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[başkan’dan mektup ►

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu:

İklim ve çevre artık gündemimizin ilk
sıralarında yer alıyor
Başkan Zeytinoğlu:
Vatandaşlarımızın
acılarını
candan paylaşıyoruz
28 Temmuz tarihinde başlayan
ve başta Akdeniz ile Ege kıyılarındaki iller olmak üzere ilimizin de
içinde olduğu farklı illerde meydana gelen orman yangınları nedeniyle derin bir üzüntü duyuyoruz.
Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.
Orman yangınlarında zarar
gören vatandaşlarımız için TOBB
tarafından başlatılan yardım
kampanyasına Odamız ve üyelerimizin destekleri ile 30 jeneratör ve
200 buzdolabı ile katıldık. Umarız
en yakın zamanda ormanlarımızı
ve ekosistemini de eski haline
getiririz.
Rize ve Artvin’in ardından
en son olarak Batı Karadeniz’de
Sinop, Kastamonu ve Bartın’da
yaşanan elim sel felaketi ile ortaya çıkan can kayıpları nedeniyle
büyük üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza
Allah’tan rahmet, yaralılara acil
şifalar diliyoruz. Yangın felaketinde olduğu gibi sel felaketinde de
vatandaşlarımıza Odamız ve üyelerimizin destekleri ile yapacağımız yardımlar için hazırlıklarımızı
en kısa sürede bitirerek, yaraların
sarılmasına katkıda bulunacağız.
Tüm bunlar bize doğayla
barışık olarak, deprem, yangın ve
sel dahil tüm doğal afetlere karşı
önleyici bir hazırlık içinde olmamız gerektiğini gösteriyor.
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SO Başkan Ayhan Zeytinoğlu son
dönemde yaşanan doğal afetlere
karşı hazırlıklı olunması gerektiği
mesajını vererek dünyada da benzer
çabaların olduğunu dile getirdi:
“İklim değişikliğinin giderek daha
fazla hissedildiği dünyamızda, çevre
ve iklim konuları artık gündemimizin ilk
sıralarında yer alıyor. AB de ekonomisini
döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde
modernize ediyor. Temel hedef 2030’da
sera gazı emisyonlarını yüzde 55 azaltmak, 2050’de ise iklim nötr kıta olmayı
başarmak.” şeklinde konuşan Zeytinoğlu, bu kapsamda Ticaret Bakanlığı
tarafından Yeşil Mutabakat Eylem Planımız yayınlandığını hatırlatarak “Ayrıca,
Paris İklim Anlaşmasının küresel sıcaklık
artışını 1.5 ila 2 arasında tutma hedefi
de, AB’nin iklim değişikliği ile mücadele
çabalarını hızlandırdı. Anlaşmayla her
ülke karbon emisyonlarını azaltma hedeflerini kendisi belirliyor. Son günlerde
yaşadığımız doğal afetler bu anlaşmanın önemini daha da arttırıyor. Paris
Anlaşması’nın imzalanması için TOBB’un
da ciddi çabaları olduğunu biliyoruz. Zira
Eritre, İran, Irak ve Yemen’in bulunduğu alt ligdeki beş ülke arasında olmak
ülkemize yakışmıyor.” değerlendirmesini
yaptı.
Bu ayın teselli veren bir gelişmesi
olarak Tokyo 2020 Olimpiyatlarında
kazanılan 13 madalyayı hatırlatan Ayhan
Zeytinoğlu: “Bu olimpiyatlar ülkemizin
en fazla madalya sayısına ulaştığı olimpiyat oyunları oldu. Madalyaların beşi,
kadın sporculardan geldi. Tüm sporcularımızı buradan kutluyoruz.” dedi.
17 Ağustos depremini bir kez daha
hatırlatan ve KSO’nun bu kapsamdaki
bir araştırmasına dikkat çeken Ayhan
Zeytinoğlu şöyle konuştu:
“Bildiğiniz gibi 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 22 yıl geçti. Depremde hayatlarını kaybedenleri rahmetle
anıyoruz. 17 Ağustos 1999 depreminde;

hayatını kaybeden vatandaş sayısı 18 bin
373 kişi, hasar gören 317 bin 493 ev ve
47 bin 412 işyeri.
KSO olarak; yaptığımız araştırma
sonucuna göre; 99 depremi sonrası yer
değiştirmek isteyen 182 firmamızın;
5’inin yer değiştirdiğini ve faaliyetlerine
devam ettiğini, 48’inin kaydının silindiğini ve 12’sinin faaliyetini sürdürmediğini
belirledik.
Bu yıl ise, firmalarımızın farkındalıklarını anlamak için bir deprem eğilim
anketi daha yaptık. Firmalarımızın olası
bir deprem öncesi aldıkları tedbirlere
baktığımızda; yüzde 94’i Acil Durum Planı olduğunu, yüzde 35’i makinelerini ve
büro mobilyalarını sabitlediğini, yüzde
44’ü tüm çalışanlarına afete hazırlık
eğitimi aldırdığını, yüzde 53’ü de yılda en
az 2 kere deprem ve yangın tatbikatını
yaptırdığını ifade etti. Diğer taraftan
depremden sonra inşa edilen işyeri ve
fabrikalar yeni mevzuatlara uygun olarak yapıldığı için zaten gerekli tedbirler
alınıyor.
KSO olarak bu bilinç ve sorumlulukla
birçok çalışma yaptık.
1989 yılında “APELL Projesi” olarak isimlendirilen kapalı çevrim telsiz
sistemini başlattık. Ağda bulunan ilgili
kurumlar ve firmalarımız herhangi bir
afet anında birbirleriyle kesintisiz
haberleşebiliyor. Bu çalışmamızı Kimya
Komitemizin desteği ve AFAD işbirliği ile
yakın zamanda geliştireceğiz. SEVESO
kapsamında olan tüm firmaları bu ağa
dahil etmeyi hedefliyoruz.
Deprem sonrasında, artan engelli
sayısının farkındalığıyla “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi” projesini 2005
yılında başlatmıştık. Bu proje başarıyla
devam ediyor.
2018 yılından bu yana “KSO Proses
Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi”ni
geniş katılım ile düzenliyoruz.
Son olarak; KOÜ ile “Sanayide Güvenli

Yaşam ve İş Sürdürülebilirliği Eğitimleri”
seferberliğini başlattık. Gerek çalışanların eğitimi ve gerekse eğitici eğitimleri
düzenliyoruz. Maliyetleri çok küçük
ama faydası büyük olan bu eğitimleri çalışanlarınıza aldırmanızı tavsiye
ediyorum.”
Ekonomide gelişmeler
Temmuz ayında ihracat temmuz
ayları içerisinde en yüksek seviyeye
çıkarak yüzde 10,2 artışla 16,4 milyar
dolar olarak gerçekleşirken, haziran ayına göre ihracatta yüzde 17’lik gerileme
oldu. Aylık bazda bu gerilemede Kurban
Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılması
etkili oldu. Ağustos ayında da yine planlı
duruşlar nedeniyle belki rekor rakamlar
göremeyebiliriz. Ancak eylül itibariyle
20 milyar dolarları aşabileceğimizi
düşünüyoruz. 12 aylık ihracat 201 milyar
47 milyon dolara yükseldi.
Temmuz ayında ithalat yüzde 16,9
artışla 20,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayına göre ithalat yüzde
8,4 geriledi. Alt kalemlerde baktığımızda
yatırım malları ithalatında yüzde 1,3,
tüketim malları ithalatında yüzde 14,5
gerileme gözlendi. Ara mallar ithalatında ise yüzde 25,8 artış yaşandı.
Tüketim malları ithalatındaki gerilemeyi
ve ara amlar ithalatındaki artışı olumlu
buluyoruz.
Bu arada temmuz ayında dış ticaret
açığı yüzde 52,3 artışla 5,3 milyar dolara
çıktı.
Cari açık
Haziran ayında 1 milyar 127 milyon dolar olan cari açık yıllık bazda 29
milyar 679 milyon dolara geriledi. Mayıs
ayında 31,6 milyar dolar olan cari açığın
1,9 milyar dolar düştüğünü görüyoruz.
Açığın gerilemesinde hizmet gelirlerinin
pozitif katkısı ile dış ticaret açığındaki
gerileme etkili oldu. Buna karşın temmuz ayında dış ticaret açığında gerçekleşen artış cari açığa yansıyacak. Ancak
turizm gelirlerinin geçen yılın üzerinde
gerçekleşecek olması ve hizmet gelirlerinin katkısının artmasıyla, yıllık cari
açıktaki iyileşmenin devam edeceğini
düşünüyoruz.

KOCAELİ’NİN GERÇEK İHRACATI
Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız
verilere göre temmuz ayında
İlimizde üretim yapan firmaların;
ihracatları 2 milyar 208 milyon
dolar olarak gerçekleşti.
Kocaeli gümrüklerinden yapılan
ihracat 1 milyar 76 milyon dolar,
Kocaeli dışındaki gümrüklerden
yapılan ihracat 1 milyar 132
milyon dolar oldu. Kocaeli’nin
temmuz ithalatı ise 5 milyar 80
milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bunun 2,7 milyar doları Kocaeli
gümrüklerinden, 2,3 milyar
doları ise Kocaeli dışındaki
gümrüklerden yapıldı. 7 aylık
döneme bakıldığında ihracatın
14 milyar dolardan 19,6 milyar
dolara çıktığını, ithalatın ise 27,4
miyar dolardan 35,5 milyar dolara
çıktığını görüyoruz. Bu rakamlar
dikkate alındığında Kocaeli’nin
dış ticaret hacminin 75,7 milyar
dolar olduğunu, Türkiye dış
ticaretindeki payımız yüzde 19,4
olmuştur.
şın hız kestiğini görüyoruz. Döviz kurunda ani bir yükselme olmazsa, ağustosta
baz etkisiyle yıllık ÜFE’de gerileme
olabileceğini düşünüyoruz. ÜFE ile TÜFE
arasındaki fark 25.97 puana yükseldi.
Dolayısıyla buradan gelen maliyet
baskısının, TÜFE’yi yukarı çekmeye
devam edeceğini düşünüyoruz.

Aylık artışa sektörlerin katkısı;
imalat sanayi yüzde 2,6, ara malı yüzde
0,9, dayanıklı tüketim malları yüzde
5, sermaye malı yüzde 3,6, yüksek
teknolojili ürünler yüzde 12,4 olarak
gerçekleşti. Pandemi döneminde yüksek
teknolojili ürünlerde üretim artışını
anlamlı buluyoruz. İkinci çeyreğe ilişkin
veriler tamamlandı. İhracat performansımız ve üretim artışlarıyla büyümeye
en fazla katkının sanayiden geleceğini
düşünüyoruz. Geçen yıla göre baz etkisini de göz önünde bulundurursak, ikinci
çeyrekte % 20’nin üzerinde bir büyüme
görebiliriz.
İşşizlik
Haziran’da işsizlik geçen yılın aynı
ayına göre 2,7 puan, mayıs ayına göre
2,5 puan gerileyerek yüzde 10,6 oldu.
Artık işsizlik oranından ziyade çalışan sayılarına bakmalıyız. Haziran itibariyle toplam istihdam edilenlerin sayısı
28 milyon 586 bin kişi oldu. Toplam
istihdam sayısındaki toparlanma olumlu
ancak, nüfusumuza oranla olması
gereken seviyenin
altında olduğunu görüyoruz.
Kısa vadede
çalışan sayımızı 3233 milyon
seviyesine
yükseltmeyi
hedeflemeliyiz.

Kapasiteler ve üretim
Temmuz ayı kapasite kullanım oran
geçen yıla göre 6 puan, haziran ayına
göre 0,1 puan artış gösterdi.
Haziran ayında sanayi üretimi aylık
yüzde 2,3 artışla yıllık yüzde 23,9’a çıktı.
Yıllık yüzde 23,9’luk artışın baz etkisiyle
olduğunu biliyoruz. Bu dönemlerde aylık
artışlara odaklanılması gerektiğini
düşünüyoruz.Yüzde 2.3’lük artış,
ağustos ayından bu yana en
yüksek aylık artış olduğunu
görüyoruz.

Enflasyonda gelişmeler
Enflasyon verilerine
baktığımızda temmuz ayında;
TÜFE’nin aylık yüzde 1,80 artışla yıllık
yüzde 18,95’e çıktığını,
ÜFE’nin aylık yüzde
2,46 artışla yıllık yüzde 44,92’ye çıktığını
görüyoruz.
ÜFE’de aylık artı-
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KSO Şahabettin Bilgisu
Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

S

anayicileri çevre yatırımları
konusunda teşvik etmek ve çevreci sanayicileri ödüllendirmek
için Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın
1995 yılından bu yanadır düzenlediği
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, 27.
kez verildi.
27 yıldır sürdürülen törene Oda
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ev sahipliği
yaptı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde
düzenlenen törene Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu teşrif etti. Ödül törenine; Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun
Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KSO
Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul,
meclis üyeleri, KSO Yönetim Kurulu
Üyeleri, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, KSO’nun kurucu başkanı merhum Şahabettin Bilgisu’nun torunu
Akman Yengin, deniz ve ticaret odaları
başkanları, il müdürleri, sivil toplum
örgütü temsilcileri ile çok sayıda firma
yetkilisi katılım sağladı.

 Kocaeli Odavizyon

ŞAHABETTİN BİLGİSU’YU ANDI
Törenin açılış konuşmasını yapan
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,
“Ödülümüzün adını taşıyan ve henüz
çevrenin konuşulmadığı 70’li yıllarda,
çevre sorunlarının çözümü için yoğun
çalışmaları olan kurucumuz merhum
Şahabettin Bilgisu’yu bugünü vesile
ederek buradan tekrar saygıyla ve
rahmetle anıyorum.
Şahabettin Bilgisu’nun;
‘Ekonomi’de ve Ekoloji’de denge; işin
sırrı bu dengede’ sözünü hatırlatmak
istiyorum. Türkiye’nin ilk ve bu formattaki tek ödül organizasyonu olan
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerine
27 yıldır ev sahipliği yapmaktan gurur
duyuyoruz” dedi.
VERGİLERİNİ KOCAELİ’DE VERMELİLER
Konuşmasında Kocaeli’nin ihracat
ve ithalat rakamlarını paylaşan ve sık
sık dile getirdiği bir konuya değinen
Zeytinoğlu, “Merkezleri başka illerde
olup, üretimleri ilimizde olan firma-

larımız mevcut. Kurumlar tarafından
açıklanan resmi veriler, firma merkezleri baz alınarak açıklandığı için
ilimizin potansiyelini tam olarak yansıtmıyor. Aynı sorunu vergi rakamlarında da görüyoruz. İlimizde üretim
yapıp da, vergilerini İstanbul’da veren
600’ün üzerinde firmamızın karı,
ilimiz merkezli 2000 firmanın karının
neredeyse iki katı. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizin burada ciddi kaybı
oluşuyor. İhracat rakamları başta
olmak üzere resmi verilerin firmaların
üretim yaptıkları illere yazılmasının
ve vergilerin üretim yaptıkları ilde
verilmesinin çok değerli olduğunu
düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Dünyayı endişelendiren iklim
değişikliği konusuna ilişkin sözleriyle devam eden Zeytinoğlu şunları
söyledi: “İklim değişikliğinin giderek
daha fazla hissedildiği dünyamızda,
çevre ve iklim konuları artık günde-

ÇEVRE ÖDÜLÜ ALAN FİRMALAR
BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME
KATEGORİSİ SEKTÖR ÖDÜLLERİ
KİMYA SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ
• BASF TÜRK KİMYA SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
KARMA SEKTÖR ÇEVRE ÖDÜLÜ
• İSPAK ESNEK AMBALAJ
SANAYI ANONIM SIRKETI IZMIT
SUBESI
OTOMOTİV TEDARİK SEKTÖRÜ
ÇEVRE ÖDÜLÜ
• BRISA BRIDGESTONE SABANCI
LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş.
OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÇEVRE
ÖDÜLÜ
• OTOKAR OTOMOTİV VE
SAVUNMA SAN. A.Ş-SAKARYA
KOBİ KATEGORİSİ ÇEVRE ÖDÜLÜ
• HİDROPAR HAREKET
KONTROL TEKNOLOJİLERİ
MERKEZİ SAN. VE TİC. A. Ş.

mimizin ilk sıralarında yer alıyor. AB
de ekonomisini döngüsel ekonomi
ilkeleri çerçevesinde modernize
ediyor. Temel hedef 2030’da sera
gazı emisyonlarını yüzde 55 azaltmak,
2050’de ise iklim nötr kıta olmayı başarmak. Avrupa Komisyonu ‘Fit for 55’
adı altında bu hedefe yönelik paketi
açıkladı. Burada Türkiye açısından en
önemli konu sınırda karbon düzenlemesi tasarısı.

PARİS ANLAŞMASI VURGUSU
Bu kapsamda ülkemizde de
Ticaret Bakanlığımız tarafından Yeşil
Mutabakat Eylem Planımız yayınlandı. Ayrıca, Paris İklim Anlaşmasının küresel sıcaklık artışını 1.5 ila
2 arasında tutma hedefi de, AB’nin
iklim değişikliği ile mücadele çabalarını hızlandırdı. Anlaşmayla her
ülke karbon emisyonlarını azaltma
hedeflerini kendisi belirliyor. Son

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME
KATEGORİSİ ÇEVRE ÖDÜLÜ
• FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.KOCAELİ FABRİKASI

günlerde yaşadığımız doğal afetler bu
anlaşmanın önemini daha da arttırıyor. Paris Anlaşması’nın imzalanması
için TOBB’un da ciddi çabaları olduğunu biliyoruz. Zira Eritre, İran, Irak
ve Yemen’in bulunduğu alt ligdeki
beş ülke arasında olmak ülkemize
yakışmıyor .

Kocaeli Odavizyon
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yapılmaktadır. Marmara Denizi’ndeki
müsilaj temizleme işlemlerinde
limanlarımızın ve sanayicilerimizin,
Büyükşehir Belediyemize ve devletimize ciddi katkı sağlaması neticesinde; Bakanlığın resmi beyanlarındaki tehlikeli atıkların yüzde 12,5’i
ilimizden beyan edildiği görülüyor. Bu
2019 verisi. 1. sırada Kocaeli, 2. sırada
İstanbul ve 3. sırada İzmir geliyor.
Ayrıca; yapılan bilimsel araştırmalar;
hava kirliliğinin kış aylarında hissedilmesi sebebiyle ilimizde ısınmadan
kaynaklı bir kirliliğin etkin olduğunu
da gösteriyor. Oysa sadece suçlanan
sanayicimiz olmaktadır. Bizi en çok
üzen konu; ‘çevre kirliliğinin tamamen
sanayiciye yıkılması’dır.

‘Büyük Ölçekli İşletme
Kategorisi’ Kimya Sektörü
Ödülü BASF Türk Kimya San.
ve Tic. Ltd. Şti.’nin oldu.
Firmaya ödülleri Şahabettin
Bilgisu’nun torunu Akman
Yengin tarafından Dilovası
Fabrika Direktörü Sn.Ahmet
İlker Can’a verildi.

‘Büyük Ölçekli İşletme
Kategorisi’ Karma Sektör
Ödülü İspak Esnek Ambalaj
Sanayi A.Ş. İzmit Şubesi’nin
oldu. Firmaya ödülleri KSO
Meclis Başkanı Hasan Tahsin
Tuğrul tarafından Firma
Yönetim Kurulu Üyesi Haluk
Kayabaşı’na verildi.

ÇEVRE KONUSUNDA HASSASİYET
GÖSTERİYORUZ
Oda olarak biz de çevre konusuna
hassasiyet gösteriyor ve birçok çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımızdan
en önemlisi bugün burada bir araya
gelmemize neden olan KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Organizasyonu. Çevreye olan duyarlılığın bir
göstergesi olduğunu düşündüğümüz
bu organizasyonumuz ile her yıl
firmalarımızı ödüllendiriyoruz. Tüm
Türkiye’ye açık olan ödül organizasyonumuzda bu yıl 25 firma başvurusu aldık. Bu firmaların 10 tanesi
Eskişehir, Sakarya, İstanbul, Bursa,
Erzincan, Çanakkale, Tokat illerinden.
Öncelikle buradan, bu organizasyona
katılma cesaretini gösteren, kapılarını
ve tüm proseslerini bizlere açan tüm
firmalarımızı kutluyoruz. Hepsini galip
ilan ediyoruz. Ödül organizasyonuna
başladığımız ilk yıllarda seçim yaparken firmaların yasal şartları yerine
getirmesini yeterli buluyorduk. Fakat
artık zorunlulukların ötesinde çevre
konusunda yapılan iyi uygulama örneklerini göz önünde bulunduruyoruz.

