70,3

70,6

70,6

70,5

70,8

2016 (Türkiye)

77,2

76,0

76,2

77,0

77,7

78,0

77,8

76,3

78,1

77,9

78,0

78,1

77,4

2016 (Kocaeli)

70,6

70,4

70,4

71,1

70,1

71,2

68,8

69,4

69,6

70,0

70,8

70,4

70,3

2017 (Türkiye)

77,0

76,8

76,7

78,4

78,8

79,0

78,7

78,8

79,0

79,7

79,9

79,0

78,5

2017 (Kocaeli)

70,7

70,4

70,7

71,4

71,6

71,5

71,0

71,7

70,9

71,1

71,0

70,7

71,1

2018 (Türkiye)

78,2

77,8

77,8

77,3

77,9

78,3

77,1

77,8

76,2

75,4

74,1

74,1

76,8

2018 (Kocaeli)

70,9

70,6

70,8

71,5

71,5

71,5

71,5

71,1

71,0

71,2

70,5

69,2

70,9

2019 (Türkiye)

74,4

74,0

74,3

75,5

76,3

77,1

76,2

76,6

76,3

76,4

2019 (Kocaeli)

70,0

70,2

70,3

71,0

70,0

69,5

70,0

70,3

70,5

70,7

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı ekim ayında
yüzde 70,7 ile geçen yıla göre 0,5 puan gerilerken, geçen aya göre 0,2 puan arttı.
Firmalarımızın yüzde 52’si kapasite kullanım oranlarında eylül ayına göre artış bildirdi.
Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı ekim ayında yüzde 76,4 ile geçen yılın
ekim ayına göre 1 puan, eylül ayına göre 0,1 puan arttı.

İstihdam

İç
Siparişler

Dış
Siparişler

Firma Bildirimleri

Ekim (yüzde)

Arttı

15

Değişmedi

73

Azaldı

12

Firma Bildirimleri

Kasım (yüzde)

Arttı

22

Değişmedi

58

Azaldı

20

Firma Bildirimleri

Kasım (yüzde)

Arttı

16

Değişmedi

70

Azaldı

14

Ankete katılan firmaların yüzde 16’sı dış siparişlerinin kasım
ayında arttığını belirtirken, yüzde 14’ü azalış bildirmişlerdir.
Firmaların yüzde 70’inde ise alınan dış sipariş miktarlarında
bir değişim yaşanmamıştır.
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Ekim ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre yüzde 15’ini istihdamlarının arttığı, yüzde 73’ünün istihdamlarında
değişim yaşanmadığı, yüzde 12’sinin ise istihdamlarının azaldığı
belirlenmiştir.
Firmaların yüzde 22’si kasım ayında iç siparişlerinin arttığını
belirtilirken, yüzde 20’si siparişlerinin azaldığını belirtmiştir.
Firmaların yüzde 58’inde ise sipariş miktarlarında bir değişim
yaşanmamıştır.

Değerlendirmeye alınan firmaların ölçekleri
Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık olarak takip edilmesi
amacıyla hazırlanan ekim ayı
anketi çerçevesinde Odamızca bir
araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma sayısı 111 adet
olup bu firmaların yüzde 77’si
KOBİ, yüzde 23’ü büyük ölçekli
firma niteliğindedir.

[Akreditasyon ►

KSO, Diyarbakır’da gerçekleştirilen
TOBB Akreditasyon Çalıştayı’na katıldı
Kocaeli Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ilkini Diyarbakır’da
düzenlediği ‘Akreditasyon Çalıştayı’na katıldı.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır’da ilk
kez düzenlediği Akreditasyon
Çalıştayı ile Akredite 269 Oda/Borsa
Genel Sekreterleri ve akreditasyon
sorumlularını Diyarbakır’da bir araya
getirdi.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
(DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası
(DTB) ev sahipliğinde düzenlenen Akreditasyon Çalıştayı’na TOBB Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi ve Akreditasyon
Kurulu Başkanı Faik Yavuz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis

Başkan Vekili Veysi Aldemir ile Oda ve
Borsa Başkanları, Genel Sekreterleri
ve Akreditasyon sorumluları katıldı.
Çalıştayın açılışında konuşan TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil,
TOBB tarafından yürütülen Akreditasyon sisteminin oda ve borsalarda
kalite bilincinin yerleşmesine, yükselmesine ve iş dünyası nezdinde saygınlığının artmasına katkı sunduğunu
söyledi.
TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
ve Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik
Yavuz ise çalıştaya ev sahipliği yapan
Diyarbakır TSO ve Diyarbakır TB’ye teşekkür ederek, oda/borsa camiasının
geleceği açısından çok önemli olan
akreditasyon sistemi çalışmalarına

TOBB’un verdiği önemi vurguladı.
Yapılan konuşmaların ardından program takım ruhu ve
kişisel verilerin korunması
hakkında
bilgilendirme ile devam etti.
Çalıştayın ikinci gününde ise “Finansal
Yönetim, Sosyal Güvenlik Uygulamaları
ve Teşvikleri, Stratejik Planların Risk
Yönetimi, Mikro İfadeler” konularına değinildi.
Çalıştaya ikinci gün teşrif eden
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmasında, Diyarbakır’ın manevi kültürün sağlam kalesi ve
medeniyetler şehri olduğunu
söyledi. Akreditasyon konusunun önemine işaret eden
Hisarcıklıoğlu, “Kendimizi devamlı yenilemek ve geliştirmek zorundayız. Kurumsal bir
yapıya kavuşmalı, profesyonel şekilde çalışmalıyız. İşte
akreditasyon sistemi bize bu
konuda en iyi yol haritasıdır.
TOBB yönetimi olarak bu işe
verdiğimiz önemin bir göstergesi de sistemi ve kriterleri sürekli revize etmemiz. Daha objektif ve daha
verimli olabilmek adına; denetimler,
ziyaretler ve eğitimlere ayırdığımız
kaynağı hep artırıyoruz. Sistemi devamlı geliştirip, daha iyi hale getiriyoruz” dedi. Konuşmasında Marka
illerin, ilçelerin temelinde marka olan
Oda-Borsalar’ın olduğunu anlatan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Şehrinizi marka yapmak üzere, liderliği
de sizler üstlenecek, camiamıza, girişimcilerimize rehberlik edeceksiniz.
İllerdeki, ilçelerdeki tüm paydaşları
bir araya toplayarak onları harekete
geçireceksiniz. Bu noktada, hizmet
kalitesini daha da artırmak için, üyelerimizin, firmalarımızın taleplerini,

ihtiyaçlarını toplamaya devam etmemiz lazım” şeklinde konuştu. Yurt

dışında da Türkiye’deki oda borsa
sisteminin örnek alındığını anlatan
TOBB Başkanı, “Alman Odalar Birliği
Başkanı bize misafir oldu ve dedi ki
bizim sizden öğreneceğimiz çok şey
var” ifadesini kullandı. Standartları
daha da yükseltmeleri gerektiğinin
altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Başardık
diye durmak da yok zira artık dünyada sadece ülkeler markalaşmıyor. İller, hatta ilçeler marka haline geliyor,
rekabette öne çıkıyorlar. İlin, ilçenin
kanaat önderleri sizlersiniz. Marka
illerin, ilçelerin temelinde marka olan
Oda-Borsalar vardır. Şehrinizi marka yapmak üzere, liderliği de sizler
üstlenecek, camiamıza, girişimcilerimize rehberlik edeceksiniz. İllerdeki,
ilçelerdeki tüm paydaşları bir araya
toplayarak onları harekete geçireceksiniz. Bu noktada, hizmet kalitesini daha da artırmak için, üyelerimizin,
firmalarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını toplamaya devam etmemiz lazım.
Bizden daha fazla nasıl hizmet bekliyorlar, bunu görmemiz lazım. Camiamıza yakışan kalitede ve aktif çalışan
kurumlar olmamız lazım” dedi.
3 gün süren çalıştay, akreditasyon
sistemi çalışmaları hakkında bilgilendirme ile tamamlandı.
Çalıştaya; Kocaeli Sanayi Odası’nı
temsilen İş Geliştirme Sorumlusu
Aynur Hacıfettahoğlu ve İnsan Kaynakları ve İdari İşler Sorumlusu Aydın
Kılınç iştirak etti.
Kocaeli Odavizyon
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[Sosyal sorumluluk ►

Eren Holding, Bizimköy’ü ziyaret etti

Ç

alışanlarının yüzde 85’i
engellilerden
oluşan,
engellilerin üretim sürecine katılmalarını, kendi
ekonomik ihtiyaçlarını karşılar
duruma gelmelerini ve aynı
zamanda ekonomiye katkıda bulunmalarını sağlamak
amacıyla kurulmuş sosyal bir
proje olan Bizimköy Engelliler
Üretim Merkezi, başarılarıyla
ilgi çekmeye devam ediyor
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Eren Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Eren
ile Öz-Ka Lastik Yönetim Kurulu Başkanı M. Şerif Kanık,
Bizimköy Engelliler Üretim
Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
Ev sahipliğini Bizimköy’ün
konfeksiyon üretimindeki iş
ortağı Metraco A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Cem Okçu ve
Bizimköy Engelliler Üretim
Merkezi Vakfı Genel Müdürü
Hüsnü Bayraktar’ın yaptığı
ziyarette yerinde üretimin ayrıntıları hakkında bilgi verildi.
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[Anma ►

KSO Oda Orkestrası ‘Atatürk’ün sevdiği şarkılarla
‘Atatürk’ü andı

C

umhuriyet’imizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün ebediyete intikalinin
81. Yıldönümü münasebetiyle Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası
tarafından Atatürk’ün Sevdiği Şarkıların seslendirildiği konser, Vali
Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla
gerçekleştirildi.
Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere; Vali Hüseyin
Aksoy’un yanısıra, Deniz - Eğitim
Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Hava
Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel,
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Sanayi Odası
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık
ile çok sayıda davetli katıldı.
Konser öncesi Vali Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri Necmettin
Özçelik’in özel koleksiyonunda bulunan Atatürk’e ait fotoğraflarının
yer aldığı sergiyi gezdiler.
Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrasının seslendirdiği 21 eserden oluşan Atatürk’ün Sevdiği
Şarkılar davetliler tarafından büyük beğeni topladı.
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[Atık sektörü ►

10. TÜRKTAY’da İZAYDAŞ, atık
sektörüne seslendi

A

tık yönetiminde Türkiye’nin
lider kuruluşu İZAYDAŞ, bu
yıl onuncu kez düzenlenen
TÜRKTAY Paneli’nde yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
eşi Emine Erdoğan’ın katılımlarıyla
gerçekleşen panelde bu yıl, “Yeşil
Ekonomi Yolunda Sıfır Atık” başlığı
ile atık sektöründeki tüm paydaşlar bir araya geldi. İZAYDAŞ Genel
Müdürü ve TAYÇED Yönetim Kurulu
Başkanı Muhammet Saraç, iki gün
süren TÜRKTAY paneline, konferans
bölümünde konuşmacı olarak katkı
sundu.
KATILIM YOĞUN OLDU
İZAYDAŞ ve atık sektöründeki etkin kurum ve kuruluşların destekle-

diği “TÜRKTAY” (Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi) paneli Ankara
Hilton Sa toplantı salonunda düzenlendi. Bu yıl onuncu kez düzenlenen
TÜRKTAY, “Yeşil Ekonomi Yolunda
Sıfır Atık” başlığı altında toplandı.
Atık yönetiminin tüm yönleriyle ele
alındığı ve sonuç raporunun konuyla
ilgili çalışmalara rehberlik etmesi
amacıyla katılımcılarla paylaşılacağı
panele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakan
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin
Birpınar, milletvekilleri, bakanlıktan
uzman yetkililer, çok sayıda akademisyen, STK temsilcileri ve sektörle
ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.