‘Büyük Ölçekli İşletme
Kategorisi’ Otomotiv
Tedarik Sektörü Ödülü Brisa
Bridgestone Sabancı Lastik
San. ve Tic. A.Ş.’nin oldu.
Firmaya ödülleri KSO Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu tarafından
Teknik Grup Bşk. Yrd. Murat
Hepdurluk’a verildi.

YAPILAN ÇALIŞMALAR
Çevreyi koruma adına yapılan
çalışmaları aktaran Zeytinoğlu şunları kaydetti: “Çevreyi koruma adına
birçok pilot projenin ilk defa ilimizde
uygulanmaya başladığını söyleyebiliriz. Sürekli Baca Gazı İzleme Sistemi
Projesi kapsamında ilimizde 37 tesise
ait toplam 110 baca, Türkiye genelinde 600 baca izlenmektedir. Hava kalitesi belirleme projeleri kapsamında
ilimizde 13 adet hava kalitesi izleme
istasyonu bulunmaktadır. Hava Kalitesini İyileştirme Projeleri olan ‘Kim-
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yasal Depolamalarda Kapalı Dolum ve
Boşaltım Projesi – Yeşil Göz Projesi’
devam etmektedir. Atık yönetimi ile
ilgili tehlikeli atık taşıma lisanslı araçlar 24 saat online izlenmekte, ilimizdeki tüm tehlikeli atık geri kazanım ve
bertaraf firmalarının 24 saat kamera
sistemi ile takip edilmektedir. Atıksu
taşıyan vidanjörler uzaktan takip
sistemleriyle takip edilmektedir.
SANAYİCİYE YIKILMASI BİZİ ÜZÜYOR
Yine Büyükşehir’e ait hava uçağı
ve tekneler ile Körfez’de kirlilik takibi

GURUR VERİCİ
Bu ödül organizasyonun çevresel
farkındalıkların artmasına ve bilinç
seviyesinin yükselmesine de hizmet
ediyor olması gurur verici. Bu organizasyon için bizden işbirliği ve katkılarını esirgemeyen; Kocaeli Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Kocaeli
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz,
Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz,
İZAYDAŞ, Kocaeli Üniversitesi, Gebze
Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Okan Üniversitesi, TÜBİTAKMAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Gebze Organize Sanayi Bölgesi,
TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas

Organize Sanayi Bölgesi, Asım Kibar
Organize Sanayi Bölgesi ve Tema
Vakfı’ndan oluşan değerli jüri ve saha
ekibi üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

‘Büyük Ölçekli İşletme
Kategorisi’ Otomotiv Sektörü
Ödülü Otokar Otomotiv
ve Savunma San. A.Ş.’nin
(Sakarya) oldu. Firmaya
ödülleri TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu tarafından
Üretim ve Tedarik Grup
Direktörü Mesut Akdağ’a
verildi.

HEPSİNİ KUTLUYORUM
Saha ekibimiz bu yıl firma değerlendirmelerini online olarak gerçekleştirdi. Onlara da özverili çalışmaları için teşekkür ederiz. Ayrıca;
ödül almaya hak kazanan firmalara
atık bertarafı konusunda İZAYDAŞ
tarafından özel indirimler yapılıyor.
Huzurlarınızda Kocaeli Büyükşehir
Belediyemize ve İZAYDAŞ’a bu desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz.
Burada sözlerime son verirken, tüm
katılımcıları tekrar kutluyor ve hepsini
şampiyon ilan ediyorum. Şahsım ve
Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyor, katılımınız için tekrar
teşekkür ediyoruz.”
KSO DOĞRU BİR VİZYON ORTAYA
KOYMUŞ
Oda Başkanı Zeytinoğlu’nun
ardından konuşan TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu şunları paylaştı:
“Ayhan Zeytinoğlu kardeşim gayet
güzel ifade etti; çevre konusu henüz
Türkiye’de hiç kimsenin gündeminde değilken sanayi odamız bu işe
sahip çıkmış ve çok doğru bir vizyon
koymuş. Bundan dolayı Kocaeli Sanayi
Odamızda geçmişten bugüne hizmet
veren herkesi kutluyorum. Bu ödül
törenimize Kocaeli Sanayi Odamızın
ilk kurucusu Şahabettin Bilgisu’nun
adının verilmesi iş dünyamızdaki ahde
vefanın ne kadar önemli olduğunu
somut göstergesidir. Yerel düzeyde
başlayan bu organizasyon bugün ülke
çapında bir nitelik kazanmış. İnşallah
Ayhan kardeşim bundan sonra sana
düşen vazife bunu ülke çapından çıkarıp uluslararası hale getirmek olsun.
Kocaeli Sanayi Odamıza da bu yakışır.
Kocaeli, sanayinin başkentiyse bunu
uluslararası düzeye getirmek lazım.
HER GEÇEN YIL ARTAN BİR KATILIM
Ülkemizin en önde gelen en saygın
firmaları burada. Ödül törenine her
geçen sene daha fazla sayıda katılımcı
başvurmuş. Esasında böyle kapsamlı
bir işi başlatmak daha da geliştirerek
devam etmek ayrı bir vizyon işi ve
aynı zamanda bir ekip başarısı. Ayhan
kardeşimi ayrıca takdir ediyor, kendisi
ve ekibiyle iftihar ediyorum. Kendilerini yürekten kutluyorum. Ayhan
kardeşimle TOBB Yönetim Kurulu’nda
ve İktisadi Kalkınma Vakfı’nda birlikte

‘KOBİ Kategorisi’nde ödül
Hidropar Hareket Kontrol
Teknolojileri Merkezi San.
ve Tic. A.Ş.’nin oldu. Firmaya
ödülü Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir
Büyükakın tarafından Firma
Genel Müdürü ve Şirket
Ortağı İlham Çelebi’ye
verildi.

‘Büyük Ölçekli İşletme
Kategorisi’ Çevre Ödülü
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Kocaeli Fabrikası’nın oldu.
Firmaya ödülleri Kocaeli Vali
Yardımcısı Dursun Balaban
tarafından Operasyonlar
Genel Müdür YardımcısıOperasyonlar Lideri Güven
Özyurt’a verildi.

çalışıyorum. Bilgisinden tecrübesinden ve istifade ediyorum. Bu salgın
döneminde ilk andan itibaren birlikte pek çok çalışma gerçekleştirdik.
Kocaeli başta olmak üzere tüm iller ve
sektörlerden bilgiler topladık.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanımız
Ayhan Zeytinoğlu kardeşim de TOBB
Yönetimi’nde benim mesai arkadaşım
olarak dertlerinize tercüman oldu,
sizlerin taleplerini getirdi. Birlikte
hükümetimize yüzden fazla öneri ve
talep sunduk. Bunların bir kısmı hayata geçti bir kısmı geçmedi. Bundan
sonra da sizlerin odamıza ileteceği her

konuyu gündemimize alacağız. İlgili
bakanlara bizzat anlatıp, takip etmeye
devam edeceğiz.
HASSASİYETLERİ OLAN SANAYİCİLER…
Daha sonra kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “ Büyükşehir Belediyesi olarak
böylesine hassasiyetleri olan sanayicilerimizle beraber çalışmaktan, böyle
sanayicilere sahip olmaktan ayrıca
gurur duyuyoruz. Kocaeli tehlikeli
atık bertarafından Türkiye’nin birinci
şehri. Tüm atıklar İZAYDAŞ’ta bertaraf
edildiği için oran yüksek çıkıyor.
Kocaeli Odavizyon
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oluyor. Yerel yönetimler olarak bizlere düşen sizlerin önünü açmak,gölge
etmemek; kuralları doğru belirlemek
ve önünüzü görmenizi sağlamak ve
rekabet edebileceğiniz şartları iyileştirmek. Bu yaklaşım çerçevesinde
Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen tüm imkanları seferber
ediyoruz.
Birkaç gün önce Organize Sanayi
Bölgelerimizden bir tanesinin yağmur
suyu giderleriyle ilgili bir sorunu vardı,
arkadaşlarımız orası bizim sorumluluk alanımızda değil tartışması vardı.
Dedim ki buradan su dışarı taştığı zaman öbür tarafta vatandaşı mağdur
ediyor. Bunu yapacağız dedik. Yani
hızlı bir şekilde problemleri çözmek
de bizim işimiz. Birlikte hareket etmediğimiz zaman olmuyor, pandemide
bunu gördük. Müsilaj meselesinde de
bunu gördük.

KOCAELİ SON DERECE ÖNEMLİ BİR
ŞEHİR
Yeşil sertifikayı imzalamazsanız
ihracat yapamaz hale geliyorsunuz
zaten. Bunlar bizim üzerinde uzun
uzun müzakere edeceğimiz hususlar
da değil. Kocaeli, ihracat açısından
son derece önemli bir şehir. Çok ciddi
ihracat yapan firmalar var. Onlar bu
standartlara uyuyor zaten. Türkiye
bu belgeleri imzalasa da imzalamasa
da o standartlara bir şekilde uymak
zorundasınız.
Biz aslında şapkamızı önümüze
koyup yeniden düşünmeliyiz. Dünyanın meselelerine, üretime, yeniliğe,
araştırma geliştirmeye, ürün geliştirmeye aslında sadece bilimsel bilgiyi
üretmek değil, süreçleri de yenilmek
gerekiyor. İşletme tarafına biraz az
bakılıyor, mühendislik açısında daha
fazla değerlendiriliyor ama işletme
prosedürlerinin de iyileştirilmesine
yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu konu
üzerinden eskisinden çok daha fazla
düşünmemiz gerekiyor. Biz düşünmeyi öteleyen, hızlıca çalışan bir
millet olduğumuz için bunlara zaman
ayırmıyoruz. Lakin görüyorum ki bu
konuda da ciddi yol kat ettik. İyi gelişmeler ortaya çıkıyor.
İNANILMAZ BİR ÜRETİM GÜCÜ VAR
Fırsat buldukça tesisleri geziyorum orada görüyorum ki Kocaeli’de
inanılmaz bir üretme gücü var, dünya
standartlarına uyan, yenilikçi firmalarımızı görüyorum, dünya ile rekabet
eden firmalarımız var. Bunların her
biri bizim için birer gurur meselesi
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YAKLAŞIK 2 MİLYON AĞAÇ KURTARILDI
Büyükakın’ın ardından konuşan
Vali Yardımcısı Dursun Balaban,
“Ekolojik dengenin ve çevrenin korunmasının temelinde insan kaynaklı
kirleticilerin kontrol altına alınması
önemlidir. İlimizde bulunan yoğun
sanayi tesislerinde çevrenin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara öncelik
verilmesi, valiliğimizin ve valimizin
hassas davrandığı alanlardan birisidir.
Çalışmalarının kontrol altına alınması
için izleme çalışmaları da bu sebeple
önemlidir.
Cumhurbaşkanımızın eşi Emine
Erdoğan hanımefendilerinin himayeleri ve öncülüğünde başlatılan Sıfır
Atık Projesi bu çalışmaların sonuçlarındadır. Bu projenin başlangıcından
itibaren 10 Ağustos 2021 tarihine
kadar 107 bin 557 ton atık kağıt, 41 bin
591 ton atık metal, 44 bin 235 ton atık
cam, 59 bin 416 ton atık plastik toplanmıştır. Bugününe kadar toplanan
tık kağıt sayesinde 1 milyon 828 bin
476 ağaç kesilmekten kurtulmuştur”
dedi.
YEŞİL GÖZ PROJESİ
İlimizdeki 110 adet baca online
olarak izlenmektedir. Bu sayede sistemde bulunan fabrikaların emisyonları anlık olarak izlenmekte ve veriler
kaydedilerek saklanmaktadır. Yine bir
ilk olarak Yeşil göz projesi ile şikayete
konu bacaların görüldüğü bacalara
gece görüş kamerası taktırılarak şikayetler son bulmuştur. Valiliğimizin
genelgesiyle lisanslı tehlikeli atık geri
kazanım bertaraf ve ara depolama tesislerine kamera sistemleri kurulmuş,

bunlar da 24 saat esasına göre giriş
ve çıkışları kayıt altına alınmaktadır;
bu kayıtlar da bir yıl süreyle saklanmaktadır. Böylece kaçak atıkların
dökülmesi önlenmektedir. İlimiz
sınırları içinde gerek il içinde gerek il
dışından atık su transferi yapan tüm
vidanjörlere çip taktırılmış, bunlar da
izlenmekte, yanlış yapmaları engellenmektedir.
ÇEVRE BİLİNCİ BİR YAŞAMA BİÇİMİ
İlimizde hava iyileştirmeye yönelik olarak kimyasal depolamaya
ilişkin yayınlanan valilik genelgesinde
Türkiye’de ilk defa kimyasal depolama yapan firmaların emisyonlarına
yönelik çalışma yapılmış, belli başlı
kimyasallara ilişkin emisyon tedbirleri
bir standarda bağlanmıştır. Özellikle
aktif halde çalışan Çevre Şehircilik
İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından
2020 yılında 1960 denetleme yapılmış, 66 adet tesise yaklaşık 6 milyon
ceza kesilmiştir.2021 yılından bugüne
kadar olan süreçte ise 2 bin 521 adet
tesis denetlenmiştir. Valiliğimiz, Büyükşehirimiz, sanayicimiz ve vatandaşlarımızın el birliğiyle yaptığı bu
çalışmalarla ilimiz, çevre konusunda
diğer illere örnek teşkil etmektedir. Bu
vesileyle Çevre bilincini bir yaşam biçimi haline getirerek ödül almaya hak
kazanan işletmeleri tebrik ediyorum.”
Konuşmaların ardından İZAYDAŞ
Genel Müdürü Muhammet Saraç
kürsüye çıkarak, İZAYDAŞ’ın çalışmalarından kısaca söz etti ve ödül alan
firmaları tek tek açıklayarak ödüllerini
almaları için sahneye davet etti.

[otomotiv ►

üretim, otomotivde
yüzde 11, otomobilde yüzde 2 arttı

Ocak-Temmuz döneminde

Otomotiv Sanayicileri
Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Haydar YENİGÜN

Ocak-Temmuz
döneminde toplam
pazar geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde
31 artarak 461 bin
730 adet düzeyinde
gerçekleşti. Bu
dönemde otomobil
pazarı ise yüzde 27
oranında arttı ve 346
bin 636 adet olarak
gerçekleşti

2

021 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam üretim yüzde 11 ve
otomobil üretimi bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 2 oranında
arttı. Bu dönemde, toplam üretim 705
bin 79 adet, otomobil üretimi ise 449
bin 550 adet düzeyinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde
toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 461 bin
730 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu
dönemde otomobil pazarı ise yüzde
27 oranında arttı ve 346 bin 636 adet
olarak gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2021 yılı
Ocak-Temmuz döneminde üretim
yüzde 30 seviyesinde artarken, ağır
ticari araç grubunda yüzde 56 oranında, hafif ticari araç grubunda yüzde
28 oranında arttı. 2020 yılı Ocak-Temmuz dönemine göre ticari araç pazarı
yüzde 95, hafif ticari araç pazarı yüzde

40 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 112
arttı.
2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre,
toplam otomotiv ihracatı adet bazında
yüzde 7 oranında artarken, otomobil
ihracatı yüzde 3 oranında azaldı. Bu
dönemde, toplam ihracat 512 bin 320
adet, otomobil ihracatı ise 322 bin 874
adet düzeyinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre,
toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 27, Euro bazında geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. Bu
dönemde toplam otomotiv ihracatı
16,7 Milyar $ olarak gerçekleşirken,
otomobil ihracatı yüzde 7 artarak 5,4
Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro
bazında otomobil ihracatı ise yüzde
1 azalarak 4,5 Milyar € seviyesinde
gerçekleşti.
Kocaeli Odavizyon
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KOCAELİ SANAYİ ODASI 32 YAŞINDA

Kocaeli Sanayi Odası faaliyetlerine,
Türkiye’nin 11’inci Sanayi Odası olarak 22
Haziran 1989 yılında 371 sanayi kuruluşuna,
6 çalışanı ile hizmet vererek başladı.
Bugün ise Kocaeli Sanayi Odası 34
çalışanı ile Kocaeli Fuarı içindeki hizmet
binasında faaliyetine devam ediyor. Ayrıca;
2009 yılında Çayırova’da, 2010 yılında
Dilovası’nda, 2012 yılında Gebze’de ve 2015
yılında İMES OSB’de açtığı Temsilcilikleri ile
üyelerinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlere
en kısa sürede ulaşmalarını sağlıyor.
Kocaeli Sanayi Odası’nda 36 Meslek
Komitesi olup üye sayısı 180 kişidir. KSO
Meclisi ise 72 üyeden oluşuyor.
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izmet vermeye başladığı ilk
yıllardan itibaren üyesi olan
sanayi kuruluşlarının mevcut
ve olabilecek ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda sürekli kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi gündeminde
tutan KSO, Toplam Kalite Yönetimi
kültürünün bir yaşam biçimi olarak
yerleşmesi ve uygulanmaya başlaması amacıyla, 1997 yılında “Yeniden Yapılanma” süreci başlatarak,
KSO kurum değerlerini, misyonunu,
vizyonunu belirledi ve ‘Stratejik Yönetim Sistemi’ni oluşturdu.

32.
yıl

Üyelerinden aldığı güçle
Türkiye için fark ve değer yaratan

Kocaeli Sanayi Odası 32. yaşını kutluyor...
22 Haziran 1989 yılında hizmet vermeye başlayan Kocaeli Sanayi Odası, hizmet vermeye
başladığı ilk yıllardan itibaren üyesi olan sanayi kuruluşlarının mevcut ve olabilecek
ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi
gündeminde tutuyor.
KSO, Toplam Kalite Yönetimi kültürünün bir yaşam biçimi olarak yerleşmesi ve
uygulanmaya başlaması amacıyla, 1997 yılında “Yeniden Yapılanma” süreci başlatarak,
KSO kurum değerlerini, misyonunu, vizyonunu belirledi ve Stratejik Yönetim Sistemini
oluşturdu.
- Kocaeli Sanayi Odası Vizyonu

Yenilikçi uygulamalarla, sanayiciler, çalışanları ve
toplum için değer ve fark yaratarak, sadece bölgede değil
ulusal boyutta da tercih edilen, güvenilen ve vazgeçilmez
bir referans kurum olmak vizyonuna sahip Kocaeli Sanayi Odası, firmaların sanayideki dönüşüme katılımları için
liderlik etmek ve destek olmak vizyonu ile ilerlemesini
sürdürüyor.

- Kocaeli Sanayi Odası Misyonu

İlin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasında katkıda bulunan, bölge sanayicilerinin beklentilerini karşılayan, çalışanlarına değer yaratan ve bu konuda toplumda algıyı
yükselten öncü bir kurum.

- Kocaeli Sanayi Odası Kurum Kültürü

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

- Kocaeli Sanayi Odası Kalite Politikası

KSO 32.yılında da; yenilikçi uygulamalarla ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak için sanayiciler ile
paydaşlarının gereksinimlerini ve beklentilerini zamanında karşılamayı, tercih edilen bir kurum olmayı, hizmetlerini ve yönetim sistemlerini sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi, yürürlükte olan yasal ve diğer şartlara uymayı,
öncü, örnek ve güvenilir bir kurum olarak yoluna devam
etmeyi taahhüt eder. Ülkemizde toplam kalite anlayışının
bir yaşam felsefesi olarak yerleşmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 1999 yılında “Ulusal Kalite Hareketi”ne katılan KSO, 2000 yılında EFQM Mükemmellik Modeli doğrultusunda “Özdeğerlendirme” çalışmasını başlattı.

- Kocaeli Sanayi Odası Çevre Politikası

Sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı bir çevre için;

• Çalışanlarını, üyelerini ve toplumu, yenilenebilir kaynak kullanımına teşvik etmeyi, eğitimlerle çevre bilincini
geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı, atıkları kaynağında ayrıştırarak çevre kirliliğini ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı,
• Üyelerinin çevre konusundaki sorunlarının çözümünde yol gösterici olmayı,
• İyileştirmelerin sürekliliğini sağlamayı,
• Yürürlülükte olan yasal yükümlülüklere uymayı, taahhüt eder.

- Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi

Kocaeli Sanayi Odası,
• Müşteri şikayetlerini gizlilik prensibi dahilinde en
kısa sürede değerlendirmeyi, çözmeyi ve geri bildirimini
yapmayı,
• Her şikayeti çözümleyerek müşteri memnuniyetini
sağlamayı ve sürdürmeyi, zarara uğrayan müşterinin zararını telafi etmeyi,
• Müşteri şikayetlerinin çözümlenmesindeki tüm prensiplerin personelimizce benimsenmesini,
• Müşterilerin Oda’ya ulaşabilecekleri ücretsiz bir iletişim yolu sağlamayı,
• Hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi ve proaktif
yaklaşımla tekrarlanmadan önlemeyi ve
• yürürlükte olan yasal yükümlülüklere ve diğer şartlara uymayı, taahhüt eder.
Kocaeli Sanayi Odası (KSO), “ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi Belgesi”, “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi” ve “ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi
Belgesi”ne sahip.