SARAÇ, ÇARPICI KONUŞTU
İZAYDAŞ Genel Müdürü ve TAYÇED Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Saraç TÜRKTAY Paneli’ne,
konferans bölümünde konuşmacı
olarak katkı sundu. İlgiyle takip
edilen oturumda Saraç, kamu ve
özel sektör temsilcilerinin, sektörü
tartışma fırsatını iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Saraç yaptığı
konuşmada ayrıca, “Artık daha
gerçek yaklaşımlara ihtiyacımız var.
Artık kral çıplak diyebilmeliyiz ve iyi
niyetli özverili yaklaşımlarla kralı
giydirmeliyiz. Her şeyi konuşuyoruz
ancak sektörün aktörleri olarak öz
eleştiri yapmak gerekiyor. Bugün
faili meçhul atıkların varlığından söz
edebiliyorsak bunların titizlikle üzerine gitmeliyiz. Aksi takdirde sektörümüzün geleceğine ışık tutamayız”
ifadelerini kullandı.
EMİNE ERDOĞAN’DAN İZAYCAN’A
ÖZEL İLGİ
İki gün boyunca süren TÜRKTAY
Paneli’nde atık yönetimi sektöründe
aktif olarak yer alan her düzeydeki
katılımcılara, İZAYDAŞ’ın tanıtım broşürleri ile çocuklara yönelik İZAYCAN
yapboz setinin yer aldığı promosyon
çantalardan hediye edildi. Çevreci
çocuk karakteri İZAYCAN maskotu ise
organizasyona renk katarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
eşi Emine Erdoğan’a file çanta hediye
etti. Erdoğan ise bu gibi sosyal projeler üreten İZAYDAŞ’a teşekkür etti.
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[OSB’lerden ►

GOSB’un Kazakistan’ın Aktobe Bölgesi’nde
kuracağı OSB için imzalar atıldı

G

ebze Organize Sanayi
Bölgesi’nin Kazakistan’daAktobe Bölgesi’nde kuracağı
OSB için anlaşma imzalandı. Türkiye–Kazakistan İş Forumu kapsamında imzalanan protokol ile GOSB’un
Kazakistan’a bağlı Aktobe Bölgesi’ne
OSB kurması resmileşti. Aktobe
Bölgesi’nde kurulacak OSB’de GOSB,
model olarak alınacak.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Askar
Mamin’in katılımıyla 10 Kasım 2019
tarihinde gerçekleştirilen Türkiye–Kazakistan İş Forumu kapsamında,
GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit
Yıldırım ile Kazakistan Cumhuriyeti
Aktobe Bölge Valisi Ondasyn Urazalin
ön protokole imza attılar.
Projenin finans ayağı için ise
Kazakistan’ın Nur-Sultan kentinde
faaliyet gösteren Astana International Financial Centre ile bir anlaşma
imzalandı.

Sanayici sohbet toplantılarının Ekim ayı buluşması
GOSB Teknopark A.Ş.’de gerçekleştirildi

G

OSB’da faaliyet gösteren
sanayicilerin bilgi, birikim
ve deneyimlerini paylaştığı,
yönetimden beklentileri ile bölgede
hizmet kalitesinin daha üst seviyeye çıkarılması için görüşlerini ifade
ettiği aynı zamanda ziyaret edilen
tesisin incelenerek bölgedeki ürün
yelpazesinin ve firmaları tanıma fırsatının bulunduğu “Sanayici Sohbetleri” toplantılarının Ekim ayı buluşması, 24 Ekim Perşembe günü GOSB
Teknopark A.Ş.’de, GOSB Teknopark
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail
Sait Turfanda‘nın ev sahipliğinde
gerçekleştirildi.
Toplantıya, Gebze Organize
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren
firmaların temsilcilerinin yanısıra,
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ile
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan

Aydın katılım sağladı.
Toplantıda, GOSB Teknopark A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sait
Turfanda ile GOSB Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Tolga
Bildirici tarafından yapılan sunumun
ardından, GOSB Teknoparkta faaliyet
gösteren White CAD Teknolojileri
Ltd. Şti. firmasından Serhat Zengin,

Hudop Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
firmasından Nedim Kebapçı, İnosens
Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
firmasından İsmail Uzun, firmalarını
tanıtan birer sunum yaptılar.
Toplantıya katılım gösteren
firmaların yetkilileri, Teknopark’ın
faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye
erişme imkanı buldular.
Kocaeli Odavizyon
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[Girişimcilik ►

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu
İtalya heyet ziyareti gerçekleştirdi

K

ocaeli Kadın Girişimciler Kurulu
ve Doğu Marmara ABİGEM organizasyonunda, 18 – 19 Ekim 2019
tarihlerinde İtalya’nın Udine kentinde
düzenlenen “Business Meets Future
- İş Dünyasının Geleceği Etkinliği’ne
heyet ziyareti düzenlendi.
Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Dilek Çınar önderliğinde
gerçekleştirilen heyet ziyaretine gemi
inşa-onarım, ilaç, otomotiv, alüminyum, gıda, yazılım, danışmanlık ve ku-

yumculuk alanında faaliyet gösteren
Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu
üyeleri katıldı.
Heyet ziyaretinin ilk gününde, Pordenone-Udine Ticaret Odası’nın düzenlediği dijitalleşme ve inovasyon odaklı
konferansa katılım sağlandı. Şirketlerin katma değeri daha yüksek ürün
ve hizmet üretimi için iş süreçlerinin
dijitalleşmesi ve inovatif iş modellerinin geliştirilmesi konusunda bilgi
alındı. Konferansta ayrıca, Pordenone
ve Udine Bölgesi’nde faaliyet gösteren girişimcilerin kurumsal sosyal
sorumluluk ve iyi uygulama örnekleri
paylaşıldı.
Konferansın ardından, Kocaeli Kadın
Girişimciler Kurulu üyeleri PordenoneUdine Ticaret Odası Kadın Girişimciler
Komitesi ile bir araya gelerek karşılıklı
görüş alışverişinde bulundu.
Pordenone-Udine Kadın Girişimciler
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Komitesi Başkanı
Cecile Vandenheede ve Girişimciler
Komitesi Başkanı Fabio Passon
sunum yaparak,
Oda bünyesindeki
girişimci komitelerinin çalışmaları
ve gelecek dönem
hedefleri hakkında
bilgi aktarımında
bulundu. Kocaeli
Kadın Girişimciler
Kurulu Başkanı
Dilek Çınar ve Uluslararası İlişkiler
Çalışma Grubu Başkanı Sezen Tuğba
Koç Kocaeli’deki ticari ve sanayi faaliyetler hakkında bilgi vererek, Kadın
Girişimciler Kurulu’nun çalışmaları ve
gelecek dönem planlarına yönelik bir
sunum yaptı.
Taraflar, iki ülkenin girişimcileri
arasındaki ticari ve
teknolojik işbirliğini
geliştirmek üzere
karşılıklı heyet
ziyaretleri, çeşitli
networking ve B2B
aktiviteleri düzenleme konusunda
ilgilerini beyan ettiler. Toplantı sonunda Kocaeli Kadın
Girişimciler Kurulu
Başkanı Dilek Çınar
Pordenone-Udine
Kadın Girişimciler
Komitesi Başkanı
Cecile Vandenheede’ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür plaketi sundu.
Etkinlik kapsamında ayrıca, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri
İtalyan firmalarla B2B ikili iş görüşmelerinde bulunarak, olası işbirliklerini
değerlendirdi.
Programın ikinci gününde ise Pordenone-Udine Bölgesi’ndeki Lean Experience Factory ve Confartigianato El
Sanatları Derneği ziyaret edildi. Lean
Experience Factory’de dijital dönüşüm
ve endüstri 4.0 konusunda firmalara sunulan hizmetler hakkında bilgi
alındı. Confartigianato El Sanatları
Derneği ziyaretinde ise her iki kuru-

mun faaliyetleri ve olası işbirlikleri
konusunda karşılıklı bilgi paylaşımında
bulunuldu. Toplantı sonunda Kurul
Başkanı Dilek Çınar, Dernek Başkanı Gian Luca Gortani’ye bir teşekkür
plaketi sundu.

[Çevre mevzuatı ►

KSO Çevre Komisyonu, ‘Sıfır Atık
Mevzuatı’nı ele aldı

K

ocaeli Sanayi Odası öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları,
yerel idareler, OSB Müdürlükleri
ve KSO Meclis Üyelerinin katılımı ile
oluşturulan “KSO Çevre İhtisas Komisyonu” Ekim ayı toplantısını Çevre
Bakanlığı yetkililerinin katılımları ile;
yoğun ilgi ile gerçekleştirdi.
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet
Saraç’ın başkanlığını yaptığı toplantıya, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yrd.

Cengiz Öztürk, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden
Selma Ayaz, KOÜ Çevre Mühendisliği
Bölümü’nden Aykan Karademir, GTÜ
Çevre Mühendisliği Bölümü’nden
Nihal Bektaş, ÇMO Başkanı Murat
Sancak, KSO Meclis Üyesi Bora Ergene, Meclis Üyesi Haluk İber, Komite
Üyesi Uğur Meral, Çevre ve Şehircilik

Sancak’ın 10-12 Ekim tarihlerinde
GTÜ’de gerçekleştirilen 13. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi’nin sonuçlarını paylaşması ile başladı. Daha
sonra Komisyon Başkanı Muhammet
Saraç geçen hafta Ankara’da yapılan
TÜRKTAY Paneli konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan Mehmet Balcı’nın

Bakanlığı’ndan Mehmet Balcı ve Elif
Güzey, KSO İş Geliştirme Sorumlusu
Aynur Hacıfettahoğlu ve OSB’lerin
Çevre Mühendisleri iştirak etti.
Toplantı; ÇMO Başkanı Murat

Sıfır Atık Mevzuatı ve uygulamaları
konusundaki sunumu ile devam eden
toplantı, OSB Çevre birimlerinin mevzuat uygulamalarıyla ilgili soruları ile
tamamlandı.
Kocaeli Odavizyon
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[çevre ►

e-Atıklar halen miktarı
en hızlı artan atık tipi
Uğur Meral
Uğur Metal Yönetim Kurulu Başkanı

T

ÜİK verilerine göre Ülkemizde
2018 yılında yaklaşık 32 milyon
ton belediye atığı oluşmuştur.
Ancak bu atığın yüzde 11 oranında geri
dönüşümü sağlanmıştır. Yine yapılan
son araştırmalara göre Türkiye’de yıllık 535.000 ton e-atık ortaya çıkmakta
ve bu miktarın sadece 10.000-25.000
ton aralığındaki kısmı yani yüzde 2,5’u
geri dönüşüm firmaları tarafından
toplanabilmekte ve verimli geri dönüşüme tabi tutulmaktadır. Bu verilere
dayanarak 2020 yılında 894 bin ton
elektronik atığın ülkemizde oluşması
öngörülmektedir. Aynı yıl 402 bin ton
elektronik atık toplanacağı, bu rakamın da toplam e-atığın yüzde 50’sine,
piyasaya sürülen toplam cihaz miktarının da yüzde 30’una tekabül edeceği
ifade edilmektedir.
E-atıkların miktarı yılda yaklaşık yüzde
5 oranında artış göstermektedir ve
halen miktarı en hızlı artan atık tipidir.
2016 yılında Dünya üzerindeki tüm
elektronik atıkların ikincil hammadde
değeri 55 milyar euro’ya eşdeğer hale
gelmiştir ki bu rakam birçok ülkenin
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gayri safi milli hasılasından daha yüksek bir değerdir. Bu atıkların birçoğu
teknik olarak geri dönüştürülebilir
olmasına rağmen ancak pazar şartları
izin verdiği ölçüde geri dönüşüm proseslerine tabi tutulabilmektedir.
Bunun yanı sıra günümüzde pek çok
geri kazanım veya işleme tesisi de
geri kazanımı sağladığı hurda sınıfı
içerisinde tanımlı hammadde olarak
hazırladığı malzemeleri yurtdışına
satmak istemektedir…
Türkiye’nin nüfusunu yaklaşık olarak
82,4 milyon olarak kabul edersek 2018
yılında gerçekleştirilen ithalat tutarı
223 milyar Dolar ve kişi başına yıllık
ithalat miktarı 2.710 Dolar civarında
olmuştur. Türkiye ithalatında elektronik cihazlar, haberleşme araçları, tıbbi
cihazlar başta olmak üzere elektronik
ürünler önemli bir yer kaplamaktadırlar. Özellikle Çin, Almanya, ABD,
Fransa ve İtalya Türkiye’nin en çok
elektronik ürün ithal ettiği ülkelerdir.
Bilgisayarlar da dahil olmak üzere
makineler 27.3 milyar$ ile toplam
ithalatın yüzde 12,3’sini oluştururken, elektrikli makine ve cihazlar 20.1
milyar$’lık ithalat miktarı ile toplam
ithalatın yüzde 9’una sahiptir.