- KSO, birçok ödülün ve belgenin de sahibi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), 2002 yılında Türkiye’de
ilk “Kamu Sektörü Kategorisi Ulusal Kalite Büyük Ödülü”,
2004 yılında “Avrupa Kalite Büyük Ödülü” ve 2007 yılında
“Mükemmellikte Süreklilik Ödülü”nü alan kuruluş olma
ünvanına da sahip.

Kocaeli Odavizyon
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KSO Kalite Yolculuğu...

KISA KISA...
31.Yılımızda neler yaptık?

32.
yıl

32 yıllık hizmet hayatında bir çok projeye imza atan, birçok ilki gerçekleştiren ve bir çok
ödülün sahibi olan Kocaeli Sanayi Odası, 31.yaşına da birçok proje sığdırırken 32. yaşının
ilk 6 ayında da yoğun temposunu sürdürdü.

K

ocaeli Sanayi Odası kurulduğu yıldan bu yana Kocaeli ekonomisine ve üyelerine katkı sağlayan birçok
projenin ve girişimin öncüsü oldu. Bölgenin gelişimine yönelik ortaya koyduğu görüşlerin ve projelerin ülke
ekonomisiyle bağını her zaman vurgulayarak takipçisi olmaya da devam ediyor.
KSO’nun 2019-2022 dönemi Ana Stratejik hedefleri;
“Sanayi Dönüşümüne Liderlik Etmek, Akıllı İhtisaslaşmış
Birimler Oluşturmak, Sanayi Kümeleri Oluşturmak, Küresel Ticari Gelişmelere Uyum Sağlamak ve KSO’nun Ulusal
Marka Değerini Güçlendirmek”.
Üyesi sanayi kuruluşlarının rekabet güçlerini artırabilmek ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla yıllardır
süregelen, bir kısmı gelenekselleşen hizmetler ve kamusal görevler dışında bu dönemde savunma sanayinde
yerlileştirme, mesleki eğitim-nitelikli istihdam, enerji verimliliği, dijital dönüşüm ve bölgenin ticaret hacmini artırmaya yönelik birçok yeni proje ve çalışmaya imza attı.
Pandemide sanal platform
Kocaeli Sanayi Odası üyesi sanayi kuruluşlarını yakından ilgilendiren güncel konular, yasal düzenlemeler ve
mevzuat değişiklikleri ile ilgili bilgiye erişim konusunda
paydaşların ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarını alarak sistematik olarak bilgilendirme toplantıları
düzenlendi. Sözkonusu toplantılar pandemi nedeni ile
2020 yılında sanal platforma taşındı.
Bu kapsamda çevrimiçi toplantı ve webinar modülleri
satın alınarak bilişim altyapısı güçlendirildi. Ayrıca; 2-3
Haziran 2020 tarihinde Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilmesi planlanan ve altyapı hazırlıkları tamamlanan “Kocaeli Sanayi Odası 3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve
Sergisi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeni ile 5-6 Ekim 2021 tarihine ertelendi. Diğer
taraftan; Proses Emniyeti Sempozyumu içerisinde “Kimya ve Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşmenin Proses Emniyetine Etkileri” konuları da 9-10 Şubat 2021 tarihinde Proses
Emniyeti Sanal Sempozyumu’nda bir araya gelinerek tartışıldı.

Metal Sektöründe İşgücü Geliştirme Projesi
KSO, üyelerinin ara eleman ihtiyaçlarını sağlamak için
uygulamaya dönük projelerine bu dönemde de devam
etti. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan destek aldığı
“Metal Sektöründe İşgücü Geliştirme Projesi - Metal Sektörü Makina - İmalat - Montaj Alanında İş Gücü Geliştirme
ve Koordinasyon” projesi 2020 yılında tamamlandı.
Robotik Teknolojileri Ve Endüstriyel Otomasyon
projesi
T.C. Ticaret Bakanlığı “Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirmesinin Desteklenmesi (UR-GE)” tebliği doğrultusunda 2019 yılında “Robotik Teknolojileri ve Endüstriyel Otomasyon” projesi destek kapsamına alındı. Ticaret
Bakanlığı destekli bu proje ile Kocaeli ve İstanbul bölgesindeki robotik teknolojiler ve akıllı sistemler konusunda
faaliyet gösteren firmaların kurumsal altyapılarının geliştirilmesi, inovasyon kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Bu çerçevede seçilen firmalarla çalıştaylar ve
ihtiyaç analizleri çalışmaları yürütüldü.
Enerji verimliliği projesi
“Enerji Verimliliği Konusunda Firmaları Desteklemek
için Yeni Bir Hizmet Modeli Geliştirmesi” projesi kapsamında AB finansmanı ile enerji verimliliği hakkında eğitim
faaliyetleri sürdürüldü ve proje tamamlandı.

KSO, meslekli eğitim projelerinde söz sahibi oldu
Mesleki eğitim ile ilgili; 81 ilde 81 Meslek Lisesi Projesi
kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ile
İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yönetiminde
Oda olarak 2019 yılında söz sahibi oldu. Meslek Komitelerinin de katkılarını alarak okul-sanayi işbirliğini geliştirmeye başladı. Diğer taraftan TOBB MEYBEM işbirliği ile
gerçekleştirdiği mesleki yeterlilik ve belgelendirme hizmetlerini ve “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği
Protokolü (MEGİP)” kapsamındaki çalışmaları yürüttü.

Kocaeli Odavizyon
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KISA KISA...
31.Yılımızda neler yaptık?
Pandemide de sanayicilerimizin yanında olduk
Pandemi nedeni ile üye sanayi kuruluşları da hiç beklemedikleri birçok sorun ve problemle karşı karşıya kaldı.
Üyelerden gelen sorun ve talepler TOBB ve ilgili mercilere
vakit kaybetmeden iletilerek çözüm getirilmeye çalışıldı.
KSO, kısa çalışmadan, hafta sonu sokağa çıkma yasağında
çalışacak kritik sektörlere, İstanbul-Kocaeli servis ulaşım
kısıtlanmasından, gümrükteki bekleme sürelerine kadar
birçok konuda iletilen sorunların takipçisi oldu. Bu görüşlere ilave olarak, sanayi kuruluşlarının genelini ilgilendiren
bir kısmı makro, bir kısmı yerel sorunlar ve çözüm önerilerini içeren görüş dosyaları, başta Cumhurbaşkanı olmak
üzere ilgili bakanlara ve bürokratlara sunuldu. Yıl içerisinde bölge sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranlar,
pandeminin kapasite kullanım oranlarına yansımaları, sanayide yapılan tarama test sonuçları, dış ticaret hacimleri
ve işgücü verileri sistematik olarak izlendi ve raporlandı.
Pilot bölgede ‘Koronavirüs Tarama Test Merkezi’
Kocaeli Sanayi Odası, Sanayi Bakanlığı’nın Kocaeli ilini
pilot bölge seçmesi nedeniyle, Sağlık Bakanlığı işbirliği ile
Gebze’de “Koronavirüs Tarama Test Merkezi”ni kurdu. Söz
konusu tarama testleri ile sanayi kuruluşlarında üretimin
sağlıklı bir şekilde sürekliliği sağlandı. Tarama testlerine
olan devlet desteğinin sonlandırılması sonrası Kocaeli Sanayi Odası iştiraki olan Yenilikçi OSGB ile üye sanayi kuruluşlarının tarama testleri yapılmaya devam ediyor.
İhracata destek
Pandemi nedeni ile ulusal ve uluslararası fuarlar iptal edildi veya ertelendi. Bu sebeple firmaların ihracatını
arttırmak ve yeni pazarlarla tanışmalarını sağlamak için
düzenlenen yurt dışı ziyaretler durduruldu. Ülke tanıtım
toplantıları ve gelenekselleşen Match4Industry Etkinliği
ise online platformlarda gerçekleştirildi.
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Vizyoner konuklar sanayiciler ile buluştu
Bakanlar ve vizyoner konuklar sanayiciler ile fiziki ya da
online ortamda bir araya getirildi. KKTC Cumhurbaşkanı, T.C.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı, T.C. Sağlık Bakanı, T.C. Ticaret Bakanı, T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Kocaeli Valisi, TOBB Başkanı, T.C.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, TOGG CEO’su, ASELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Başkanı, TOBB ETÜ Rektörü,
Piri Reis Üniversitesi Rektörü, TÜSEB Başkanı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri ve İKV Genel Sekreteri gibi
önemli konuklar oldu.

32.
yıl

KISA KISA...
31.Yılımızda neler yaptık?
Sanayiye uzman projesi
2 yıldır yürütülen “Sanayiye Uzman Projesi” kapsamında sanayi işletmeleri ile emekli mühendisleri eşleştirmek ve mühendislerin kısmi zamanlı teknik danışmanlık
yapmasını sağlamak amacı ile Kalkınma Ajansı desteği ile
bir eşleştirme platformu oluşturuldu. Söz konusu projenin altyapısı tamamlandı ve uzman havuzunun önemli bir
bölümü oluşturuldu.
Yatırım projeleri devam etti
KSO, hizmet kalitesini daha da artırabilmek ve çeşitlendirebilmek için gereken fiziki altyapısını güçlendirmek
amacıyla; Oda hizmet kampüsü içerisinde yer alan yeni
binasının inşaat çalışmalarını sürdürdü.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği
Kamu-üniversite-sanayi işbirliğine yönelik çalışmaları bu dönemde de sürdürdü. Sanayi kuruluşlarının kendi
teknolojisini üretebilecek ve Ar-Ge yapabilmelerini sağlayabilecek bilgiye ulaşabilmesinin bir yolu olarak görülen kamu-üniversite-sanayi işbirliğine yönelik çalışmalar
2020 yılında da sürdürdü. Ayrıca Ar-Ge destekleri konusunda KSO üyelerinin farkındalığını arttırabilmek için online seminerler düzenledi.

Sosyal sorumluluk ve toplumsal projeler devam etti
Kurumsal sosyal sorumluluk ve topluma yönelik çalışmalar da pandemi nedeni ile online platformlarda devam etti. KSO Oda Orkestrasıyla “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreninde Oda Orkestrası Konseri” ve “Atatürk’ün
Sevdiği Şarkılar” başlıklı iki adet online konser düzenlendi. AB-Bilgi Merkezi, EuroDesk Temas Noktası marifetiyle toplumun her kesiminde Avrupa Birliği farkındalığını
oluşturmak için bölgesel düzeyde etkinlikler düzenledi.
KSO’dan Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi
Tüm bu çalışmalar devam ederken, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak amacı ile Oda’da uygulanan kalite, çevre ve müşteri memnuniyet yönetim sistemleri ve TOBB akreditasyon sistemi sürekli geliştirildi
ve yaygınlaştırıldı. 2020 yılında KSO COVID-19 Güvenli
Hizmet Belgesi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi altyapılarını da kurarak belgelendirdi. TOBB Akreditasyon
sistemi kapsamında yapılan geliştirme ziyareti de başarı
ile tamamlandı.
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Neler dediler?

Mert Pekdemir
Pekdemir İnşaat Genel Müdürü

anayi ve teknolojinin gelişiminin, sosyal gelişimden
bağımsız olamayacağını çok iyi biliyoruz. Kocaeli Sanayi Odası da bir sanayi örgütlenmesi olmaktan çok
öteye taşıyan özellikleri, sosyal duyarlılığı yüksek çalışmaları, çevre, eğitim, sağlık, kültür ve sanat gibi alanlardaki değerli projeleri ve etkinlikleriyle kentimizin gelişmesine
öncülük ediyor.
Sanayi için imalat olmazsa olmaz ama aynı zamanda,
tasarım, teknoloji, eğitim, istihdam, ekonomik ve sosyal
katma değer olmazsa, imalat kendi başına yetersiz kalır.
Kocaeli, bugün artık ülkemizin en güçlü sanayi merkezlerinden biri ise, bu başarıda Kocaeli Sanayi Odası’nın, bu yenilikçi ve çok yönlü çalışmalarının çok önemli bir payı var.
Kocaeli Sanayi Odası, saygın üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği üretim, istihdam, dış ticaret ve vergi geliri sayesinde, 32. yılında da ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri
ve bölgesel kalkınma projeleri ile de sürdürülebilir nitelikte

çalışmalar yapıyor. Pekdemir
İnşaat olarak, biz de 32 yıllık
bu istikrar ve başarı öyküsünün içerisinde yer almış olmaktan büyük memnuniyet
duyuyoruz.
2021 yılı, önceki yıldan gelen virüsle mücadele sürecinin
devam ediyor olması, ekonomik belirsizlikler ve artan üretim maliyetleri sebebiyle, zor
bir yıl olmaya devam ediyor.
Hem küresel anlamda hem de
Türkiye’de yaşanan gelişmeler, şirketlerin iş yapış şekillerini sürekli geliştirmeleri ve
değişikliklere hızlı ayak uydurmaları gereken yeni süreçlerin doğmasına sebep oluyor.
Sürdürülebilirliğin son derece
önemli ve değerli olduğu günümüzde, Türkiye’nin sektöründeki en köklü şirketlerinden biri olarak, 78. yılımıza
girmeye hazırlanıyoruz.
Pekdemir olarak, üç kuşaktır, Kocaeli’nin planlı gelişmesine katkıda bulunan, yaşamın sadece binadan ibaret
olmadığı, aynı zamanda yaşadığı yere değer katan ve orada yaşayanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurabileceği yaşam
alanları yaratma bilinci ve sorumluluğu ile sağlıklı, güvenli,
fonksiyonel, sosyal yaşam çevreleri geliştiriyoruz. Özellikle
tüm dünyayı etkisi altına alan virüsün, insanların yaşadığı
çevreyi daha önemli kıldığı, yaşamımızın artık daha büyük
bir bölümünü, evlerimizdeki sosyal çevre ile geçirmeye başladığımız bu süreçte, bu sorumluluğu daha da fazla hissediyoruz. Geliştirdiğimiz onlarca proje ile yatırım yaptığımız
bölgelere değer üretmeye devam ediyoruz.
Yaptığı öncü ve etkin projeleriyle üyesi olmaktan gurur ve
mutluluk duyduğumuz, Kocaeli Sanayi Odası’nın 32. kuruluş
yıldönümünü kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.
Ülkemizin, köklü sanayi odaları arasında önemli bir yere sahip olmasında katkısı ve emeği bulunan, geçmişten bugüne
kadar tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum
Fatih Haldız
Haldız Grup Yönetim Kurulu Üyesi

T

üm dünyanın sosyoekonomik olarak zor
günlerden geçtiği ve ekonomik daralmaların yaşandığı bir dönemde Türk sanayicisinin
özverili çalışmaları ile ülkemizde ihracat rekorları
kırılıyor. Bu durum bize şartlar ne olursa olsun önceliğimizin üretimin desteklenmesi olduğunu gösteriyor.
Salgının ortaya çıktığı 2020 yılında ekonomik
büyüme kaydeden ender ülkelerden biriyiz. Kocaeli Sanayi Odası’nı ve temsil ettiği sanayicileri ülke
ekonomisini besleyen atar damarlar olarak görüyor
ve 32. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Hep birlikte çalışmaya ve üretmeye devam ederek ülkemizin
hak ettiği gibi gelişmiş ülke ekonomileri arasında
yer almasını sağlayacağız.
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Tuğrul Arıkan
Anadolu Isuzu
Genel Müdürü

T

ürkiye sanayisinin başkenti Kocaeli’nin bugünkü konumuna ulaşmasında emeği büyük
olan Kocaeli Sanayi Odası’nın 32. yaşını en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Kocaeli Sanayi
Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu olmak üzere tüm
oda çalışanlarını, içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde kentin sanayisine gücüne güç katan emek
ve çabaları nedeniyle tebrik ediyorum.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve halen devam
eden sağlık krizinde; bilim, sanayi ve teknoloji üssü
olan Kocaeli, Türkiye sanayisine adını altın harflerle yazdırıyor. Otomotiv sektörü sizlerden aldığı
güçle bu olağanüstü dönemde de çalışmalarını sürdürüyor. Anadolu Isuzu olarak bizler de kesintisiz
olarak üretiyor, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Kocaeli Sanayi Odası’na,
markamıza ve sektörümüze verdiği sonsuz destek
için Anadolu Isuzu Ailesi adına teşekkür ediyorum.
Kentimizin sanayisini daha da ileriye taşıyacağına
olan inancımla başarılarının devamını diliyorum.
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K

				

Ünal Soysal
Petroyağ AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı

Neler dediler?

ocaeli Sanayi Odası’nın ‘sanayinin başkenti’ne
olan gerek ekonomik gerek ticari olark gelişimine
katkısı yadsınamaz.
Kocaeli Sanayi Odası 32 yıldır, sanayi bölgeleri, üniversiteleri, teknoparkları ve 100’ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile ‘sanayinin başkenti Kocaeli’ye hizmet
veriyor. Gerek yürüttüğü ve sahip olduğu çevre politikaları gerek sanayinin ve sanayicinin gelişmesi ve büyümesinde üstlendiği etkin rol ile tam 32 yıldır hizmet
veren ve üyesi olmaktan da gurur duyduğumuz Kocaeli
Sanayi Odası’nın yeni yaşını kutlar, başta Başkan Ayhan
Zeytinoğlu olmak üzere tüm yönetim kurulu ve meclis
üyelerine değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim.

K

Haluk Yıldız
Kastamonu Entegre
CEO’su

urulduğu Kurulduğu günden bugüne faaliyetlerini
başarıyla sürdüren Kocaeli Sanayi Odası, hayata
geçirdiği projelerle çevresine değer katarken, ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına da önemli katkılarda bulunmuştur.
Önde gelen sanayi üreticilerini çatısı altında buluşturan Odamız, üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini etkin bir
şekilde karşılarken, Türkiye ekonomisine katkı sağlama
konusunda da önemli bir misyon üstlenmektedir.
Varlığı ile bizlere güç veren, üyesi olmaktan gurur
duyduğumuz Kocaeli Sanayi Odası’nın 32. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutlar, başarılarının
devamını dilerim.
Ali Çalışkan
Kordsa CEO

B

ugün Kocaeli, yakaladığı ivme ile Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olmasının yanı sıra ihracatıyla küresel ekonomide
de önemli bir role sahiptir. Ülke sanayimize ve kalkınmamıza büyük katkıları bulunan Kocaeli’nin bu
başarısında vizyoner ve hizmet odaklı yaklaşımıyla
Kocaeli Sanayi Odası’nın payı büyük. Kordsa adına,
Kocaeli Sanayi Odası’nın kuruluşunun 32. yıldönümünü içtenlikle tebrik ediyorum.
Kocaeli’nden doğan ve bugün tüm Dünya’ya
güçlendirme teknolojileri üreten bir şirket olarak,
bu yolculukta Sanayi Oda’mızla daha nice yıllar birlikte yol almayı, tüm üye şirketler olarak birbirimize
desteğimizi sürdürerek birlikte büyümeyi, yeni başarılar elde etmeyi ve ülkemiz ekonomisine katkı
sağlamayı diliyorum.
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Türkiye’nin İLK ve TEK, süreli AR-Ge inovasyon
gazetesi ar-geTIME olarak, Sanayinin Başkenti
Kocaeli’de sanayinin teknoloji seviyesini yükseltmek
ve daha katma değerli ürünlerin bölgede üretilmesini
sağlamak adına katkı veren Kocaeli Sanayi Odası’nın
32. Kuruluş Yıldönümünü kutlarız.

argeTIME,
UNICERA’nın medya
sponsorlarından

S

eramik ve yapı sektörünün öncü markalarını bir araya getiren UNICERA İstanbul
- Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, yeni normale dönüş kriterleri kapsamında
bir dizi önlem ile kapılarını açmaya hazırlanıyor.
CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık
A.Ş. tarafından Türkiye Seramik Federasyonu
(TSF), Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği
(TİMDER) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen fuar, 2 – 6 Kasım 2021 tarihleri
arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde
sektör profesyonellerini ağırlayacak.
Türkiye’de alanının en büyük ihtisas fuarı olan
UNICERA İstanbul, bu yıl da sektörün en yenilikçi ürün, tasarım, malzeme ve teknolojilerine sahne olacak. Yerli ve yabancı markaların
2022 yılı trendlerini ilk kez tanıtacağı fuarda
banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama ve depolama
ürünleri sergilenecek.
Türkiye’nin ilk ve tek ar-ge & inovasyon gazetesi argeTIME sözkonusu özel etkinliğin medya sponsorlarından.
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Güven, Sarkuysan kurucuları ve
yöneticileri için en büyük sorumluluk
Küçük esnafın yarattığı, ülkemiz sanayiinde çığır açan bir dünya
kuruluşunun başarı öyküsünü, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı
Hayrettin Çaycı anlattı.