Bununla birlikte Ülkemizde hatırı
sayılır bir atık ithalatı söz konusudur. Yine 2018 sonu itibariyle Türkiye
Avrupa’dan 13 milyon ton atık ithal etmiş ve dönüştürülebilir atık ithal eden
ülkeler arasında ülkemiz ilk sırada yer
almıştır.
Elektronik atıklar açısından konuya
bakacak olursak;
AB ülkesi olmamamız ve mevzuat
gereği, ülkemize e-atık ithal edilmemekte ancak ihraç edilmektedir. Oysa;
günlük yaşamda kullanmış olduğumuz e-atıkların yanı sıra medikal
cihazlar, askeri teçhizatlar, gemi ve
uçak elektronik aksam hurdaları da,
içerdikleri değerli metaller nedeniyle
potansiyel bir ikincil kaynak durumundadırlar.
Örneğin, bir bilgisayar baskılı devre
kartı, yaklaşık ağırlıkça yüzde 16 Bakır
(Cu) ve tonunda 110ppm Altın (Au)
içermektedir. Bu değerler, bakır ve
altın cevherlerinin metal içerikleriyle
karşılaştırıldığında, baskılı devre kartlarının tonda, altın cevherlerine göre
25-250 kat arası altın, bakır cevherlerine göre ise 20-40 kat arası daha
fazla oranda bakır içerdiği görülmektedir. Yine,1 milyon adet cep telefonu-

nun geri dönüştürülmesinden 17 ton
bakır,350 kg gümüş,35 kg altın ve 15 kg
paladyum geri kazanılabilir.
E-atıklar içerisinde değerli metal
olarak altın, gümüş ve paladyumun
haricinde nadir olarak diğer değerli
metallerde bulunmaktadır.
Bu çarpıcı rakamlardan görüldüğü
üzere e-atıklardan metallerin geri
kazanımı; e-atık kaynaklı çevresel zararın azaltılmasının yanında ülkemizin
doğal yani birincil metal kaynaklarının
korunması ve verimli kullanılması
yönüyle de önem kazanmaktadır.
Dolayısıyla ülke dışı ortamlarda geri
dönüştürme çalışmaları engellenmeli,
vatanımızda yasal mevzuatlara ve
gerçek piyasa şartlarına uygun, modern yatırımların önü açılmalıdır.
Değerli metaller yüksek kimyasal
kararlılık ve iletkenlik özellikleri nedeniyle elektronik cihazların yapımında
yaygın olarak kullanılmasının yanı
sıra; e-atıkların içermiş olduğu elementler Sanayi den Savunma ya kadar
birçok sektörde stratejik hammadde
olarak kullanılmaktadır. Ancak atıkların toplanmasında istenilen düzeye
ulaşılamaması sebebiyle, bu sektörde
yeşil ekonomi yolunda ciddi yatırımlar
yapmış firmaların hammaddesi olan
atığa neden ulaşamadığını ben yeşil
bir ekonomist olarak gerçekten bilmek
istiyorum…
Ve diyorum ki;
Ülkemizde de çığ gibi büyüyen eatıkların emniyetli ve güvenli şekilde
toplanması, bertarafı ve geri dönüşümü bir sektör haline dönüşmelidir…
E-atıkların uygun yöntemlerle geri kazanımı hem çevreci (çevreye verilecek
zararı azaltan) hem de önemli ölçüde
iş sahası yaratabilecek önemli bir
pazar olabilir.
Geri kazanımın avantajları sadece
bunlar ile sınırlı değildir. Dünya da
hammadde fiyatları ne kadar yüksek

olursa, geri dönüştürme malzemesi
de o kadar değerlidir ayrıca; enerji
tüketimine rağmen yeni hammaddelerin kullanımı azalmakta ve atıkların
zehirli maddelerinin toprağa ve suya
karışması da önlenmektedir.
• Değerli Metallerin Yurt İçinde Geri
Kazanımı ile ilgili Projenin Gerçekleşmesinin Önemi Nedir:
• Türkiye’de geri dönüşüm sektöründe
çığır açacak bir proje olması.
• Gerçekleşmesi halinde bu proje Türkiye, Komşu Kıta ve Ülkeler
• (Yunanistan), Ortadoğu, Balkanlar,
Arap Yarımadası, Rusya ve Türkiye
• Cumhuriyetler coğrafyasında ilk ve
tek olma özelliği taşıyacak olması.
• Elektronik hurdaların yurtdışına
gönderilmesi ile yaşanan değerli
metal kayıplarının önüne geçilebilecek
olması.
• E-atıkların işlenmesi sonucu tesislerden çıkan bakır ve bakır alaşımlarının içinde bulunan değerli metaller de
kazanılabilecek olması.
• Değerli metal ithalatını azaltacak,
değerli metallerin hammadde ve
işlenmiş olarak ihracatının uluslararası piyasada artması ve kısa zamanda
kendi markamız ile söz sahibi olarak
ülke ekonomisine doğrudan katkıda
bulunacak bir proje olması.
• Değerli metallerin yurt dışında geri
kazanımı için ödenen nakliye ve işlem
ücretleri için ödenen döviz çıktısının
önlenmiş olması.şeklinde sıralayabiliriz.
Bu maddeyi bir örnekle açıklayacak
olursak; 20 ton (1 konteyner)değerli
metal içeren bir malzeme ihraç edildiğinde; yaklaşık 11 bin dolar işlem,
nakliye ve geri kazanım bedeli olarak
kayıp olmaktadır.
Bununla birlikte, Türkiye’nin teknolojik yatırım anlamında sahip olduğu
potansiyeli ve jeopolitik konumunu
birleştirdiğimizde; hammaddesiz
kalınmaması, sanayicinin rekabet gü-

cünü arttırabilmesi ve ucuz hammadde üretimi sağlayabilmesi için sadece
geri kazanım tesislerine değil, bu
konuda yatırım yapmış zenginleştirme
ve işleme tesislerine de kapasiteleri
doğrultusunda verilecek özel izinler
ile ithalat yolunun açılmasının da ülke
ekonomisine yüksek katma değer ve
istihdam sağlayacağını göz ardı etmememiz gerekiyor.
E-atık stratejik hammaddemizdir;
unutmamalıyız...
Genel olarak katı atıkların, çevre ve
insan sağlığına olumsuz etkileri ile
birlikte yönetim sorunu olarak ele
alınması; atıkların toplanması, taşınması ve uzaklaştırılması hizmetlerinin
yaşanan hızlı kentleşme ve endüstrileşme ile birlikte geliştirilmesine,
sorumlu aktör, kurum ve kuruluşların
bilinçlendirilerek güçlendirilmesine,
yeni yönetsel yaklaşım ve modellerin
uygulanmasına bağlıdır.
Tüm bunlar göz önüne alındığında atık
sorununun sadece çevresel ve insansal bir sorun olmadığı, aynı zamanda
yönetim çevreleri, politika uygulayıcıları ve yürütücüleri açısından da çok
fazla önem verilmesi gereken mühim
bir konu olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bizler için atık hammaddedir, atık
istihdamdır.
Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu
“Sıfır atık” seferberliği kapsamında
çıkmış olduğumuz bu yolda; Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı’nın ve hatta e-atıkların
toplanması ve geri dönüşüm sürecine
tabi tutulması için bu konuda öncelikle
eğitim ve farkındalık, çevre bilinci ve
teknik yeterliliğin gerekliliği noktasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bu
dinamizmin çarkları olarak birbirleriyle koordineli işleyişleri hızlı yol almamızda en büyük etken olacaktır.
Biz buna gönülden inanıyoruz…
Kocaeli Odavizyon
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[meslek komiteleri ►

27. Meslek Komitesi Üyeleri,
Özkartallar firmasını ziyaret etti

K

ocaeli Sanayi Odası 27.
Meslek Komitesi temsilcileri (Makine Kurulum, Hurda
Atık Bertarafı ve Enerji Sanayi Grubu) grup
üyelerinden Özkartallar İnş. San. ve Tic. A.Ş.
firmasına ziyarette bulundu. Üye ziyaretine
Komite Başkanı Uğur
Meral, Komite Başkan
Yardımcısı Cem Serkan
Tanyeri, Meclis Üyesi
Muhammet Saraç ve
KSO İş Geliştirme Sorumlusu Aynur Hacıfettahoğlu iştirak etti.

Özkartallar firmasının yetkilisi
Çevre Yüksek Mühendisi Yakup Koçak
tarafından karşılanan heyet KSO, fa-

aliyetleri ve projeleri hakkında bilgilendirme yaptı. Koçak ise Özkartallar
firması konusunda heyet üyelerini
bilgilendirdi. Firma ziyareti heyetin tesis alanını gezisi ile tamamlandı.
1986
yılında
kurulan
Özkartallar’ın faaliyet alanları; inşaat, kentsel atık yönetimi,
ambalaj ayrıştırma ve perakende gıda ticaretidir. Başiskele ilçesinde bulunan tesisinde ilgili
mevzuatlar çerçevesinde ambalaj atıkları toplama, ayırma konusunda faaliyette bulunan firma; İzmit Belediye’nin anlaşmalı
ambalaj atık toplayıcısıdır.

7. Meslek Komitesi Üyeleri,
Kartonsan AŞ.’yi ziyaret etti
- Kartonsan hakkında bilgi aktarıldı
Kartonsan 1967 yılında kuruldu. 1970 yılında üretime
başladı. 1970’te yıllık 9 bin ton üretim kapasitesi, 1996
yılında enerji santralleri devreye alındı. 2009 yılında 1.
Makine kapasitesi yüzde 50 arttırıldı. 2014 yılında ikinci
makinede kapasite yüzde 60 arttırıldı.
Atık kağıt kullanım oranı yüzde 94. Geri kazanılan su
oranı yüzde 40. Üretim aşamasında istediğimiz özelliklerde olması için on-line olarak gramaj-kalınlık ve rutubeti kontrol ediliyor.
Bu bilgilerden sonra hep birlikte yemeğe geçildi. Ardından da sahada incelemeler yapıldı.

K

ocaeli Sanayi Odası’nın kağıt ürünleri ve matbaacılık 7. Meslek Komitesi aynı komitede yer alan
aynı zamanda KSO Üyesi Kartonsan Fabrikası’nı
ziyaret etti.
Komite Başkanı Nurettin Şenemre, Başkanlığı’ndaki
heyette Komite üyesi ve aynı zamanda KSO Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, Komite Üyesi Noyan Özler, Komite
sorumlusu Murat Özer yer aldı. Sunumda hazır bulunan
ekipte Fabrika Md. Ümit Özkan, İnsan Kaynakları birim
sorumlusu Başak Kaya, Üretim Md. Volkan Turt, Teknik
Uzman Müdür Güven Şanlı hazır bulundu. Ev sahipliğini
Kartonsan Genel Müdür Haluk İber yaptı. Ziyaret sırasında öncelikle toplantı odasında Fabrika Müdürü Ümit
Özkan tarafından Kartonsan’ın kuruluşundan bu yana ki
çalışmaları hakkında bilgi verildi.
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20. Meslek Komitesi Üyeleri, Gebze Mehmet
Tuğrul Tekbulut MTAL ve BİLSEM’i ziyaret etti