1

970’li yıllarda ekonomimiz için
başlayan planlı kalkınma dönemlerinin ortaya koyduğu stratejiyle
tarımdan sanayiye doğru bir geçişin
yapılandırılması hedeflenmektedir.
Sanayileşmede özel sektörün ağırlıklı
rol alması arzusuna rağmen yeterli
sermaye birikimi, girişimci kesimin
azlığı ve alt yapının yetersizliği gibi
nedenlerle bu alanda daha çok kamu
iktisadi teşebbüsleri etkin olmaktadır.
Var olan özel sektöre ait kuruluşlar
da çoğunlukla aile işletmelerinden
oluşmaktadır. Yurt çapında küçük
birikimlerle pay sahibi olunan halka
açık çok ortaklı sanayi şirketleri
kurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanan bir iki deneme dışında pek
görülmez. Sadece yurt dışında çalışan
işçilerimizin hemşerilik duygularıyla
kasabalarında, şehirlerinde aralarında para toplayarak kurdukları hafif
sanayi yatırımları bulunur.
İşte bu tablo içinde 1970’li yılların
başında Türkiye’nin altın ticaretinin
ve işlenmesinin kalbi olan İstanbul
Kapalıçarşı’da bir dükkanda toplanan
11 küçük esnaf, bu konuda hiçbir bilgisi ve deneyimi olmamasına rağmen
büyük bir sanayi yatırımını gerçekleştirmenin hayalini kurmaktadırlar. O
dönemler Kıbrıs olayı nedeniyle milli
hislerin coştuğu yıllardır. Coşkuları,
heyecanları ve azimleri onları gelişmişliğin, güçlülüğün simgesi olan çok
ihtiyaç duyduğumuz bir uçak fabrikası kurmaya güdümler.
11 küçük esnafın 5.000 TL koyarak
başlattığı bu girişim hızla 63 kişiye
ulaşır ve yaptıkları ilk toplantıda
100 kişilik bir müteşebbis grubu
oluşturulması kararlaştırılır. Grubun
başkanlığına daha sonra vefatına
kadar olan 30 senelik sürede yönetim
kurulu başkanı olacak Cihan Bektaş
seçilir.
Girişime kurucu üyelerin meslekleri olan SARraf, KUYumcu ve SANat-
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kar kelimelerinin ilk üç harflerinin
birleştirilmesiyle oluşan “SARKUYSAN” ismi verilir ve 09.05.1972 yılında
Sarkuysan bir anonim şirket olarak
kuruluşunu tamamlayarak ticaret
sicil gazetesinde ilan edilir.
Yola çıktıkları amaç bir uçak
fabrikası yatırımıdır. Ancak bunu
gerçekleştirecek teknolojik altyapı olmadığından imalat konusunun aranmasına başlanılır. İstanbul Teknik
Üniversitesi’ndeki iki öğretim görevlisinin yardımlarıyla önlerine konan
farklı alanlardaki fizibilite çalışmasından ülkemizin en büyük ihtiyacı
bulunan, ağır sanayi kapsamındaki
elektrolitik bakır üretimi üzerinde karar kılınır. Ancak bu üretim için yüksek
sermaye gerekmektedir. İlk hesaplamalarda 5.000 ton kapasitenin 60
milyon TL’ye mal olacağı görülür. Girişimciler büyük bir cesaretle sermayenin yüz milyon TL’ye çıkartılmasına
karar verir. Ancak aralarında toplayabildikleri tutar sadece 15.300.000
TL’dir. Geri kalan kısım için yegane
çare halka başvurmaktır.
Kısa süre önce yaşanan başarısız
bir örneğin varlığı kurucuları endişelendirmektedir. Oluşturulan heyetler
bütün Türkiye’yi dolaşarak, toplantılar tertip ederek kendi meslektaşlarını ve halkı girişimlerine ortak olmaya
davet ederler. Ayrıca basın yayın
organlarında bir kampanya başlatılır.
Bastırılan kırk bin adet broşür muhtelif meslek odalarına gönderilir. Basın
yayın organlarında çıkan ilanlarda
kullanılan slogan “TEMİNATIMIZ NAMUSUMUZDUR” olur. Sonuçta halkın
gösterdiği büyük ilgiyle 100 milyon
rakamı da aşılarak 107 milyon TL’lik
katılım sağlanır. Fazla gelen 7 milyon
sahiplerine geri iade edilir. Merhum
Bektaş, o günlerin çok anlamlı ve
duygusal bir anısını daha sonra şöyle
anlatacaktır: “Yazılan bir mektup beni
çok duygulandırmıştır. Mektup şöy-

ledir: ‘İzmir Bornova’da bir karakolda
görevli 7 kişi olarak maaşlarımızdan
ayırdığımız paralarla oluşturduğumuz 1.000 TL’yi gönderiyoruz. Lütfen
bize bir hisse veriniz.’ ” Halkın gösterdiği bu güven, Sarkuysan kurucuları
ve yöneticileri için her zaman taşıdıkları en büyük sorumluluk olmuştur.
Gerçekleştirilen sermaye artışıyla ortak sayısı 1612’ye çıkar. Bektaş;
Bu başarılı halka açılımdan sonra
çeşitli bölgelerden davetler alarak
süreci anlattıklarını belirtir. Şirket
kuruluşundan 3,5 yıl sonra ilk üretimi
gerçekleştirir. Bunu çeşitli tarihlerde yapılan sermaye ve kapasite
artışları takip ederek bugün 240.000
ton kapasitesi, tamamı halka açık
300.000.000 TL sermayesi, tahminen
5000 i aşan ortağı, 1000 e yaklaşan
uzman çalışanı ile dünya ölçeğine
ulaşmıştır. Sarkuysan mamulleri;
elektroteknik, elektronik, motor,
haberleşme, elektrik üretim ve dağıtımı, güneş enerjisi, ev cihazları ölçü
aletleri, savunma, otomotiv, kimya,
inşaat, ısıtma – havalandırma, sıhhı
tesisat ve otomativ sanayilerinin
standart girdisi olmaktadır. Sarkuysan yatırımlarıyla da bir Şirketler
Grubuna dönüşmüştür. Bunlar:
Tel ve kablo sektörüne makina ve
teçhizat imalatı ile elektromekanik
ve trafo sanayiine bakır boru ve izole
iletken tedariği yapan SARMAKİNA
A.Ş., otomotiv ve makine imalatı sektörüne pik ve sfero döküm üretimi yapan DEMİSAŞ A.Ş., pazarlama ve satış
şirketi SARDA A.Ş. ile BEKTAŞ A.Ş.
grup içinde yer alan kardeş müesseselerdir. Sarkuysan’ın yoğun ihracatı
çerçevesinde ürünlerini doğrudan
pazarlamak üzere bu alanda çok
önemli bir ülke olan İtalya’da şubesi
bulunmaktadır. Yurt dışında da büyüyerek ABD de Newyork ve Georgia
Eyaletlerindeki iki fabrikası ile SARKWIRE, Bulgaristan’da Sark - Bulgaria

ismiyle üretim yapan şirketlerdir.
Sarkuysan, yurtiçi talebin önemli
bir kısmını karşılamakta, üretiminin
yaklaşık yarısını ise 5 kıtada 80’nin
üzerinde ülkeye ihraç etmektedir.
Bugün Avrupa da üretilen binek ve
ticari araçların tahminen yarısında
SARKUYSAN teli kullanılmakta, uzun
yıllardır da ABD deki Uzay Araştırma
Merkezi NASA’ nın ve uçak sanayilerinin tedarikçi kuruluşlarına oksijensiz bakırdan üretilen tel ile nikel
kaplı bakır tel verilmektedir. .
Bu halk kuruluşun başarısı, Türk
İnsanının girişimciliğini, azmini,
cesaretini, inandıklarına kayıtsız,
şartsız verdiği desteği simgeler.
Sarkuysan’ın özet olarak verilen bu
öyküsünde Türk Sanayi Tarihimiz
için çok önemli ilkleri ve kilometre
taşlarını bulmak mümkündür. Bunların kısaca;
1-Özellikle tasarruf oranının çok
düşük olduğu Ülkemizde küçük tasarrufların birleşerek yatırım gücüne
dönüşmesinde başarılı bir rol model
olmuştur. % 100’ü halka açık bir
borsa şirketidir.
2-Çok ortaklı kuruluşlar için
önem taşıyan üst yönetim istikrarının ve devamlılığının sağlanmasında
örnek olmuştur. Kurucular yönetimi
profesyonel kadrolara teslim ederek
ve liyakatı esas alarak çok değerli
işletmecilik ilkelerini hayata geçirmişlerdir.
3-Sarkuysan küçük ortakların
birikimlerinin kendileri için taşıdığı
önemin bilinci içinde olarak tarihinin
hemen her yılında temettü dağıtma
politikası izleyerek küçük yatırımcıların halka açık kuruluşlara yönelmelerine teşvik edici olmuştur. Her
yıl kazancının % 50’sini yatırımlara
ayırarak geri kalan kısmı ile 1976
yılından başlayarak 43 yıldır ortaklarına temettü ödemesi yapmıştır.
4-Sarkuysan endüstriyel demokrasinin, demokrasi rejiminin
çok önemli bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle ilk üretiminin
alındığı 1975 Aralık ayından önce
sendikalaşmanın önünü açarak toplu
iş sözleşmesi imzalamıştır. 45 yıldır
Toplu Sözleşme rejimi içinde bulunmaktadır.
5-Sarkuysan çağdaş organizasyon yapısı ile tamamen profesyonel
kadrolar tarafından yönetilmektedir. İnsan Kaynağının oluşturulması
tamamen ehliyet ve liyakat kriterine
bağlı olmuştur.
6–Kuruluşta 10.000 ton / yıl olan
üretim hacmi 24 kat arttırılarak

Hayrettin Çaycı
Sarkuysan AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı

240.000 ton / yıl hedefine ulaşılmıştır. Konusunda halen Avrupa’da ilk üç,
dünyada ise ilk 10 arasındadır.
7-Sarkuysan bir kuruluşun ekonomik hedefleri ile sosyal ve çevre
sorumluluklar arasında denge kurulmasının gerekliliğini temel bir politika
olarak benimseyerek kuruluştan
itibaren sosyal sorumluluk projeleri
üreterek realize etmiştir. Bu çerçevede çevre yatırımları ile ödüllere layık
görülmüştür.
8–Sosyal alanda ise biri Lise diğeri İlköğretim Okulu olmak üzere iki
okulu, Üretimde bulunduğu bölgenin
ihtiyaçları doğrultusunda külliye
olarak yaptırdığı Camisi, üniversiteyi
kazanan çocuklarına ve lisesinden
başarılı öğrencilere verdiği karşılıksız
burslar yanında personelinin oluşturduğu burs fonundan başarılı ve
maddi durumu elverişsiz öğrencilere
tahsis ettiği burslarla 600 e yaklaşan
öğrenci iş hayatına atılmış olup halen
200 civarında öğrenci de okuluna de-

vam etmektedir. Ayrıca son 229 yıldır
yılbaşı eşantiyon bütçesinin resmi
sağlık kuruluşlarımızın acil ihtiyaç
duydukları cihaz alımına tahsisi bu
faaliyetlerin önde gelenidir.
11 – Çalışanlarının iş hayatları dışında sosyal gelişiminin de önemsenmesi konusunda çalışmalar yürütür.
Çalışanlarımızdan oluşan Türk Müziği
korosunu kuran yegane ağır sanayi
kuruluşu olarak 278 yıldır halkımıza
konserler vermektedir. Folklor ve
pilates gruplarımız bulunmakta, yine
masa tenisi liginde de takımımız
Süper Ligde mücadele ederek sıklıkla
ülkemizi yurtdışında temsil etmektedir.
Sonuç olarak Sarkuysan, elde
ettiği sonuçlarla bir kuruluşun çağdaş
işletmecilik değerlerine ve ölçeğine
patronsuz ehil profesyonel kadrolar
eliyle de ulaşılabileceğini, sanayide
sermayesinin tamamı halka açık kuruluş yapısının ülkemizde de başarılı
olacağını ortaya koyan ilk kuruluştur.
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Kastamonu Entegre, sektörün en fazla
EPD belgesine sahip firması oldu
Ağaç bazlı panel sektöründe dünyanın en büyük üreticilerinden Kastamonu
Entegre, tüm ürünlerine EPD belgesi almaya hak kazandı. Ürünlerinin
tamamını çevresel ürün beyanı ile tescilleyerek sektörde önemli bir
adım attıklarını belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Ürün
standartlarını çevresel etkileri ölçerek oluşturmak bizim yarım asırlık
kalite anlayışımızın bir parçası. Bağımsız doğrulayıcılar, ürünlerimiz için
onayladıkları bu belgelerle çevre performansımızı tescilledi” dedi.

A

Ağaç bazlı panel sektörünün
yarım asırlık global markası
Kastamonu Entegre, Türkiye’de
sektörün en fazla EPD belgesine sahip
firması oldu. ISO standartlarına uygun
biçimde hazırlanan ve uluslararası pazarda geçerliliği bulunan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi metoduna bağlı
kalarak bağımsız doğrulayıcılar tarafından onaylanan EPD belgesi almaya
hak kazanan şirket, sektöründe yeni bir
başarıya imza attı.
Üretim süreçlerinin tamamını çevresel etkilerinin farkında olarak, uluslararası standartlar doğrultusunda
yürüttüklerini belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Bu belgeler
çevresel performans karşılaştırması
yapmanın yanı sıra, çevre yönetimi ve
ürün performansının iyileştirilmesine
büyük katkı sunuyor. Sürdürülebilirlik konusunda dünya genelinde oluşan
farkındalık da yeşil satın alma ve ihale
şartlarında bu belgeleri sıklıkla şart koşuyor” dedi.
“Avrupa Yeşil Mutabakatı ile EPD’lerin
önemi artacak”
Ürün standartlarını çevresel etkileri ölçerek oluşturmanın Kastamonu
Entegre’nin yarım asırlık kalite anlayışının bir parçası olduğunu ifade eden
Yıldız şunları söyledi: “Türkiye’de şu
ana kadar 200 ürünün hak kazandığı EPD Belgesi’ni tüm ürünlerimiz için
almamız, ağaç bazlı panel sektöründe
önemli bir adım oldu. Bağımsız doğrulayıcılar ürünlerimiz için onayladıkları
bu belgelerle çevre performansımızı
tescilledi. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın
etkisiyle EPD’lerin önemi daha da artacak. Sektöründe Avrupa’nın 4’üncü,
dünyanın 6’ıncı büyük üreticisi konumundaki Kastamonu Entegre de bu
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süreci en iyi değerlendiren şirketlerden
biri olacak.”
Kastamonu Entegre; MDF, melamin
kaplı MDF, yonga levha, melamin kaplı
yonga levha, parlak panel MDF, parlak

panel yonga levha, boyalı panel MDF,
boyalı panel yonga levha, kapı paneli,
laminat tezgah, laminat parke ve süpürgelik olmak üzere tüm ürün grubunu
EPD belgesi ile tescilledi.

Hyundai Motor Company, hidrojen altyapı
şirketi H2 MOBILITY’nin hissedarı oldu
Hyundai, elektrikli araçlar gibi hidrojene de yatırımı sürdürürek
mobilitede liderliği hedefliyor.

H

yundai Motor Company, hidrojen yakıt hücreli araçlar için altyapı çalışmalarına tüm hızıyla
devam ediyor. Ürettiği hidrojen elektrik
hücreli araçların daha yaygın istasyon
ağı sayesinde rahatlıkla yakıt alabilmeleri ve aynı zamanda çevreye karşı sorumluluğunu sürdürmesi için H2
MOBILITY ile hissedarlık anlaşması imzaladı. Kurucu üyeler olan Total, Shell,
OMV, Linde, Air Liquide ve Daimler’in
haricindeki ilk hissedar olan Hyundai
Motor Company, bu ortaklıkta Hyundai
Almanya tarafından temsil edilecek.
H2 MOBILITY, 2015 yılında kurulan
ve özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın çoğu ülkesinde hidrojen
yakıt altyapısının gelişimi için hizmet
veren bir şirket. Şehiriçi olduğu kadar
şehirlerarası yollarda da istasyonların
kurulumu için gerekli zeminleri oluşturan H2 MOBILITY, hidrojen yakıt hücreli
binek ve hafif ticari araçlara 700 bar’da
hizmet veriyor.
Temiz yakıtla çalışan binek otomo-

billerin, otobüslerin, çöp toplama-yol
süpürme araçlarının ve kamyonların
sayısının artması nedeniyle, hizmet
kalitesini de artıran şirket, 350 bar’da
da hidrojen yakıt ikmali sunarak daha
büyük ticari araçlara hizmet vermeye
başladı. Hidrojen yakıt hücresi sistemlerindeki iddiasını artırmak ve hidrojenli araçların yaygınlaşması için öncü
olmak isteyen Hyundai, dünya çapındaki enerji ve lojistik şirketleriyle çalışma geçmişine sahip. Hyundai’nin bu
hissedarlıktaki asıl hedefi, toplumun
ihtiyaçlarını karşılayan bir hidrojen
ekosistem geliştirmek. Hyundai ayrıca,
H2 MOBILITY başta olmak üzere birçok
enerji şirketleriyle ortaklaşa çalışarak
araçların yaygınlaşmasında öncü bir
rol oynayacak.
- Hyundai KONA Electric Yine Menzil
Rekoru Kırdı
Hyundai Yeni KONA Electric, tek
şarjla toplam 790 kilometreye ulaşarak yeni bir kilometre taşına ulaştı.

Tam şarjlı 64 kWh pile sahip KONA Electric, İspanya’nın Madrid şehrinde gerçekleştirilen rekor sürüşünde toplam
15 saat 17 dakika yol alarak inanılmaz
bir menzil elde etti. Bu süre zarfında,
ortalama 52 km/s hız ortalamasıyla
790 kilometre yol kat eden araç, 100 kilometrede 8,2 kWh elektrik tüketti. Bu
değer, 100 kilometredeki 14,7 kWh olan
WLTP standardının oldukça altında.
İspanyol El Pais gazetesinin otomotiv editörleri tarafından gerçekleştirilen test sürüşü, Madrid Teknik
Üniversitesi’nin Otomobil Araştırma
Merkezi olan INSIA’da başladı. INSIA,
KONA EV’nin şarj portunu şarj ettikten
sonra kapatarak mühürledi ve sonrasında da testi onayladı.
Çevre dostu KONA Electric,
Hyundai’nin mobilite alanındaki başarısını kanıtlarken aynı zamanda
sektördeki öncülüğü için de son derece önemli bir model. Hyundai KONA
Electric, çok yakın bir süre içerisinde
Türkiye’de de satışa sunulacak.

Kocaeli Odavizyon
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Zeytinoğlu: Firmaların ihracat, ciro ve
vergi gibi performansları üretim yaptıkları
illere yazılmalı

K

ocaeli Sanayi Odası’nın ev
sahipliğinde yapılan toplantıda
Kocaeli’nin dış ticaret potansiyeli
ele alındı. Kocaeli Valisi Sayın Seddar
Yavuz’un da katıldığı toplantıda Vali
Yardımcısı Dursun Balaban, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Ticaret
İl Müdürü Veysi Uzunkaya ile Doğu
Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdür Yardımcısı Mehmet Yapıcı da
katılarak katkılarda bulundular.
DIŞ TİCARETİN YÜZDE 19’U DOĞU
MARMARA’DAN GEÇİYOR
Toplantıda ilk sözü Doğu Marmara
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür
Yardımcısı Mehmet Yapıcı alarak
şunları söyledi: “Öncelikle ülkemizin
yaşadığı bu zor günleri bir an önce
atlatmasını temenni ediyorum. Gümrük ve ticaret politikalarını geliştiren
ve uygulayan, hızlı ve kolay ticaretin
güven kapısı olan Bakanlığımız, hedeflere ulaşmak için yatırımı, üretimi ve
ihracatı en önemli, en öncelikli memle-
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ket meseleleri arasında görmektedir.
Kocaeli başta olmak üzere 7 önemli il
bölge müdürlüğümüzün sorumluluk
alanındadır.
Ülkemiz ithalatının yüzde 21’i, ihracatının yüzde 17’si, dış ticaret hacminin yüzde 19’u, gümrüklerindeki vergi
tahsilatlarının yüzde 25’i, tüm vergi
tahsilatlarının yüzde 6’sı, otomotiv
ithalatının yüzde 69’u, otomotiv ihracatının yüzde 51’i, ÖTV dahil edildiğinde
Kocaeli vergi tahsilatının yüzde 85,4’ü
ÖTV tahsilatı Maliye’ye yazıldığında
Kocaeli vergi tahsilatlarının yüzde
50,3’ü Doğu Marmara Gümrük ve Dış
Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşmektedir.
EN ÇOK İTHALAT DİLOVASI’NDAN
Ülkemizin en çok ithalat yapılan birinci gümrük idaresi Dilovası,
ikinci gümrük idaresi Derince Gümrük
Müdürlüğü’dür. En çok ihracat yapılan
6. gümrük idaresi Derince Gümrük
Müdürlüğü’dür. Bölge müdürlüğü-

müz, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret
Bölge Müdürlüğü’nden sonra en fazla
ithalat-ihracat yapılan bölge müdürlüğüdür.
Özetle, sanayi ve üretim şehri olan
Kocaeli ilimizin de dahil olduğu Bölge
Müdürlüğümüz, coğrafi ve stratejik
konumu yanında, ülkemiz dış ticaret
hacmi ve vergi tahsilatında çok önemli
bir paya sahiptir. Son olarak, karşılıklı
iletişim yolunu açarak, sanayici ve
paydaşlarımızın taleplerini dinleme
ve çözüm arama, gümrük işlemlerinin
hızlı, kolay ve güvenli yapılmasına
katkı sunmak, görüş alışverişinde
bulunmak ve gümrük idarelerinde
yürütülen iş ve işlemler hakkında farkındalık yaratmak amacıyla sanayici
ve paydaşlarımıza işbirliğimizin devam
edeceğinin bilinmesini istiyor, saygılar
sunuyorum.”
ZEYTİNOĞLU İHRACATIMIZ GERÇEKTE
26.6 MİLYAR DOLAR
Ardından söz alan KSO Başkanı

Zeytinoğlu, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
ile yapılan ortak çalışma hakkında
şunları söyledi:: “Oda olarak ilimizde
üretim yapan firmaların dış ticareti
ile ilgili Doğu Marmara Gümrük ve
Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bir
çalışma yaptık. Bu yaptığımız çalışma sonucunda 2020 yılında ilimizde
üretim yapan firmaların ihracatlarının
toplamının 26,6 milyar dolar olduğunu tespit ettik. Daha detaylı çalışma
yapılabilse bu rakam daha da yükselecektir diye düşünüyorum. KSO’ya
üye olmayan, ticaret odalarına üye
olan ithalat ihracat yapan firmalarımız vardır. Bunu da dikkatinize
sunmak istiyorum.

den daha fazla ithalatı başka gümrüklerden yapıyor. İlimizde üretim yapan
firmaların ithalatının 49,1 milyar dolar
olduğunu tespit ettik. Türkiye ithalatından aldığımız pay yüzde 22,3.

KOCAELİ’NİN GERÇEK İHRACAT
RAKAMI
Bizim değiştirmeye çalıştığımız rakam, malumunuz Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM)’in açıkladığı rakamdır.
Onların verilerinde bu oran 12,3 milyar
dolar olarak gözükmektedir. Kocaeli
Gümrüklerinden yapılan ihracat 11,7
milyar dolar iken Kocaeli Gümrükleri
dışından yapılan ihracat oranı aslında
14,9 milyar dolar. Dolayısıyla Kocaeli
ihracatının toplamı 26,6 milyar dolar.
Türkiye ihracatından aldığımız pay ise
yüzde 15,6’dır. Aynı benzerlik ithalat
rakamımızda da var. Kocaeli Gümrüklerinden yaptıkları ithalat 22 milyar
dolar, Kocaeli Gümrükleri dışından
yaptıkları ithalat 27,1 milyar dolar. Kocaelili firmalar, Kocaeli Gümrüklerin-

7 AYDA İHRACAT 19.6 MİLYAR DOLAR
2021 yılı verilerine baktığımızda ilk 7
aylık dönemde TİM rakamlarına göre
9,2 milyar dolar iken bizim yaptığımız
çalışmaya göre ihracatımız 19,6
milyar dolar. Kocaeli Gümrüklerinden
9,5 milyar dolar Kocaeli Gümrükleri
dışından ise 10,1 milyar dolar ihracat
yapılmış. Türkiye ihracatından
aldığımız pay ise 7 aylık dönemde
yüzde 16,2’dir.”

GURUR DUYUYORUZ
Dolayısıyla ihracat ve ithalat
rakamlarını toplayınca Kocaeli dış
ticaret hacminin 75,7 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bu rakam Türkiye
dış ticaretindeki payımızın yüzde 19,4
olduğunu gösteriyor.Dış ticaretin 5’te
1’i Kocaeli’de yapılmış oluyor. Ben
buradan Sanayi Odası Başkanı olarak,
bilhassa ihracat yapan firmalarla
gurur duyduğumu sizlerle paylaşmak
istiyorum.

7 AYDA İTHALAT 35.5 MİLYAR DOLAR
Zeytinoğlu, 2021 yılının ilk 7 aylık
dönemindeki rakamları da paylaşarak, “2021 yılının ilk 7 aylık dönemindeki ithalata baktığımızda 35,5 milyar
dolardır. Kocaeli Gümrüklerinden
yapılan 20,1 milyar dolar, Kocaeli

Gümrükleri dışından yapılan ise 15,4
milyar dolar. Türkiye ithalatından
aldığımız pay ise yüzde 24,2 olarak
gerçekleşmiştir.
55.1 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET
7 aylık dönemin toplam dış ticaret
hacmi 55,1 milyar dolardır. Türkiye
dış ticaretindeki payımız şu an yüzde
20,5’tir.
Burada önemli bir noktaya da
değinmek istiyorum. Kocaeli dış ticaretinde 2020 ve 2021 yılının ilk 7 ayını
kıyasladığımızda ihracat payımız
yüzde 15,6 dan yüzde 16,2’ye çıkmış,
ithalat payımız ise yüzde 22,3 den
yüzde 20,5 a düşmüş” dedi.
POTANSİYELİ YANSITMIYOR
Konuşmasının sonunda kurumlar
tarafından açıklanan resmi verilerin,
firma merkezleri baz alınarak açıklandığı için Kocaeli’nin potansiyelini tam
olarak yansıtmadığını düşündüğünü
söyleyen Zeytinoğlu, “Aynı sorunu
vergilerde ve İSO tarafından açıklanan
ilk 500 listesinde de görüyoruz.
İhracat rakamları başta olmak
üzere firmaların performansının
üretim yaptıkları illere yazılmasının
önem arz ettiğine dikkat çekmek
istiyoruz. Açıklanan resmi verilerin
sağlıklı olmaması halinde devletin
vereceği teşvikler ve yönlendirmelerin birebir örtüşmeyeceği endişesini
de taşıyoruz” ifadelerini kullandı, KSO
ile işbirliği içindeki kurumlara teşekkür etti.
Kocaeli Odavizyon
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz;
“Kocaeli, takım ruhuyla hareket ediyor”

K

ocaeli Sanayi Odası tarafından
düzenlenen “Kocaeli İhracat Rakamlarıyla İlgili Basın
Bilgilendirme Toplantısı”nda konuşmasına “Türkiye’nin dünya ile
yarışan yüzüdür.” diyerek başlayan
Vali Seddar Yavuz; “Bilim, sanayi
ve teknoloji üssü olan Kocaeli, bu
yüzyılda ve önümüzdeki yıllarda da
Türkiye’nin dünyadaki yerini belirleyebilecek birkaç şehirden biridir.
Hem coğrafi konumu açısından hem
de üretim, bilim, sanayi ve teknoloji
açısından önemli bir şehirdir. Bu
konumu aslında bize çok daha üst sıralarda bir yer belirliyor. Bir taraftan
pandemi ile mücadele ederken diğer
taraftan da pandeminin getirdiği
fırsatları yakaladık. Özellikle yüksek teknolojinin şehrimize gelmesi,
düşük ve orta teknolojilerin yavaş
yavaş başka bölgelere kayması ile
Kocaeli’nin liderlik yolunda dünyayla
yarışabilir bir alana doğru yöneldiğini memnuniyetle görüyoruz. Bu
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anlamda ki girişimlerimiz sayesinde
global bir takım teknoloji şirketleri
de Kocaeli’ye gelmeye başladı. Şu
anda bir cep telefonu firması üretime başladı. Cep telefonu üretimi
iyi bir teknoloji ve birikim gerektiren
önemli bir alandır.
Pandemi, Bir Fırsata Dönüştü
Kocaeli olarak İhracat rakamlarımızda yeni bir zirve yakalayacağımız
gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Şu
an için geldiğimiz nokta, özellikle
sanayicilerimizin üretimdeki azmi,
sanayicimizin esnekliği, uyumu
fevkalade kıymetli. Bu vesileyle tüm
sanayicilerimize ve emekçi kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
Kısa çalışma ödeneği başta olmak
üzere pandemi ile ilgili birçok hususta, sanayicilerimize, üreten kesimlerimize destek veren Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza
şükranlarımızı arz ediyoruz.

Kocaeli Olarak Hedefimiz En Önde
Olmaktır
Pandemi sürecinde Kocaeli’de
işsizliğin azaldığını ifade etmek istiyorum. İş-Kur’a kayıtlı işsiz sayısı 20 bin
düştü. Bu Kocaeli’nin dinamik bir şehir
olduğunu, sanayi üretimindeki gücünü
gösteriyor. Yaz aylarıyla birlikte bir
hareketlilik başladı. Küçük esnafımız
ve diğer kesimlerinde daha rahat edebileceği, zararlarını telafi edebilecekleri bir dönemdeyiz. Sağduyunun her
zaman hâkim olduğu, birlik beraberlik
içerisinde bu mücadele dönemlerinden çıkılabileceğimizi bilmemiz
gerekiyor.
Kocaeli’nin Yüzde 42’si Orman Alanı
Orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten
Vali Yavuz; “Nem oranlarının düşmesi,
hava sıcaklıklarının artması ve rüzgarında 40 km’nin üstüne çıktığı bu
günler ormanlarımız için çok risklidir.

Kocaeli’deki ormanların toplam alanımıza oranı %42’dir. Bu ormanların
bizden sonraki kuşaklara herhangi
bir zarar görmeden teslim edilmesi
bakımından göreve başladığım günden itibaren ormanlarımıza yönelik
bir hassasiyet haritası çıkardık. Bu
bölgedeki ormanların türü nedir, hangi hassasiyeti vardır, hangi yerlerde
yangın çıkma riski daha yüksektir,
yangın çıkarsa nereden daha hızlı
müdahale ederiz gibi pek çok konuyu
detaylı şekilde inceleyerek önemli bir
çalışma gerçekleştirdik.
Ormanlara Girilmesini, Ateş
Yakılmasını ve Havai Fişek
Atılmasını Yasakladık
Uyarılara rağmen mangalların
yakıldığını belirten Vali Yavuz; “Orman
alanlarına 4 km mesafede ateş yakılması Orman Kanununa göre yasaktır.
Hava hassasiyetlerini her gün sabah
akşam meteoroloji bölge müdürlüğü
tarafından gelen bildirimlerle takip
ediyor, inceliyoruz. Detaylı bir şekilde
incelendikten sonra benim Başkanlığımda oluşturduğum AFAD gurubumuzda önemli gördüğümüz konuyu
ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımıza
derhal iletiyoruz. Orman yangınları
artmaya başlayıp, hava sıcaklıkları
yükselip nem oranlarının düştüğünü
tespit eder etmez ormanlara girilmesini, ateş yakılmasını ve havai
fişek atılmasını yasakladık. Bunun
en önemli özelliği farkındalık yaratmasıdır. Ne bekliyoruz? Toplumsal
hassasiyet bekliyoruz. Toplumun tüm
kesimlerini, bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Camilerin hoparlöründen ilanlar yaptık. Dolayısıyla
yapacağımız şey; beraber olacağız,
bir olacağız, birlikte mücadele etmeye
devam edeceğiz.
Orman Yangınlarını Önleme
Konusunda Tavrımız Net
Orman söz konusu olduğunda,
insan hayatı söz konusu olduğunda
burada bireysel özgürlüklerden bahsedemeyiz. Kimse: ‘Bireysel özgürlüğüm var benim, buraya gelip mangal
yakacağım’ diyemez. Görevlilere talimatım; kurallara uymayanlara yasal
işlem yapılması ve bölgeden uzaklaştırılmasıdır. Şu an da özel harekatımız,
jandarmamız, zabıtamız, orman teşkilatımızın tamamı sahada bulunuyor.
Dronlarla alanları kontrol ediyoruz.
Özellikle termal Dronlar kullanıyoruz. Tüm birimlerimizle sahadayız ve
bundan hiçbir tereddüttünüz olmasın.
Hatta akşam saatlerini daha dikkatli

değerlendiriyoruz. Bunu daha kontrollü bir şekilde yönetebilmek üzere
saatler süren toplantı yaptık. Burada
orman içi yolların kapatılması, gerekli
diğer önlemlerin alınması, elimizdeki
araç kapasitesi ve bunların ne kadar
sürede ulaşacağı gibi her şeyi çalıştık.
Bu Acıyı Paylaşıp, Yaraları Hep
Beraber Sararak Yolumuza Devam
Edeceğiz
Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları, Bakanlarımızın riyaseti,
Devletimizin tüm kurumlarının yangınların olduğu bölgelerde ki mücadelesinin büyüklüğü, insan üstü gayreti,
gönüllülerin inanılmaz mücadelesini
görüyoruz. İnsanlarımız canlarını
kaybediyor. Dolayısıyla bu mücadelenin çok kolay bir mücadele olmadığını
hepimizin bilmesi gerekiyor. Hayatını
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan
rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan bu acıyı paylaşıp, yaraları hep beraber sararak yolumuza
devam etmemiz gerekiyor. Gerçekten
acımız çok büyük. Yanan sadece ağaç,
orman değil, ekosistem yok oluyor.
En Önemli Çare; Aşı
Aşı yaptırdıktan sonra insanların
rehavete kapıldıklarını belirten Vali
Yavuz; “Kocaeli özelinde pandemiyi
iyi yönettik. Şu anda dünyanın bulabildiği en önemli çare aşı. Önümüzdeki süreç içerisinde aşılama
çalışmalarına hız vererek aşılamayı
tamamlamayı planlıyoruz. Aşı yapıldık demek tedbirleri elden bırakacağımız anlamına gelmiyor. Maske,
Mesafe ve Temizlik gibi kurallara
uymaya devam edeceğiz. İnsanlar
aşı olduktan sonra daha çok rehavete kapılıyorlar. Elbette aşının ciddi
bir koruyuculuğu var. Hastanelerde,
yoğun bakımlarda yatanlar, entübe

olanlar ve hayatını kaybedenlere
bakıldığında aşı yaptırmayanların
ya da aşı dozunu tamamlamayanların oranının çok yüksek olduğunu
görmekteyiz. Bu sorun sadece sağlık
sorunu olmayıp, güvenlik ve aynı
zamanda sosyolojik ve psikolojik
sorundur. Hayatın bütün alanlarının
etkilendiğini ve insanları bir mecraya
hapsettiğini görüyoruz. Diğer taraftan aslında bu durumun toplumları
bir tuzağa çektiğini de söyleyebiliriz.
Sosyal medyada yada başka alanlarda dolaşan haberlerin %65’i kurmaca haberlerdir. Bu haberlerin hedeflediği, elde etmek istedikleri var. O
bakımdan pandemi sürecinden bizim
güçlenerek çıkmamız, ulusal menfaatlerimizi korumamız, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu
uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı
hedeflememiz gerekiyor.
Her Zaman Yanımızda Yer Alan
Basın Mensuplarının Hassasiyetini
Alkışlıyorum
Bir yılı aşkın süredir buradayım,
sizinle beraberim ve bugüne kadar
toplumu ilgilendiren hangi konu olsa
sizi yanımızda gördük. Hatta zaman
zaman siz bizi önceden bilgilendirdiniz ve biz de ona göre hareket
ettik. Aslında istediğimiz şey budur.
Her an bana ulaşabildiğiniz, bir şey
iletebildiğiniz, benim sizden bilgi aldığım hareket ettiğim düzen, devlet
dediğimiz şey de tam olarak budur
aslında. Bu yüzden ben her alanda
daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Aldığımız tedbirlere
ve kararlara riayet eden Kocaelili
kardeşlerimize de teşekkür ediyor,
saygılarımı sunuyorum. Bu şehirde
olmaktan, sizlerle olmaktan gayet
mutluyum.”
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Global akıllı telefon markası ‘vivo’ 20 milyon
dolar yatırımla Gebze’de ilk tesisini açtı

T

ürkiye pazarında hızla büyüyen
vivo; Yılda yaklaşık 5 milyon
adet mobil donanımın üretimini gerçekleştirmeyi ve gelecekte
2000’den fazla yeni yerel istihdam
yaratmayı hedefliyor.
Dünyanın lider akıllı telefon üreticisi vivo, KOCAELİ, Gebze Güzeller
Organize Sanayi Bölgesi’nde (GGOSB)
yeni kurulan üretim tesisi ile küresel
üretim ağının en son genişlemesini
duyurdu.
20 milyon dolarlık yatırım
Şirket, vivo’nun uluslararası pazarlardaki köklerini derinleştirirken
yerel üretimi artırmayı amaçlayan
“Daha Yerel, Daha Küresel” stratejisi
doğrultusunda dünya genelindeki
ayak izini güçlendirirken, yeni akıllı
üretim üssü vivo’nun 7 global üretim
tesisine de dikkat çekiyor.

30 Kocaeli Odavizyon

Toplam 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen 12.000 metrekarelik vivo Türkiye fabrikasında, maksimum üretim kapasitesi ise yıllık 5
milyon adet olarak hedefleniyor. Yeni
üssün üretim kapasitesi, yerel pazarın
tüketici tabanını kapsayacak şekilde
karşılık geliyor.
2 bin kişiye istihdam
Aynı zamanda vivo, bu yatırımı ile
yapısal donanım dizaynı, elektronik,
yazılım testi ve kalite kontrol gibi
alanlarda 3 yıl içerisinde yerel olarak
2000’den fazla kişiye iş imkanı sağlamayı planlıyor. Tesis, aynı zamanda
yerel ekonominin geliştirilmesine ve
yerel istihdamın güçlendirilmesine
önemli katkılar sağlıyor.
400 milyondan fazla kullanıcı
Türkiye (Kocaeli) ve Pakistan’da

(Faisalabad) yeni açılan tesislere
ek olarak, vivo’nun üretim ağı, Çin
(Dongguan, Chongqing), Hindistan
(Büyük Noida), Bangladeş (Dakka) ve
Endonezya’daki (Tangerang) üretim
üslerini içermektedir. vivo globaldeki
bütün üretim ağı ile yılda yaklaşık
200 milyon adet üretim kapasitesine sahip. vivo’nun üretimdeki ilerici
gelişmeleri, şirketin küresel ölçekte
büyümeye devam etmesini sağlarken
aynı zamanda 400 milyondan fazla
kullanıcıya gelişmiş ve yüksek kaliteli
akıllı telefon teknolojisine daha kolay
erişim sağıyor.
Daha yerel, daha küresel
vivo Türkiye Genel Müdürü Ted
Dai; “”Küresel üretim ağımızı ve uzun
vadeli yatırımlarımızı genişleterek,
farklı pazarları kucaklamayı ve yerel
halkı daha fazla iş fırsatıyla güçlen-

dirmeyi ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için harika ürünler ve
hizmetler yaratmaya devam etmeyi
arzuluyoruz. vivo, 2014’ten beri, “Daha
Yerel, Daha Küresel” stratejisine bağlı
kalıyor ve küresel Ar-Ge ve üretim
tesislerini kolayca kuruyor.
Şirketin yeni üretim tesisinin
Türkiye’deki gelişimi, vivo’nun küresel
üretim yeteneklerini genişletme ve
uluslararası gelişimini hızlandırma
konusundaki kararlılığını ve adanmışlığını yansıtıyor.
Giriş ağustos 2020’de
Resmi olarak Türkiye pazarına
sağlam bir bağlılıkla Ağustos 2020’de
giriş yapmaktan onur duyduk ve bugün kararlılığımıza, adanmışlığımıza
yönelik somut bir adım daha atıyoruz.
İlk olarak giriş segmentindeki Y11s
ve Y20 modellerimizin üretimini bu
fabrikada tamamladık. Aynı zamanda
bu dev adım ile Türkiye’de istihdam
fırsatları sunacak olmamız nedeniyle çok heyecanlı ve gururluyuz. Ekip
olarak tek bir hedef etrafında birleşmeyi, hayatta her zaman daha iyisini
yaratmayı ve birlikte yaşadığımızı
hissetmeyi amaçlıyoruz. Hizmete açtığımız üretim tesisimizin şirketimize
ve topluma hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.
50 ülkeden fazla satış ağı
vivo Türkiye Üretim Direktörü Gavin Wang, Türkiye’deki ilk telefon üretim tesisi ile ilgili şunları söyledi: “vivo,
satış ağı 50’den fazla ülke ve bölgeye
yayılmıştır ve dünya çapında 400 milyondan fazla kullanıcı tarafından sevilmektedir. Türkiye pazarına da güçlü
bir giriş yapan vivo, Türkiye’deki bu ilk
üretim tesisi ile akıllı telefon pazarındaki yenilikçi imzasını devam ettiriyor.
Yerel üretim ile de Türk kullanıcılara
yenilikçi teknolojiye daha kolay erişim
imkanı sağlıyor” dedi.
Özellikler
Fabrikanın üretime geçmesiyle birlikte ilk üretilen telefon modelleri Y11s
ve Y20 oldu. Y11s, 6.51 inç ekran boyutuna ve HD+ çözünürlük sunan Halo
FullView™ ekrana sahip. Bu ekrandaki
selfie kamerası ise son kullanıcılara
8 megapiksel çözünürlük sunuyor. 8
çekirdekli Qualcomm Snapdragon 460
işlemcili vivo Y11s, 3 GB RAM ve 32 GB
ROM depolama alanları tarafından
destekleniyor. Telefonun arka tarafında Yapay Zeka Destekli 13 MP + 2 MP
ana kamera bulunuyor. Y11s, her gün
uzun saatler kullanım sağlayan AI güç
tasarrufu teknolojisi ile desteklenen