K

ocaeli Sanayi Odası’nın Gebze Mehmet Tuğrul Tekbulut
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi ve BİLSEM ziyaretine 20. Meslek komitesi üyeleri Sacit Ertuğ, Sebahattin Sertçetin, Sedat Babalık, Tuğrul
Tekbulut ile komite temsilcisi Rahmi
Çelikel katıldılar.
Komite üyeleri okulu gezdiler veOkul Müdürü Halil Erdal’dan okul
hakkında detaylı bilgiler aldılar. Okul,
komite üyesi Tuğrul Tekbulut tarafından 2017 - 18 eğitim döneminde
kuurldu. Bütün ihtiyaçlarını da kendisi karşılamaktadır. Okulun kuruluş
amacı; bu günün ve geleceğin mesleği
olan yazılım sektörüne kalifiye eleman yetiştirmektir. Okul devlet okulu
olmasına mukabil teknik donanım ve

satım, yönetim gibi tecrübelere sahip
olmalarını sağlayarak
girişimciliği aşılamaktır. Okulda her cuma
günü mesleğinde uzman bir kişi tarafından öğrencilere seminer verilmektedir.
Aynı bina içerisinde gene Tuğrul
Tekbulut tarafından
yaptırılan ve hizmete
açılan Gebze Bilsem
Bilim ve Sanat Merkezi mevcuttur. Komite
üyeleri Bilsem müdürü Hikmetullah Taşan
tarafından gezdirile-

rek bilgilendirildi.
Bilsemde müzik, resim, robotik
kodlama, teknoloji tasarım, yabancı
dil, Türkçe – drama, sosyal bilimler,
bilim sanat, matematik uygulama,
astronomi ve uzay bilimleri ve proje
atölyeleri mevcut. 18 öğretmen 407
öğrenci ve 20 derslikte eğitim verilmekte. Bilsem öğrencileri “Üstün
Zekalı” olarak adlandırılmaktadırlar.
3 aşamalı sınavlardan geçen yüksek IQ seviyesine sahip öğrenciler
Bilsem’deki atölyelerde uygulama ve
projelerle eğitilmektedir.
Yazılım Lisesi ve Bilsem konusunda detaylı bilgiler alan komite üyeleri
daha sonra komite toplantısını gerçekleştirdiler.

eğitim imkanları açısından Gebze’nin
sayılı okulları arasındadır. 8bin m2
kapalı ve 5 bin m2 yeşil alanı bulunan
okulda, 12 derslik, 6 bilgisayar laboratuvarı, 1 elektronik, 1 fizik, 1 kimya-biyoloji ve 1 resim/müzik atölyelerinin
yanı sıra, 100 kişilik seminer salonu,
çok amaçlı kapalı salonu, 5bin kitap
kapasiteli kütüphane, mutfak ve yemekhane mevcuttur.
Hali hazırda 9. Ve 10 sınıflarda toplam 177 öğrenci eğitim gören okulda
14 öğretmen, 2 idareci, 1 memur idari
kadroda görev yapmaktadır. Yazılım
lisesinin en önemli özelliklerinden biri
de 500 civarında ilk okul öğrencisini
okula getirerek kodlama eğitimi vermesidir. Okulda öğrenci gelişimine
yönelik birçok iyi uygulamalar mevcuttur. Bunlardan biri de öğrencilere
şirket kurdurup iş sahibi olma, alım,
Kocaeli Odavizyon
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7. Meslek Komitesi Üyeleri,

Arimpeks Aluminyum’u ziyaret etti

K

ocaeli Sanayi Odası
7. Meslek Komitesi 7.
Meslek Komitesi (Kağıt Ürünleri ve Matbaacılık) firma ziyaretleri kapsamında bu
ay Arimpeks Alüminyum San. İç
ve Dış Tic. A.Ş. firmasını ziyaret
etti. Ziyarete Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve 7. Meslek
Komite Üyesi Çınar Ulusoy ile
Komite Sorumlusu Murat Özer

katıldılar.
Arimpeks Genel Müdürü
Noyan Özler’in ev sahipliğindeki toplantıda firma hakkında
ve yaptığı üretim hakkında bilgi
alışverişinde bulunulurken Komite üyesi Çınar Ulusoy tarafından da Kocaeli Sanayi Odası
faaliyetleri ve KSO üyelerine
verilen hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldı.

13. Meslek Komitesi,
Automotive Meetings’e katıldı

K

ocaeli Sanayi Odası 13. Meslek Komitesi (Plastik İnşaat Malzemeleri ve
Diğer Plastik Ürünler Sanayi Grubu),
12-14 Kasım’da Bursa’da düzenlenen Automotive Meetings’e katıldı. Otomotiv ve satış sonrası endüstrisi paydaşlarının bire bir görüşme
yapmasını sağlayan etkinlik de, yerel ve uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya gelindi.
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Başkan Büyükakın,

‘’Ar-Ge çalışmaları ticarileşmeli’’

M

armara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı Doç.Dr
Tahir Büyükakın, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Kamu Üniversite Sanayi İş
birliği (KÜSİ) çalışma grubu üyelerini
makamında konuk etti. 2014 yılından
beri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından koordine edilen KÜSİ
faaliyetleri hakkında konuk heyetten
bilgi alan Başkan Büyükakın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de özellikle dile getirdi. KÜSİ faaliyetlerine
sosyal bilimler alanından öğretim
üyelerinin katılımının faydalı olacağı
önerisinde bulunan Başkan Büyükakın, sanayide yaşanan problemlerin
çözümü noktasında KÜSİ faaliyetlerinin önemine de değinerek, “Yerli
ve milli sanayimizin gelişiminde üniversitelerimizin ve kamu kurumlarımızın büyük katkısı var. Üniversite
sanayi iş birliğinin daha iyi noktalara
ulaşması üretime de daha büyük
katkı sunacaktır” dedi.
KOCAELİ, SAYISAL OLARAK
TÜRKİYE’DE İKİNCİ SIRADA
Kocaeli’nde 128 Ar-Ge ve 15 Tasarım merkezi bulunduğunu ziyarette
ifade eden Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürü İlhan Aydın, sayısal olarak
Kocaeli’nin İstanbul’dan sonra Ar-Ge
ve tasarım merkezleri bakımından

Türkiye’de ikinci sırada olduğunu dile
getirerek, “KÜSİ çalışma grubuyla
her hafta iki firmayla toplantı düzenliyoruz. Ziyaret ettiğimiz firmalarda
yerel yönetimlerle iş birliği yapılabilecek konu başlıkları da ortaya
çıkıyor. Ortaya çıkan fikirlerin projelendirilerek hayata geçirilmesiyle,
ilimizde Kamu-Üniversite-Sanayi iş
birliği ile kentimize değer katacak
uygulamalar da gerçekleştirilebilecek” şeklinde konuştu.
“GENÇLİĞİMİZE ŞANS VERİLMELİ,
PROJELERE DAHİL EDİLMELİ”
Kocaeli Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Nilgün Fığlalı ise KÜSİ heyetinin bölgemizdeki faaliyetlerine
katıldığını, üniversite sanayi iş birliği
kapsamında bu ziyaretlerin meyvelerini vermeye başladığını söyleyerek, “Çok sayıda proje faaliyeti
hayata geçti. Bunun yanı sıra sanayi
odaklı lisans üstü tezlerin artırılması
için de faaliyetler gerçekleştiriyoruz”
ifadelerini sarf etti. Birliktelik nedeniyle Ar-Ge çalışmaları daha fazla
ticarileşmeli diyen Başkan Büyükakın, “Ülkemiz inovasyon, tasarım
ve kullanıcı dostu üretimlerle her
alanda kat ettiği bu heyecan verici
aşamadan daha büyük aşamalara
da sıçrama yapabilir. Ülkemizde bu
enerji ve bilgi birikimi mevcuttur.

Gençliğimiz de çağın gerekliliklerini
çok iyi bilmektedir. Katma değeri
yüksek ürünlerin üretilmesi noktasında gençliğimize şans verilmeli,
projelerin içerisine dahil edilerek
tecrübe kazanmasına da fırsat verilmelidir” diye konuştu.
GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPTILAR
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve
Projelerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Kocaeli
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan
Aydın, Kocaeli Üniversitesi KÜSİ İl
Temsilcisi Prof. Dr. Engin Özdemir,
Gebze Teknik Üniversitesi KÜSİ İl
Temsilcisi Doç. Dr. Fikret Yıldız, KOSGEB Kocaeli İl Müdürü İbrahim Ustaömer, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü KÜSİ Sorumlusu Mehmet Tizar, Marka Temsilcisi Kocaeli
Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
Hüseyin Özgür Ünsal, TSE Temsilcisi
Fatih Soylu, Kocaeli Üniversitesi Teknopark A. Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Nesrin Aydın ve Kocaeli Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Üniversite Sanayi İşbirliği Sorumlusu Kıymet Eşiyok’un yer aldığı KÜSİ heyeti
üyeleri Başkan Büyükakın’ın kendilerini kabul etmesinden dolayı memnuniyetleri dile getirdiler. Birliktelik
yapılan görüş alışverişinin ardından
sona erdi.
Kocaeli Odavizyon

57

[İş birliği ►

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞ BİRLİĞİ 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: TOFR20190626001
Enerji verimliliğini kaybedilen ısı geri kazanımı ile enerji verimliliğini artırmak isteyen endüstrilere ve yenilenebilir enerji üreticilerine enerji depolama çözümü sunan bir Fransız yenilikçi şirket, teknik yardım, lisans
sözleşmesi, üretim sözleşmesi veya finansal anlaşma ile ticari anlaşma
yoluyla ortaklıklar arıyor. Şirket, enerji mevduatının teşhisinden teknolojilerinin uygulanmasına ve performans izlemesine kadar çözümlerinin
uygulanmasını desteklemektedir.
Referans no: TONL20190809001
Tıbbi cihaz şirketleri ve doku bankaları için makinelerin geliştirilmesinde
ve pazarlanmasında aktif olan Hollandalı şirket, yumuşak (örneğin biyopolimer polarlar, insan dokuları) ve sert malzemelerin (örneğin kemik
greftleri) işlenmesini optimize eden makine ve teknoloji sunmaktadır.
Temel yetkinlik, temiz odalar için uygun özel donanımlar geliştirmektir.
İş birliği, teknik yardım ile ticari bir anlaşma veya teknik bir işbirliği
anlaşması çerçevesinde olabilir.
Referans no: TRNL20190930001
Hollanda yasa uygulayıcı kuruluşu, soğuk vakalarla ilgili araştırma verilerini gizli bir şekilde paylaşmak için çözümler sunan, vatandaşların ve
işletmelerin bu ciddi davaların çözümünde birlikte düşünmelerini sağlayacak çözümler sunan Avrupa’dan KOBİ’ler ve yeni başlayanlar arıyor.
İş birliği bir araştırma ya da teknik bir iş birliği anlaşması çerçevesinde
olacaktır. Bu istek, açık bir platformda yayınlanan inovasyon yarışmasına atıfta bulunuyor.
Referans no: RDKR20191004001
VR / AR çözümünde uzmanlaşmış bir Koreli şirket, 2020’de Eurostars2
kapsamında bir proje teklifi için hazırlanıyor. Ortak araştırmanın temel
amacı, kurumların konferans sistemlerinde kullanılabilecek bir 3D teknoloji tabanlı yazılım geliştirmektir. Bu amaçla, şirket, gerçek zamanlı
ses (konuşma) tanıma, metin dönüştürme (STT: Metne Konuşma) veya
çeşitli dillerde gerçek zamanlı çeviriyi destekleyen bulut tabanlı teknolojide uzmanlaşmış ortaklar arıyor.
Referans no: TRKR20190925001
Koreli bir bilişim şirketi şu anda işletme tramvayının güvenliğini arttırmak için bir sensör ve kamera kullanarak demiryolu sürücüsünü gerçek
zamanlı olarak tramvay sürücüsüne bildiren bir araç kaza önleme teknolojisi geliştirmeye çalışıyor. Bu teknolojiyi başarılı bir şekilde geliştirmek
için, şirket hareketli bir aracın güvenli sürüşü için gelişmiş algılama /
AI / akıllı kamera teknolojisi konusunda geniş deneyime ve uzmanlığa
sahip ortaklar arıyor. Aranılan iş birliğinin türü teknoloji ve lisans sözleşmesidir.
Referans no: BOLT20191001001
Litvanyalı şirket, atıştırmalıklar (patates atıştırmalıkları, mısır atıştırmalıkları, ekmek cipsleri vb.) ve aromalı kuruyemişler ile tohumlar (bal
kavrulmuş kuruyemişler, kavrulmuş tuzlu kuruyemişler, çıtır kaplamalı
yer fıstığı, tatlı veya tuzlu ayçiçeği çekirdeği, vb.) üretimi yapmaktadır.
Şirket, yurtdışındaki satışlarını genişletmeyi hedefliyor ve ticari ajans anlaşması ve dağıtım ajansı anlaşması kapsamında çalışacak ticari aracılar
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