5000 mAh piliyle de dikkat çekiyor.
Türkiye’de üretilen Y11s’in satış fiyatı
ise 2.399TL.
Y20 modeli ise 6.51 inç Halo Çerçevesiz Ekran, 20:9’luk uzatılmış en boy
oranına ve HD+ (1600 x 720) çözünürlüğe sahip. 8 çekirdekli Qualcomm
Snapdragon 460 işlemcili vivo Y20,
4 GB RAM ve 32 GB ROM depolama
alanları tarafından destekleniyor. Yapay Zeka ile 3’lü makro kamerası (13
MP+2 MP+2 MP) 13 MP’lik ana arka
kamera, f/2.2 geniş diyafram açıklığı
ve Faz Algılamalı Otomatik Odaklama (PDAF) teknolojisine sahip. 5000
mAh super kapasiteli güçlü pile sahip
Y20’nin satış fiyatı ise 2.599TL.
vivo, yeni açılan fabrikası ile sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında Türkiye’ye yatırım yapmaya
devam ederken, #DevOynarız diyerek
Aralık 2020 tarihinde de Türkiye Erkek
A Milli Futbol Takımı’nın Ana Sponsoru ve Resmi Akıllı Telefonu olarak
Türkiye’ye verdiği değeri vurguladı.
vivo Hakkında;
vivo, ana işi akıllı cihazlara ve
akıllı hizmetlere odaklanan lider, ürün
odaklı, küresel bir teknoloji şirketidir. Vivo kendini, heyecan verici ve
yenilikçi akıllı telefonlar ve yardımcı
cihazların yanı sıra teknoloji ve tasarım düşüncesini benzersiz ve yaratıcı

yollarla bütünleştiren hizmetler aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki
kullanıcıları birbirine bağlamaya adamıştır. İnovasyon, kullanıcı odaklılık
ve benfen* gibi şirket temel değerlerini yanı sıra vivo, lider, uzun ömürlü,
dünya standartlarında bir kuruluş
olma vizyonuyla sürdürülebilir bir
kalkınma stratejisi uygulamaktadır.
Shenzhen, Dongguan, Nanjing,
Pekin, Hangzhou, Şangay, Xi’an, Taipei, Tokyo ve San Diego’daki 10 Ar-Ge
merkezi ağıyla desteklenen Çin’deki
genel merkezi ile vivo, 5G, yapay zeka,
endüstriyel tasarım, fotoğrafçılık ve
diğer gelecek vaat eden teknolojileri
içeren en gelişkin kullanıcı teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. vivo’nun ayrıca Çin, Güney ve
Güneydoğu Asya’da yıllık yaklaşık 200
milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip beş üretim merkezi (marka
yetkili üretim merkezi dahil) bulunmaktadır. Şu an itibariyle vivo, satış
ağını 50’tan fazla ülke ve bölgede
genişletmiştir ve dünya çapında 400
milyondan fazla kullanıcı tarafından
sevilmektedir.
*”Benfen”, doğru şeyleri yapma ve
işleri doğru şekilde yapma konusundaki tutumu açıklayan bir terimdirbu, vivo’nun teknolojiyi iyilik için inşa
etme misyonunun ideal açıklamasıdır.
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Türkiye’de ‘Bilimin ve Teknolojinin
Teminatı TÜBİTAK’ 58 Yaşında
Prof. Dr. Hasan Mandal: “TÜBİTAK’ın paydaşları arasında yer aldığı, dünyanın en büyük
havacılık festivallerinden TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleştirilecek. TÜBİTAK, TEKNOFEST’in dördüncü yılında da birbirinden renkli ve
heyecanlı, bilim ve teknoloji odaklı 11 yarışmanın yürütücülüğünü üstleniyor.”

M

illi Teknoloji Hamlesi’nin
öncü kuruluşlarından olan
TÜBİTAK, kurulduğu 24 Temmuz 1963’den bu yana ülkemizin bilim
ve teknolojideki yönünü belirleyen,
değişen çağa ayak uydurarak projelerinde ve politikalarında daima ülke
yararını gözeten bir kurum olmuştur. TÜBİTAK, gelişmişlik düzeyinin
belirlenmesinde en önemli ölçüt olan
bilim ve teknolojinin, ülkemizdeki
teminatıdır. Her düzeyde araştırmayı
ve araştırmacıyı destekleyen TÜBİTAK, bugüne kadar yaptığı katkılarla,
üniversitelerimizin ve sanayimizin
araştırma yapma kapasitelerini geliştirdi. Her yaşta bilim insanlarımızın
sayıca ve nitelikçe artmasına katkı
sağladı.
2020 yılında tüm dünyayı etkisi
altına alan, alışkanlıklarımızın ve
yaşam tarzlarımızın değişmesine
yol açan COVID-19 salgını, küresel
güçlüklerden çıkış yolunun bilim ve
teknolojiden geçtiğini bir kez daha
gösterdi. COVID-19 salgınının hız
kazandırdığı “birlikte çalışma, birlikte öğrenme ve birlikte başarma”
yaklaşımımız sayesinde COVID-19
Türkiye Platformu’nu oluşturduk ve
bu platformda yürütülen aşı ve ilaç
çalışmalarında dünya ile rekabet ettiğimiz önemli ilerlemeler kaydettik. Bu
zorlu süreçte normal koşullar altında
uzun yıllar süren aşı ve ilaç çalışmalarında kısa zamanda büyük başarılar
elde ettik.
TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformunda küresel salgının başlamasından bu yana, birlikte geliştirme ve
birlikte başarma yaklaşımıyla yürüttüğümüz yenilikçi aşı adaylarımızın
arasında yaygın kullanıma en yakın
olan aşı adayımız virüs benzeri parçacık (VLP) aşı adayımız, VLP türünde
klinik aşamaya geçen dünyadaki 4.
aşı adayı oldu. Faz 1 çalışması 27 Mart
2021 tarihinde Ankara Onkoloji Hastanesinde başlayan VLP aşı adayımı-
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zın Faz 2 çalışması 26 Haziran 2021
tarihinde başladı. Faz 2 çalışmasında
VLP aşı adayımızın virüsün İngiliz
varyantında bulunan mutasyonuna
karşı ayrıca geliştirilen tasarımını da
dâhil ettik. Faz 3 çalışmasına VLP aşı
adayımızın Delta varyantına karşı tasarım içerecek şekilde dâhil edilmesi
mümkün olabilecek.
TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformunun diğer aşı adayları olan
yenilikçi inaktif, adenovirüs DNA,
rekombinant Spike, ASC zerrecik
teknolojisi ve mRNA aşı adaylarının
süreçleri de hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Toplam 49 kurum ve kuruluştan
436 araştırmacının 17 aşı ve ilaç geliştirme odaklı projelerde bir araya geldiği COVID-19 Türkiye Platformunun,
ilaç geliştirme projelerinde de önemli
gelişmelere imza atıldı. Hekimlerimiz
tarafından kullanılan tedavi yöntemleri arasında önemli bir yeri olan,
Favipiravir etken maddesini içeren ve
yerli kabiliyetlerle geliştirilen çok basamaklı sentez yoluyla sentezlenen
ilacımız, hastalarda kullanılmaya devam edilerek ülkemiz genelinde etki
oluşturmaya devam ediyor. Bu gelişmeye ek olarak, toplamda 20.000’den
fazla molekül, araştırmacılarımız

tarafından sanal olarak taranmış
olup, Ribavirin ve Montelukast antiviral tedavi imkânları da tespit edildi.
Her iki ilaç adayının hastalar üzerinde
denenmesine yönelik TİTCK onayı
ile Faz 2 çalışmaları devam ediyor.
Ayrıca yenilikçi bir ilaç adayı olarak da
Grifftsin çalışmalarında da önemli bir
aşamaya gelindi.
Bu süreçte elde edinilen deneyim
sadece bu dönemle sınırlı kalmayıp
gelecekteki bu tür tehditlere çok daha
önceden hazırlık olmamızı ve ülkemizin aşı ve ilaç ithal eden değil, aşı ve
ilaç geliştiren ve üreten bir yetkinliğe
dönüşümünü sağlayacaktır.
COVID-19 ile mücadelemizde
meyvelerini topladığımız birlikte
çalışma, birlikte öğrenme ve birlikte
başarma yaklaşımımızı, ülkemizin bir
diğer önemli güçlüğü olan depreme
de taşıdık. İzmir’de, 30 Ekim 2020
tarihinde, Sisam Adası ile Kuşadası
Körfezi arasındaki bölgede meydana
gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, bu bölgedeki deprem
tehlikesini ortaya koymak ve fay
hatlarını incelemek üzere TÜBİTAK
koordinasyonunda Türkiye Deprem
Platformu’nu oluşturduk.
Desteklerimizin sadece kapasite
oluşturma ile yeterli olmayacağı,
bunun mutlaka teknoloji odaklı ürün
ve hizmetlere dönüşmesi gerektiği bilinci ile destek programlarımızı yakın
zamanda yeniledik. Bu programlarımızın geliştirilmesi sürecini de ilgili
paydaşlarımızın görüşlerini alarak
istişare ile gerçekleştirdik. Başlattığımız, çıktı ve iş birliği temelli yüksek
teknoloji platformları, sanayideki nitelikli insan kaynağının arttırılmasına
yönelik sanayi doktora programı, erken aşama teknoloji tabanlı girişimci
destek programları bu amaca yönelik
attığımız adımlardır.
Ülkemizin milli teknoloji hamlesi
kapsamında her yaş grubunda insan
kaynaklarımızın bilim ve teknoloji
tabanlı geliştirilmesine yönelik olarak
da mevcut destek programlarımızı
geliştiriyor ve yeni programlar oluşturuyoruz.
Bilim temelli bilgi ve teknoloji
üretimi ile Ülkemizin gelişmesine
kritik katkı sağlayacak, analitik düşünen, toplum ve çevre bilinci gelişmiş
geleceğin lider bilim insanlarının
yetiştirileceği TÜBİTAK Fen Lisesi
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde kuruldu. Ülkemizin bilim yıldızları olarak
yetiştirilecek 90 öğrenci TÜBİTAK
Fen Lisesi’nde eğitim almaya hak
kazandı.

TÜBİTAK’ın paydaşları arasında
yer aldığı, dünyanın en büyük havacılık festivallerinden TEKNOFEST,
bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında
İstanbul’da gerçekleştirilecek. TÜBİTAK, TEKNOFEST’in dördüncü yılında
da birbirinden renkli ve heyecanlı,
bilim ve teknoloji odaklı 11 yarışmanın yürütücülüğünü üstleniyor.
Bu dönemde araştırma projesi ve
bilim olimpiyatları yarışmalarında
ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz çok önemli başarılara imza
attılar. Dünyanın en büyük bilim ve
mühendislik yarışması olma özelliğini taşıyan ve her yıl 80’den fazla
ülkeden, 1.100’ün üzerinde projeyle
yaklaşık 1.800’den fazla öğrencinin
katılımıyla gerçekleşen Regeneron
ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasına öğrencilerimiz bu yıl 14 proje ile
katıldı. Bu projelerden 10’u 13 ödüle
layık görüldü. Öğrencilerimiz bilim
olimpiyatlarında da katıldıkları hem
uluslararası hem de bölge yarışmalarından madalya alarak ülkemizi en
iyi şekilde temsil ettiler.
Yetkinliklerimizi, sadece ülkemizin
kendi insan kaynakları ile değil, aynı
zamanda dünyanın dört bir yanındaki nitelikli araştırmacıları ülkemize
çekerek, Türkiye’yi bir çekim merkezi
haline getirerek gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda uluslararası alanda bilim
ve teknoloji odaklı iş birliklerimizi

güçlendiriyor, daha etkin bir konuma
gelebilmek için stratejik bir bakışla
ortak projeler geliştiriyoruz.
Çalışmalarımızda inandığımız
ana etken Türkiye’nin gelişmesinde
bilim, teknoloji ve yeniliğin en önemli
unsur olmasıdır. Bu inançla ve “Çığır
açıcı bilimsel atılımlarla Türkiye’nin
milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne liderlik edecek öncü kurum
olmak” vizyonumuz doğrultusunda,
Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmede tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.
Uluslararası alanda Türkiye’yi layıkıyla temsil etmeye, ulusal bilim ve
teknoloji politikalarımıza katkı sağlamaya, Ar-Ge çalışmalarıyla toplumda
farkındalık oluşturmaya, ürettiğimiz
yerli ve mili teknolojilerimiz sayesinde hep beraber güçlü Türkiye’yi inşa
etmeye, birlikte çalışmaya, birlikte
öğrenmeye ve birlikte başarmaya
devam edeceğiz.
Bu süreçte Kurumumuza her
zaman desteği sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a,
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın
Mustafa Varank’a ve araştırma
ekosistemimizin tüm paydaşlarına
teşekkür ediyorum.
Bu duygularla, Başkanı olmaktan
dolayı gurur duyduğum TÜBİTAK’ın
58. kuruluş yıldönümünü kutluyor
ve nice yıllara bilim ve teknolojiyle
yürümesini diliyorum.
Kocaeli Odavizyon
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Zeytinoğlu: İhracatta ve büyümede
yeni rekorlar görebiliriz
Türkiye-AB görüşmelerinin
hızlanmasıyla ihracatta yeni
rekorlar kırılabileceğinin
altını çizen Zeytinoğlu,
“AB ile TIR taşımacılığı
konusunda yaşadığımız
sorunlar, kotalar,
geçiş sınırlamaları ve
ücretlerindeki sorunlar
giderilirse 2021 yılında rekor
büyüme görebileceğimize
inanıyoruz” ifadelerini
kullandı.
34 Kocaeli Odavizyon

K

SO Meclisi, temmuz ayı
toplantısını çevirim içi olarak
gerçekleştirdi. KSO Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un odadan
katılım sağladığı toplantının konuğu İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu oldu.
Toplantıya, meclis üyeleri yoğun
ilgi gösterdi. Kıbrıs ve Türkiye’nin
Avrupa Birliği ile ilişkileri konusunda anı ve değerlendirmelerinin yer
aldığı, ‘Uzunca Bir Curriculum Vitae..’ isimli dört ciltlik kitabın yazarı
Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, görüşlerini Meclis üyeleri ile paylaştı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDI
Meclis toplantıda konuşan KSO
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sözlerine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü’nün 5. yılında darbe
girişimini bir kez daha kınadıklarını
ve şehitlerimizi rahmetle andıklarını söyleyerek başladı. Daha sonra
TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler
Kurulu Başkanlığına seçilen Nurcan
Babalık’ı tebrik eden Zeytinoğlu,
“Geçmiş kurul başkanımız Dilek
Çınar’a da hizmetlerinden dolayı
teşekkür ediyorum” dedi.
TEBRİK ETTİ
Tebriklerini sürdüren Zey-

tinoğlu, “DOSB Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na tekrar seçilen Mustafa
Türker’i ve TAİDER Başkanlığı’na
seçilen Tekin Urhan’ı tebrik ediyor,
başarılarının devamını diliyorum.
Yeni açıklanan en çok makine ihraç
eden şirketler listesine Kocaeli’den
giren; Bosch Rexroth Otomasyon

Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi, Siemens
San. ve Tic. A.Ş.’yi, Hisar Çelik Döküm
San. ve Tic. A.Ş.’yi, Sistem Teknik
Endüstriyel Fırınlar Ltd. Şti.’yi, Cengiz Makina San.ve Tic. A.Ş.’yi, ICM
Makine ve Mühendislik Ltd. Şti.’yi,
Gemont Endüstri Tesisleri İmalat
ve Montaj A.Ş.’yi, Dalgakıran Kom-

presör San. ve Tic. Ltd. Şti.’yi, Çelikel
Alüminyum Döküm İmalat San. ve
Tic. A.Ş.’yi, Arçelik–LG Klima San. ve
Tic. A.Ş.’yi, Gemak Genel Soğutma
Makinaları San. ve Tic. A.Ş.’yi, Yılmaz
Makine San. ve Tic. A.Ş.’yi, Gürdesan
Gemi Makina San ve Tic. A.Ş.’yi de
kutlarım” dedi.
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İHRACATTA TARİHİ REKOR
Konuşmasını ekonomik değerlendirmelerle sürdüren Zeytinoğlu,
“Haziran ayında ihracat 19 milyar 773 milyon dolar ile tarihi bir
rekor kırdı. Mayıs ayına göre yüzde
19,8’lik bir artış oldu. Aylık bazda
20 milyar dolar seviyelerini sık sık
dile getiriyorduk.Yine rekorlarla
devam ediyoruz. Halen çip, konteyner bulamama ve gemi hatlarındaki
sorunların devam etmesine rağmen
bu seviyeyi çok olumlu buluyoruz. İstikrarlı bir kura sahip olmak
istiyoruz. İstikrarlı ve rekabetçi
kurun ihracatı desteklemesi de çok
önemli. ” diye konuştu.

dolar olarak gerçekleştiğini, aylık
bazda yüzde 9,9’luk bir artış olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, mayıs
ayında bu rakamın 20 milyar 626
milyon dolar olduğunu da hatırlattı.
Zeytinoğlu, “Dış ticaret açığı haziran
ayında 2 milyar 888 milyon dolar
olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı
karşılama oranı ise 87,3’e yükseldi.
Önümüzdeki aylarda turizm gelirlerindeki artışla da birlikte cari açığa
olumlu yansımalarını bekliyoruz”
dedi.

REKOR BÜYÜME GÖREBİLİRİZ
Türkiye-AB görüşmelerinin
hızlanmasıyla ihracatta yeni rekorlar kırılabileceğinin altını çizen
Zeytinoğlu, “AB ile TIR taşımacılığı
konusunda yaşadığımız sorunlar, kotalar, geçiş sınırlamaları ve
ücretlerindeki sorunlar giderilirse
2021 yılında rekor büyüme görebileceğimize inanıyoruz” ifadelerini
kullandı.Haziran ayı itibariyle yıllık
ihracat rakamını da paylaşan Zeytinoğlu,
“Yıllık ihracatımızda haziran
itibariyle 199 milyar 567 milyon
dolar oldu. Bu yıl Temmuz ayında 9
günlük bayram tatili ihracat rakamlarını da etkileyecektir” dedi.

İHRACATLA İLGİLİ ÖNEMLİ GİRİŞİM
Kocaeli Gümrükleri verilerini de
paylaşan Zeytinoğlu, “Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre
haziran ayında ilimizde üretim yapan firmaların İhracatları 4 milyar
899 milyon dolardır. Kocaeli’den
yapılan ihracat miktarı 1 milyar 570
milyon dolar iken Kocaeli dışındaki
gümrüklerden yapılan ihracat ise
3 milyar 329 milyon dolar oldu.
İthalat ise 12 milyar 260 milyon
dolardır. Kocaeli gümrüklerinden
yapılan miktar 4 milyar 239 milyon
dolar Kocaeli dışındaki gümrüklerden yapılan ise 8 milyar 20 milyon
dolardır. Önümüzdeki günlerde
sayın valimizle bir araya gelip, ilimizden yapılan ihracat ve ithalatın
kentimize yansımaları hakkında bir
girişimde bulunmayı hedefliyoruz”
şeklinde konuştu.

CARİ AÇIĞA OLUMLU YANSIYACAK
İthalatın haziran ayında yüzde
38,8 artış ile 22 milyar 661 milyon

MALİYETLERİMİZİN ARTMASINI
İSTEMEYİZ
Konuşmasında elektrik ve
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doğalgaz fiyatlarındaki artışı da
değerlendiren Zeytinoğlu şunları
söyledi: “1 Temmuz itibariyle, elektrik ve doğalgaz fiyatları zamlandı.
Temmuz enflasyonunda bunların
da yansımalarını görebiliriz. Elektrik
tüketim tarifelerine 1 Temmuz-31
Eylül 2021 dönemi için yüzde 15,
doğalgazda konut abonelerinin tarifesinde yüzde 12 artış oldu. Sanayi
grubu tarifesinde ise yüzde 20 artış
oldu. 1000 metreküp doğalgaz için
1.783 TL’ye yükseldi. Sanayiciler
olarak maliyetlerimizin artmasını
tabii istemeyiz. Enerji zamları maliyetlerimizi artıran faktörden biri.
Ancak cari açık ve bütçe açıklarının
birlikte olması ülkemizi diğer ülkelere karşı kırılgan haline getirebiliyor. Devletimizi bu zamları yapma
konusunda mecbur kılıyor.
DENK BÜTÇE TALEBİ
Biz samimiyetle hükümetimizin
denk bütçe yapmasını istiyoruz.
Devlet bütçe açığı nedeniyle bankalardan para çekme durumunda
kaldığında bizim kullanımımıza
açık olan kredilerde azalma oluyor. Bu da faizlerin yükselmesine
neden oluyor. Zaten şu an faizler
çok yüksek ve maalesef bu oranlar
yatırımlarımızı olumsuz etkiliyor.
Sonuç olarak açıkların azaltılması
yönünde hükümetimizin atacağı
adımlara olumsuz bakılmamalı
diye düşünüyoruz. Ayrıca, bütçenin
iyileştirilmesi noktasında petrolden
alınan ÖTV oranı arttırılabilir diye
düşünüyoruz.”

LİSTEYE GİREN FİRMALARI KUTLADI
Sözlerine İstanbul Sanayi
Odası tarafından her yıl yapılan
‘Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu’ anketinde yer alan Kocaeli firmalarını kutlayarak devam
eden Zeytinoğlu şöyle konuştu:
“2021 yılında 58 firmamız bu listede
yer aldı. 2020 yılında bu sayı 56 idi.
İlk 500’deki 75 firmamızla birlikte, Türkiye’nin 1000 büyük sanayi
kuruluşunda 133 firmamız bulunuyor. Ayrıca Turkishtime tarafından
hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin
En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan
Şirketleri’ araştırmasında ilk 250’de
49 firmamız, ikinci 250’de ise 28
firmamız yer aldı.
DAHA ÇOK FİRMA GÖRMEYİ
TEMENNİ EDİYORUM
Toplamda 77 firma, bu alanda yaptıkları harcamalar ile
Kocaeli’nin en fazla Ar-Ge harcaması olan ilk 3 şehir arasına girmesini sağladı. 77 firmanın yaptığı
harcama toplamının ise 1 milyar
923 milyon 234 bin TL olduğunu
görüyoruz. Yine Turkishtime tarafından yapılan ‘2020 Ar-Ge Merkezinde Alınan Patent Sayısı’ araştırmasında, ilk 50’de 12 firmamız
yer alıyor. Pandemiye rağmen bu
listelere girmeyi başaran firmalarımızı tebrik ediyor, gelecek yıl açıklanacak olan 2021 yılı sonuçlarında
ise daha çok firmamızı görmeyi
temenni ediyorum.”

AB İLE POZİTİF GÜNDEM
Zeytinoğlu konuşmasının sonunda AB ile ilişkileri değerlendirerek
şunları söyledi: “Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündem ile tekrar bir
canlanma süreci başladı. Burada en
çok üzerinde durduğumuz nokta;
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi.
AB, ekonomisini döngüsel ekonomi
ilkeleri çerçevesinde modernize ediyor. Temel hedef 2030’da seragazı
emisyonlarını yüzde 55 azaltmak,
2050’de ise iklim nötr kıta olmayı
başarmak. Bu hedef doğrultusunda
enerji kullanımı, üretim ve tüketim
anlayışı, sanayi, tarım, ulaştırma
gibi tüm ana sektörler köklü bir
değişime girdi. Avrupa Komisyonu
‘Fit for 55’ adı altında 2030’da yüzde
55 hedefine yönelik paketi bugün
açıklayacak. Burada Türkiye açısından en önemli konu sınırda karbon
düzenlemesi tasarısı.
DEĞİŞİME UYUM SAĞLAMALIYIZ
Özellikle çimento, gübre, çelik,
alüminyum ve elektrik ithalatının
AB emisyon ticareti sistemi kapsamında düzenlenmesi söz konusu
olacak. Pozitif gündemi bu değişime
uyumu sağlamak açısından kullanmalıyız. Ancak AB ile ilişkilerimizde
ilerlemeye ket vuran siyasi engeller
var. Bunların başında Kıbrıs konusu
geliyor. Son olarak nisan ayında
Cenevre’de yapılan görüşmelerde
Türkiye, siyasi eşitliğe dayalı iki
devletli çözümü savundu. AB ise

bunun kabul edilemeyeceğini açıkladı. 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi, AB üyesi olduktan sonra
bunu Türkiye’ye karşı bir koz olarak
kullandı. AB’de kritik kararlarda
oybirliği ilkesinin devam etmesi 80
milyonluk Türkiye’nin AB yolunun
yaklaşık 600 bin nüfuslu bir ülke
tarafından bloke edilmesine yol
açıyor. Bunun demokratik ve adil
olduğunu söylemek çok zor.
KARARLI ŞEKİLDE DEVAM
ETMELİYİZ
Ancak tüm engellere rağmen AB
adaylığı statümüz çok değerli. Bunu
kaybetmemeli ve kararlı bir şekilde
yolumuza devam etmeliyiz. Gerek
ticaret gerekse yabancı yatırımlar
açısından AB’nin önemi tartışılmaz.
Türkiye’ye en fazla yabancı yatırım
geldiği dönemin, AB adaylığı sonrasında hızlı reformlar yaptığımız
dönem olduğunu da hatırlayalım.
Ekonomik ve siyasi reformları hızlandırarak, AB değerleri doğrultusunda yürümeye devam etmeliyiz.
Bugün bu önemli konularda bilgi
almak için duayen hocamız Prof. Dr.
Haluk Kabaalioğlu bizimle birlikte.
Hocamız aynı zamanda İKV Başkan
Yardımcısı olarak vakfımıza büyük
katkıda bulunuyor. Son olarak 4 cilt
olarak hocamızın anılarını yayınladık. Değerli hocamız, anılarında
ülkemizin ve AB’nin yakın geçmişinin çok önemli olaylarına kendi
analizleri ile yer vermiş.”
Kocaeli Odavizyon
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Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu:

“Türkiye’de AB konusunu iyi bilen

insanlar yetiştirmeliyiz”

İş dünyasının AB ile
ilişkiler noktasındaki
endişelerine de değinen
Prof. Dr. Kabaalioğlu,
“TOBB ve İKV’nin AB tam
üyelik süreci ve Gümrük
Birliği’nin güncellenmesi
konusunda önemli çabaları
var. Bunun dışında
TBMM’den geçen reform
paketlerinin de etkisini
görmeliyiz. Türkiye’de AB
konusunu iyi bilen insanlar
yetiştirmeliyiz.” dedi.
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SO Oda Meclisi’nin konuğu olan
İKV Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Halûk
Kabaalioğlu konuşmasında tarihi bir
perspektif içinde Türkiye ile AB ilişkilerini Kıbrıs konusundaki gelişmeleri
de içerecek şekilde değerlendirdi.
Bu süreçte Türkiye’nin Avrupa ve
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
üyeliğini ‘torpilleyen’ çok fazla gelişme yaşandığına dikkat çekerek bunları nakleden Kabaalioğlu, geçmişte
AB aleyhinde son derece olumsuz bir
imaj yaratıldını vurgulayarak bunun
ne derece doğru olduğunun sorgulanması gerektiğini söyledi.
Gümrük Birliği’nin temellerinin
1947 Gümrük Birliği Konferansı ile
atıldığını, bu tarihte henüz AET’nin
kurulmamış olduğunu, toplantıya
Türkiye ile Yunanistan’ın birlikte da-

vet edildiğini anlatan Halûk Kabaalioğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın
Türkiye’ye önerisiyle ‘İki ülke arasında gümrük birliği kurulması’ teklifinin toplantıda Brüksel’de yapılan
toplantıda alkışlandığını hatırlattı.
Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne
ilgisinin Yunanistan’ı takip etmek
amacıyla yapılmış bir özenti olduğu
şeklindeki iddialara karşı çıkarak
“Halbuki Türk hükümetleri, Demokrat
Parti zamanında da bu işi istikrarlı bir şekilde gerçekleştirmek için
bilinçli davranmışlardır.” değerlendirmesini yapan Halûk Kabaalioğlu;
“ Biliyorsunuz Avrupa Ekonomik
Topluluğu’nu kuran antlaşma 25
Mart 1957’de imzalandı, 1958’de
yürürlüğe girdi. Daha bu antlaşma
yürürlüğe girmeden rahmetli Adnan
Menderes hükümeti Kasım 1957’de,

Türkiye’nin kurulmakta olan bu
ekonomik örgüte mutlaka üye olması
gerektiğini söylüyordu. Celal Bayar,
reisicumhur olarak meclisin açış
konuşmasında bu konudaki kararlılığımızı vurguluyordu. Ve dönemin
Ticaret Bakanı Hayrettin Erkmen de
Trabzon’da yaptığı bir konuşmada
Türkiye’nin mutlaka bu toplulukta
yer alması gerektiğini savunuyor.
Gerçekten de Yunanistan başvurduktan sonra Temmuz 1959’da biz
de başvuruyoruz ve Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu, ‘Yunanistan’ı
hiçbir uluslararası örgütte yalnız
bırakmamamız lazımdır’ şeklinde bir
görüş ileri sürüyor ki bugün başımıza
gelenlere baktığımızda Allah rahmet
eylesin sayın Fatin Rüştü Zorlu’nun
ne kadar haklı olduğu ortaya çıkıyor.
Türkiye’nin Büyükelçisi Semih Günver, ortaklık müzakerelerini başlatıyor. AB diyor ki: ‘Biz sizinle 5 yıllık
bir ticaret antlaşması yapalım.’ Bunu
bizimkiler hakaret kabul ediyor ve
‘Biz Gümrük Birliği esasına dayanan
bir anlaşma yapmak istiyoruz’ diyor.
Sonunda müzakerelerin Haziran
1960’ta açılması kararlaştırılıyor.
Ama maalesef 27 Mayıs İhtilali nedeniyle bu görüşmeler yapılamıyor.
1961’de Yunanistan ortaklık anlaşmasını imzalayıp Gümrük Birliği’ni o
tarihte başlatırken bizim görüşmeler 12 Eylül 1963’e kalıyor. Fakat bu
anlaşmanın imzalanmasına Devlet
Planlama Teşkilatı’nda şiddetle
karşı çıkılıyor. Dönemin başbakanına
deniyor ki, ‘Efendim bizim kalkınma
planımızda ortak pazar konusu yok.
‘ Rahmetli İnönü ‘Öyle mi, yoksa
koyarız kardeşim’ diyor ve ortaklık
anlaşmasını imzalıyor. Ortaklık anlaşmasının bir 5 yıllık geçiş dönemi
olduğunu biliyoruz. Sonra katma
protokol yani Gümrük Birliği’ni
başlatacak. Bu sırada Türkiye’deki
Avrupa karşıtları yoğun bir faaliyet
halindeler.
O kadar ki Türkiye hükümetinin
katma protokol için hazırladığı gizli
olması gereken müzakere talimatını
Türkiye’de Devlet Planlama Teşkilatı
Resmi Gazete’de yayımlıyor. Bunun
yayımlanması bu işi sabote etmek
için ne kadar kararlı olduklarını
gösteriyor. Her şeye rağmen 1970
yılında katma protokol imzalanıyor,
1973’te yürürlüğe giriyor. Ama bunu
uygulamakta büyük sorunlarımız
ortaya çıkıyor.” şeklinde konuştu.
1974’te yapılan Kıbrıs Barış Harekatinın ardından seçime gidildiğini,
1975’te Milliyetçi Hükümet Cephesi

kurulana kadar yaşanan gelişmelerin ardından Yunanistan’ın, AET’ye
tam üyelik başvurusunda bulunduğunu,
Türkiye’nin Avrupa’daki daimi
temsilcisi Tevfik Saraçoğlu’nun, ‘Biz
de mutlaka tam üyelik başvurusunda
bulunalım, Yunanistan’ı hiç olmazsa engelleriz’ görüşünde olmasına
karşın Türkiye’nin içinden Türkiye’nin
AET üyeliği konusunda birçok engeller çıktığını özellikle Necmettin
Erbakan’ın ikna edilemediğini anlatan Kabaalioğlu,

İş insanlarının
Avrupalı dostlarıyla daha
yakın ilişkiler kurması
gerektiğinden de bahseden
Prof. Dr. Kabaalioğlu,
“Özellikle AB’deki kilit
devletlerin iktidara gelecek
isimleriyle yakın olmalıyız”
dedi. AB konusunda
Türkiye’nin üzerine düşeni
yapması gerektiğinin altını
çizen Prof. Dr. Kabaalioğlu,
Kıbrıs meselesinde
de Türkiye’nin, Kıbrıs
Türkleri’nin hassasiyetlerine
kulak vermesi gerektiğini
belirtti.

BAŞVURU YAPILAMADI
Yunanistan’ın tam üyelik müzakereleri bitmek üzereyken Portekiz
ve İspanya’nın başvurularının geldiğini, Ecevit Hükümeti döneminde de
AET’ye karşı çıkıldığını ve ‘başvuru’
yapılamadığını anlattı.
Bu süreçte özel sektörün İktisadi
Kalkınma Vakfı etrafında birleşerek
‘tam üyelik’ başvurusunda bulunulmasını istediğini Demirel Hükümeti
zamanında ‘tam üyeliği’ savunan
Hayrettin Erkmen’in bakanlıktan
düşürüldüğünü, 5 generalin olduğu
Milli Güvenlik Konseyi, ‘Türkiye mutlaka tam üyelik başvurusu yapsın,
biz askeri yönetim başvuramayız
ama hazırlıklara başlayalım’ derken
bu kez Turgut Özal’ın da bu fikre
karşı çıktığını anlatan Halûk Kabaalioğlu devamla; “İşin ilginç tarafı da
AB üyeliğimize karşı çıkan rahmetli
Ecevit ve Özal, aradan 20-30 yıl
geçtikten sonra hararetli bir şekilde

AB üyeliğini savunuyor. Turgut Özal
yıllar sonra tam üyelik başvurusu
yaptı, Bülent Ecevit de 2002 yılında
‘Tam üye olmaya hazırız’ şeklinde demeçler verdi ama kaçırılan
fırsatlarla kaldık. 1987’de tam üyelik
başvurumuz, daha sonra Gümrük
Birliği’ni gerçekleştirmemiz söz
konusu ki biz Gümrük Birliği için yapmamız gereken indirimleri bir sene
yaptık ve sonra her sene erteledik.”
dedi.
ANNAN PLANI DEVREDE
Bu arada Kıbrıs’ta müzakerelerin başlatılması kararının çıktığını
Türkiye’nin buna şiddetle karşı çıkması gerekirken bir Annan Planı’nın
gündeme geldiğini, Annan Planı’nda
Türkiye’nin garantörlük hakkının
kaldırılmasının, Kuzey Kıbrıs’a 50-60
bin kadar Rum’un yerleşmesinin ve
Kıbrıs’taki Türk askerlerinin 8-10
sene içinde çekilmesi öngörüldüğünü
anlatan Halûk Kabaalioğlu:
“ Türkiye’ye şöyle bir gündem
veriliyor, ‘Ya Kıbrıs ya AB. Bunu kabul
etmek zorundasınız.’ Annan Planı
sırasında gerek Kıbrıs’ta gerekse
Türkiye’de Avrupa fonlarından hazırlanan paralar Türkiye’yi ikna etmekte başarılı oldu. O dönem rahmetli
Denktaş’ın görevden uzaklaştırılması için her şey yapıldı. Denktaş da
‘Ben Türkiye’ye karşı bir harekette
bulunmam’ diyerek aday olmadı.
Mehmet Ali Talat isimli bir şahıs,
‘Kıbrıs Türkü dünyalı olacak’ dedi.
Tabii onlar da seneler süren ambargolardan bunaldılar ve bir çözüm
sandılar. Onlar Annan Planını kabul
ederken, Rumlar reddetti.
Fakat günümüzde öyle bir hal aldı
ki çeşitli müzakereler yapılıyor. 1960
anlaşması ‘fonksiyonel’ bir federasyondu. Onun için Türk tarafı 77’den
itibaren ‘iki bölgeli iki toplumlu federasyon’ dedi. 1960 yılında ayrı köyler
kadar karma köyler de vardı, 1974
harekatından sonra iki bölge oluştu.
50 yıl süren müzakerelerde Rumlar
federasyona razı olmadılar, Annan
Planı’nı reddettiler. En son Mustafa
Akıncı isimli bir şahıs maalesef KKTC
Cumhurbaşkanı olarak çok büyük
tavizler verdi. Bütün bu tavizlere
rağmen Nikos Anastadies, ‘Türk
tarafı tam teslim olsun’ istiyordu.
Bundan vazgeçti. Bugünkü durumda karşımızda ciddi sorunlar var.
Bizim bu AB sevdası sırasında AİHM,
Loizidou davasında Türkiye’yi işgalci
görerek tazminata mahkum etti. Dönemin dışişleri bakanı ve yöneticiler
Kocaeli Odavizyon
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bu tazminata maalesef ikan oldular
ve bunu ödediler. Bunun ardından
yüzlerce Kıbrıslı Rum, Strazburg’da
dava açtı, milyarlarca dolarlık tazminat ödenmesi söz konusu oldu.
Bunu AİHM Strazburg’da yapamayacağı için KKTC’yi de Türkiye
Cumhuriyeti’nin bir alt birimi adeta
vilayeti kabul ettiğinden bir mülkiyet
komisyonu kurulmasını önerdi. Şimdiye kadar 400 milyon dolara kadar
ödemeler yapıldı. Fakat bu artık
tahammül edilecek bir durum değil.
Rahmetli Denktaş, ‘Arazi konusunda
Türkler’in de güneyde arazisi var,
Rumların da kuzeyde arazisi var.
Global bir çözüm olması gerekir’
derken biz burada bir gedik açtık.
MARAŞ MESELESİ
Şimdi Maraş konusu gündemde.
Varoşa denen bu bölge harap olmuş,
50 yıldır terk edilmiş binaların olduğu bir yer. Buraların Türk vakıflarına
ait olduğu görüşümüz var. İngilizler
bu vakıfları Rumlara devretmişler,
bunun hukuken olmaması gerekiyor
ki bu konuda ciddi hukuki çalışmalar yapılıyor mu bilmiyorum?
Bunlar Türk vakıf arazisi ise bunların incelenmesi lazım. ‘İsteyene
tazminatı ödeyeceğiz’ diyoruz. Bir
ara bu tazminatların yüzde 60-70’ni
Türkiye, geri kalanını orada yaşayan
Kıbrıslı Türkler ödesin görüşü vardı,
buna şiddetle karşı çıktılar, hepsini Türkiye ödesin denildi.” diyerek
görüşlerini özetledi.
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Bu aşamadan sonra yapılacaklar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Halûk Kabaalioğlu
şöyle konuştu:
“Tabii bizim de Kuzey Kıbrıs’ı
ekonomik yönden canlandırmamız
lazım. Hellim peyniri Kıbrıs Rumunun tesciline ihtiyaç duyar hale
geldi. Halbuki Türkiye’de birkaç
zincir market bunları alsa Kuzey
Kıbrıs’taki üreticilerin kimseye
ihtiyacı olmaz. Kuzey Kıbrıs’ta
5’inci kol faaliyetleri maalesef çok
yoğun. Ben 1995-96’da Kıbrıs’ta
görevli iken dünya üzerinde kilometrekare başına en çok fulbright
profesörü düşen ülke Kıbrıs derdim. Gerçi ben de Amerika’da fulbright profesörüydüm ama ajanlık
yapmamıştım. Amerikalıların bu
gibi konularda son derece başarılı
çalışmaları var. Kıbrıslı Türkleri
ikna etmek için gruplar halinde
çalıştılar, herkesi ikna ettiler.
Kıbrıslı Türklerin ‘Biz artık ayrı
bir devletiz, Türkiye bize eşit muamele etsin’ sevdasından vazgeçmesi lazım. Kıbrıs Türkü ile Anadolu Türkü’nün kaderi müşterektir.
Onun için Türkiye’nin de Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin, Mustafa Akıncı
gibi şahısların kaprislerine boyun
eğmesi söz konusu olamaz.
Kıbrıs’ta sayılmayacak kadar
sendika var. Sendikalar, örgütler
vs. bunlar sürekli büyükelçiliğimizin önüne gelip gösteriler yapıyor.
Kıbrıs’taki büyükelçimiz de - ki be-

nim eski öğrencimdir- çok dirayetli
bir şekilde yönetiyor bu süreçleri.
Bunu memnuniyetle söylemem
lazım. Türkiye de Kıbrıs konusunda
Kıbrıs Türkleri’nin hassasiyetlerine
dikkat etmeli diye düşünüyorum.
Onları da kıracak hareketlerde
bulunulmaması gerektiğini ifade
etmek istiyorum. Şimdi iki devletli çözümden başka bir yöntem
kalmadığı anlaşılıyor fakat bunu
da kabul ettirmemiz kolay değil.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula
von der Leyen, ‘Biz bunu kabul edemeyiz’ diyordu. Halbuki Kıbrıs’ın
üyeliğinden önce AB, ‘Adadaki iki
toplum anlaşsın nasıl bir anlaşma
olursa olsun kabulümüzdür, gelin
öyle üye olun’ demekteydi. Şimdi
‘iki bölgeli iki toplumlu federasyon’ diyerek Türkleri ekarte etmek
istiyorlar.
Maalesef Türkiye-AB ilişkilerinde bugün geldiğimiz nokta Türkiye
Amerika ilişkilerinde de mevcut.
Amerika’nın, Türkiye-Yunanistan
arasında bir denge unsuru olması
söz konusu idi. Onlara 7 yardım
yaparken bize 10 yaparlardı
Ancak bu süreçte o kadar çok
hatalı davranışlarımız oldu ki bunları şimdi teker teker düzeltmek,
telafi etmek zorundayız. Türkiye
demokratik, laik, insan haklarına
dayalı, kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti
olmadan ne Avrupa ile ilişkilerimiz
doğru bir şekilde yürüyebilir ne

[tarımsal destek ►

K

Kocaeli’de dikilen 2,6 milyon ton
biberiyenin hasadına başlandı

ocaeli Büyükşehir Belediyesince, katma değeri yüksek ürünler
yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak
amacıyla geçen yıl hayata geçirilen,
“Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği
Projesi” kapsamında, il genelinde
1200 dekar alana dikilen yaklaşık
2.6 milyon biberiyenin ilk hasadına
başlandı. Hasada katılan Büyükşehir
Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, istihdam edilen kadın çiftçilerle
birlikte tarlada hasat yaptı.
KENTTEN KIRSALA GERİ DÖNÜŞ
TEŞVİK EDİLİYOR
Turizm, sanayi, eğitim ile tarım ve
hayvancılık faaliyetlerinin bir arada
yapıldığı nadir kentlerden biri olan
Kocaeli’de, Büyükşehir Belediyesinin
çiftçilere yönelik destekleri bu yıl da
artarak zirve yapıyor. Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın
büyük önem verdiği, Kocaeli’nin en
önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan Tıbbi ve Aromatik
Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) ile
katma değeri yüksek biberiye, tıbbi
nane ve oğul otu, stevia (şeker otu)
yetiştiricilerine destek sağlanıyor.

Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir
düzeyinin artırılmasına büyük katkı
sağlayacak proje ile ayrıca kırsaldan
kente gidişin engellenmesi ve kentten
kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi
de amaçlanıyor.
KADIN İSTİHDAMINDA ARTIŞ
SAĞLANDI
Geçen yıl Kandıra’da başlatılan
projeye bu yıl İzmit, Kartepe, Derince
ve Karamürsel ilçeleri de dahil oldu.
Biberiyenin yanı sıra tıbbi nane ve
şeker otu (stevia) dikimlerinin de
yapıldığı projede kadın istihdamında
da artış sağlandı. Kadınlar, fide dikiminde çalışarak aile bütçelerine katkı
sağlarken, evlenme çağındaki bazı
kızlar kazandıkları paralarla çeyiz
ve düğün hazırlığı yapıyor. Sadece
Kandıra ilçesinde 2 milyon biberiye
fidesini toprakla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, destekleme tutarı
6 milyon 500 bin lira olan projeyle
ilçe ekonomisine 5 yılda 28 milyon
doğrudan katkı sağlayacak. Çarpan
etkisi ile ekonomik girdi 80 milyon
liraya ulaşacak. Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi
Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube
Müdürlüğünce yürütülen proje doğ-

rultusunda, ziraat mühendisleri dikim
yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağlarken, çiftçilere danışmanlık
hizmeti de veriyor.
BAŞKAN BÜYÜKAKIN, KADIN
ÇİFTÇİLERLE HASAT YAPTI
Biberiyenin ilk hasadı Kandıra
ilçesi Sepetçi Mahallesi’nde, projeden
yararlanan İbrahim Çelik’in sahibi
olduğu 19 dönümlük tarlada yapıldı.
Hasat törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir
Büyükakın, Kandıra Belediye Başkanı
Adnan Turan, Başiskele Belediye
Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Kandıra
İlçe Başkanı Erol Ölmez, İl Tarım ve
Orman Müdürü Yüksel Çil, Büyükşehir
Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı
Numan Balaban, Kandıra Ziraat Odası
Başkanı Erdal Çetin, Sekapark A.Ş Genel Müdürü Bayram Karakuş, Sepetçi
Mahalle Muhtarı Yasin Çelik, Kandıra
mahalle muhtarları ve vatandaşlar
katıldı. Kadın çiftçilerle birlikte hasat
yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın,
daha sonra protokol üyeleri, projede
görevli teknik ekip ve kadın çiftçilerle
hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kocaeli Odavizyon
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Doğal afetlere karşı
Akdeniz Görev Gücü kurulmalı
Başkan Zeytinoğlu,
yangınlarla mücadele için
uluslararası örgütlenmenin
şart olduğunu belirterek
“Akdeniz ülkeleri afet
durumunda kullanmak bir
birlik oluşturabilir.” dedi.

İ

KV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, özellikle Akdeniz ve Ege
Bölgeleri’ni etkileyen orman
yangınları sonrasında bu yangınların
tüm ulusları derinden etkilediğini belirtirken, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin de yangın ve benzeri
afetlerin sıklığı ve yoğunluğunu
artırdığını söyledi. Başkan Zeytinoğlu doğal yangınlarla mücadele için
bir uluslarüstü örgütlenmenin şart
olduğunu dile getirdi. Başkan Zeytinoğlu şunları söyledi:
“Gerek ulusal istatistikler,
gerekse AB’nin Kopernik programı
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kapsamında toplanan veriler aşırı
doğa olaylarında hızlı bir yükseliş
olduğunu ortaya koyuyor. İklim değişikliğinin etkisiyle artan bu olaylar
Akdeniz Bölgesi’nde aşırı sıcaklık, kuraklık ve yağışlarda azalma
şeklinde kendisini gösteriyor. Bunun
sonucunda ve şehirleşmenin de
etkisiyle orman yangınları ve ani yağışların sonucu olarak seller sıklıkla
yaşanabiliyor. Ortak kaderi paylaşan
bu bölgenin ülkeleri afet durumunda
kullanmak için acil bir görev gücü
oluşturmak da dâhil olmak üzere Akdeniz Bölgesi’nde yaşanan afetlerde
destek sağlamak üzere bir birlik
oluşturabilir”.
Başkan Zeytinoğlu, Türkiye’nin
AB Sivil Koruma Mekanizması içinde
olduğunu ve bu kapsamda da AB’nin
acil durumda oluşturduğu rescEU
destek havuzundan faydalandığını
belirtti:
“Orman yangınlarının hızla yayılması ve yerleşim alanlarını etkile-

mesi sonrasında ülkemiz AB’nin Sivil
Koruma Mekanizması’ndan yardım
istedi ve Hırvatistan ile İspanya
yangın müdahale uçakları göndererek destekte bulundu. Türkiye gerek
bu mekanizmanın bir üyesi olarak
gerekse AB’in Kopernik programı
çerçevesindeki arazi ve iklim izleme verilerinden faydalanarak AB
ile işbirliği içindedir. Ancak özellikle Akdeniz ülkelerinin sorunlarını
dikkate alan, iklim değişikliğinin bu
bölgede yol açtığı aşırı doğa olayları
ile afetlere müdahale için bir görev
gücü ve örgütlenme oluşturulması
daha yoğun bir müdahale kapasitesi
sağlayacaktır. Ayrıca Akdeniz ülkelerinin ortak sorunlarını tartışıp çözüm
üretebileceği bir yapı oluşturulması
suretiyle iklim değişikliğinin yol açtığı felaketlerin yanında göç gibi sınır
aşan meselelerde birlikte hareket
edip çözüm üretebilecek bir yapı
ortaya çıkmış olacaktır. İKV olarak bu
önerimizi kamuoyuna sunuyoruz”.

[savunma sanayi ►

ASELSAN bu yıl da dünya devleri
arasındaki yerini korudu
Ulusal ve global
başarılarını katlayarak
büyüten, Ar-Ge ve
inovasyonu temel alarak
milli savunma sanayinin
lider şirketi olan ASELSAN,
Defense Nexs Top100
listesinte geçen yıl çıktığı
48’inci sıradaki yerini bu yıl
da korudu.

A

SELSAN, elde ettiği cirolarla rekorlar kırarken, global arenada
da başarılarını tescilliyor. Türk
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı’nın bir kuruluşu olan ASELSAN,
Dünyanın ilk 100 Savunma Sanayii Şirketi (Defense News Top 100)
listesine ilk kez 2008 yılında 97’nci
sıradan girmişti. Ulusal ve global
başarılarını katlayarak büyüten, ArGe ve inovasyonu temel alarak milli
savunma sanayinin lider şirketi olan
ASELSAN, geçen yıl çıktığı 48’inci
sıradaki yerini bu yıl da korudu.
“ASELSAN durmaz, duramaz”
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk
Görgün, bu sonucun büyüme vizyonu
doğrultusunda durmadan çalışmanın
ve ilerlemenin bir sonucu olduğunu
söyledi. Hedeflerinin çok daha üst
sıralar olduğunu belirten Prof. Dr.
Görgün şöyle devam etti:
“2020 yılı, ASELSAN açısından
olumsuzlukların fırsata çevrildiği,
verimli ve etkin çalışmalarımızın
kesintisiz devam ettirildiği bir dönem
oldu. Pandemi dönemi tüm dünyayı
zorlarken, kurumsal zeka kavramını
da gündeme getirdi. Zekanın en temel
iki referansı olan uyum sağlama ve
problem çözme becerilerinin şirketlerde kurumsallaşması gerektiğini
bizlere gösterdi. Her türlü zorluğa
ve değişime karşı hazır bulunuşluk
seviyemizin olgunlaşması, önceliklerimizin yeniden belirlenmesi ve yeni
yetkinliklerin kazanılması açısından
pandemi döneminin kazanımlarına

odaklanmak çok daha doğru olacak.
Bu açıdan baktığımızda, Pandemi
döneminde ASELSAN Ailesi olarak iyi
bir sınav verdiğimize inanıyorum.
Bu dönemde ‘ASELSAN durmaz,
duramaz’ dedik ve faaliyetlerimize
bir gün olsun ara vermedik. ASELSAN, pandemi nedeniyle ülkeler arası
hareketliliğin tümüyle durduğu 2020
yılında bile ihracattaki koşusuna
kesintisiz devam etti. Şirket 2020 yılı
içinde 6 yeni ülke ile sözleşme imzalayarak ülkemizin ihracat hacmine
katkı sağladı.
Ar-Ge’ye verdiğimiz destekler
sonucu ortaya koyduğumuz çözümler bizi bu noktalara taşıdı. Yerli ve
milli savunma sanayinin lokomotif
şirketi olarak ciromuz 2020 yılında
bir önceki yıla göre %24 büyüyerek
16 Milyar TL’yi aştı. Yakın geçmişte
%38 olan yurt içi tedarikçilerden alım
oranımızı 2020 itibarıyla %70’lerin
üzerine taşıdık. Bu dönüşümü sadece
ASELSAN olarak değil yetkin ve kapsamlı tedarikçi firmlarımızla birlikte
başardık.
Devletimizin desteğini her zaman

ve her yerde yanımızda hissettik.
Türk Milletinin göz bebeği ve bizlere
emaneti olan ASELSAN’ı çok daha ileriye taşımak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yerli
ve milli başarılarımızda, global arenadaki saygınlığımızda ve ulaştığımız
prestijli noktada ASELSAN’a inanan
ve destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a,
Savunma Sanayii Başkanlığımıza,
devletimizin tüm yetkililerine ve kuşkusuz fedakar ASELSAN çalışanlarına
gönülden teşekkür ederim.”
Dünya çapında saygın ve tarafsız
liste
Defense News dergisi tarafından
her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayınlanmakta olan
‘’Defense News Top 100’’ dünyanın
en prestijli savunma sanayi listesi
olarak kabul ediliyor. Türk Ordusu ve
güvenlik güçlerinin elektronik cihaz
ve sistem alanında en önemli kaynağı
olan ASELSAN, listede daha yukarıda
yer almak için çalışmalarına devam
ediyor.
Kocaeli Odavizyon
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Meslek Komitesi toplantıları online gerçekleştirildi

KSO Madencilik ve Taş Ocakları Sanayi Grubu’nu temsil eden 1. meslek komitesi toplantısında Kocaeli Sanayi Odası ile
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan USTAM Kocaeli Projesi’nin tanıtımı konusunda KBB Eğitim Uzmanı
Aysun Akyürek tarafından bilgilendirme yapıldı.

KSO Et Süt Su ve Yem Ürünleri Sanayi Grubu’nu temsil eden 2. meslek komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda aşı
farkındalık çalışması, fabrikalardaki temmuz ayı PCR ve antikor test oranları, işgücü çalışma oranları ile açılan restoran,
otellerin sektöre etkileri konuları görüşüldü.

5-6 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan KSO 3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’nin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda sempozyum altyapısının görüşüldüğü Odak Grup Toplantısı, online olarak gerçekleştirildi.

44 Kocaeli Odavizyon

KSO Ağaç ve Ağaç Ürünleri Sanayi Grubu’nu temsil eden 6. meslek komitesi ile Mobilya İmalatı Sanayi Grubu’nu temsil
eden 26. meslek komitelerinin temmuz ayı ortak komite toplantısında; MDF ve ağaç sektöründe hammadde fiyatlarında
görülen artışların sektörü olumsuz etkilediği ve ürün fiyatlarına yansıyan artışlar görüşüldü.

KSO Kağıt Ürünleri ve Matbaacılık Sanayi Grubu’nu temsil
eden 7. meslek komitesi, temmuz ayı toplantısında yaşanan kur artışının sektöre yansımalarını görüştü.

KSO Plastik İnşaat Malzemeleri ve Diğer Plastik Ürünler
Sanayi Grubu’nu temsil eden 13. meslek komitesi toplantısında AB Yeşil Mutabakatı ve plastik sektörüyle ilgili ihracat olanakları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

EBSO-İSO Müşterek Toplantı sonuçları, müsilaj sorunu, Proses Emniyeti Sempozyumu çalışmaları ve Kapalı Çevrim
Telsiz Sistemi Projesi konularının görüşüldüğü 9. ve 10. Kimya Meslek Komiteleri Temmuz ayı toplantısı online olarak
yapıldı.
Kocaeli Odavizyon
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KSO Çimento Beton ve Yol Yapım İşleri Sanayi Grubu’nu temsil eden 14. meslek komitesinin temmuz ayı toplantısında;
hammadde fiyatlarındaki artış, enerji maliyetlerindeki artış, satışı yapılan ürünlerin tahsilatında yaşanan sıkıntılar ve
dövizde yaşanan kur hareketliliğinin sektöre yansımaları görüşüldü.

KSO Demir Dışı Metaller Sanayi
Grubu’nu temsil eden 18. meslek
komitesi, temmuz ayı toplantısında
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili
KSO’nun çalışmaları hakkında bilgi
verildi. Ayrıca hammadde ve nakliye giderlerindeki fiyat artışlarına
da dikkat çekildi.

KSO Makina Kurulum, Hurda Atık Bertarafı ve Enerji Grubu’nu temsil eden 27. meslek komitesi, temmuz ayı toplantısı
online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya geri dönüşüm firmalarının sigortalanması ile ilgili sorunları görüşmek üzere
Neza Sigorta’dan Ahmet Çakmak katıldı.
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KSO Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Grubu’nu temsil eden 19. meslek komitesi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda
sektördeki gelişmeler konuşuldu.

KSO Elektrikli Teçhizat Ürünleri Sanayi Grubu’nu temsil eden
21. meslek komitesi temmuz ayı
toplantısında sektörde yaşanan
gelişmeler konuşuldu.

Hesapları inceleme komisyonu
temmuz toplantısını on-line gerçekleştirdi.

Kocaeli Odavizyon
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KSO Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi Grubu’nu temsil eden 25. meslek komitesi, aylık toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda; otomotiv yetkili servisleri için ortak İK projesi, ortak satın alma konuları masaya yatırıldı; sigorta
şirketleri ile yaşanılan sıkıntılar ve faturasız işlemler sonucunda ortaya çıkan haksız rekabet ele alındı.

KSO Makina Kurulum, Hurda Atık Bertarafı ve Enerji grubunu temsil eden 27. meslek komitesi, ağustos ayı toplantısını
online olarak gerçekleştirdi.Toplantıda müsilaj sorunu ve yapılacak çevre etkinlikleri görüşüldü.

05-06 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecek Kocaeli Sanayi Odası 3. Proses
Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’nin
Bilim Kurulu Toplantısı video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.
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[ziyaret ►

Türk Kızılayı Kocaeli Şubesi KSO’yu ziyaret etti

T

ürk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, KSO Genel Sekreteri Memet Barış
Turabi’ye tanışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, Kızılay’ın çalışmaları hakkında
sohbet edildi.

İzmit Çarşı’dan KSO’ya ziyaret

Y

erel ekonomiyi kalkındırmak, esnafı, kadın üreticileri
ve girişimcileri güçlendirmek amacıyla İzmit Belediyesi ve
Good4Trust iş birliğiyle hayata
geçirilen, halihazırda 122 üreticisinin bulunduğu online alışveriş portalı da olan ‘İzmit Çarşısı’
projesini konuşmak amacıyla
İzmit Çarşısı İletişim ve İçerik Koordinatörü Kamer Oğur Günaydın, İzmit Çarşısı Üretici İlişkileri
Koordinatörü H. Hanne Uysal ve
İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Kadriye Topaloğlu, KSO Üye
İlişkileri Sorumlusu Seçkin Ökte’yi
ziyaret etti. Ziyarette yapılabilecek ortak projeler hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu.
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[tobb faaliyetleri►

TOBB Başkanı’na Almanya Federal
Cumhuriyeti Devlet Nişanı verildi

T

OBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu’na, iş dünyası adına Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı verildi. Almanya
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Büyükelçi Jürgen Schultz tarafından takdim edilen devlet nişanı verilmesi törenine KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da katıldı.
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Zeytinoğlu TOBB Türkiye Sektör Meclisleri
İstişare Toplantısı’na katıldı

K

SO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen, T.C. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’un da konuk olduğu TOBB Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı’na katıldı.

Başkan Zeytinoğlu, ICC Türkiye Milli Komitesi
Genel Kurulu’na katıldı

K

SO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Başkanı ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte, ICC Türkiye Milli Komitesi 66. - 67.
Genel Kurulu’na ve Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.
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[vergi gündemi ►

Yeni vergi yapılandırması ele alındı
Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’nın işbirliğiyle yeni
vergi yapılandırması hakkında online seminer gerçekleştirildi. Seminerde
oda üyeleri, yeni vergi yapılandırılması kanunu hakkında detaylı şekilde
bilgilendirildi.

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO) koordinasyonunda, Kocaeli Vergi
Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle
yeni vergi yapılandırması hakkında
bir seminer gerçekleştirildi. ‘7326
Sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’
hakkındaki seminere KSO Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Dr. Osman Eşgin ile Kocaeli Vergi Dairesi Grup Müdürü Akın
Rıfat Aydoğdu katılım sağladı. KSO İş
Geliştirme Uzmanı Dila Denizhan’ın
moderatörlüğünde, oda üyelerine
yönelik düzenlenen seminerin açılış
konuşmasını KSO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu gerçekleştirdi.
- Zeytinoğlu: Açıklanan resmi veriler sağlıklı olmazsa teşvikler ve
yönlendirmeler örtüşmez
Açıklanan resmi verilerin sağlıklı olmaması durumunda devletin
vereceği teşvikler ve yönlendirmelerin birebir örtüşmeyeceği endişesini
taşıdıklarını anlatan Başkan Zeytinoğlu şunları söyledi: “İlimizin dış
ticaret hacmiyle ilgili Doğu Marmara
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile birlikte bir çalışma yaptık.
Benzer bir çalışmayı vergi açısından
da Vergi Dairesi Başkanlığı ile de
yapmak istiyoruz. Kurumlar tarafından açıklanan resmi verilerin, firma
merkezleri baz alınarak açıklandığı
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için ilimizin
potansiyelini
tam olarak
yansıtmadığını
düşünüyoruz.
İhracat rakamları başta olmak
üzere firmaların
üretim yaptıkları illere yazılmasının önem
arz ettiğine
dikkat çekmek
istiyoruz. Açıklanan resmi
verilerin sağlıklı olmaması
halinde devletin vereceği teşvikler
ve yönlendirmelerin birebir örtüşmeyeceği endişesini de taşıyoruz.
İlimizde üretim yapıp da vergilerini
ise İstanbul’da veren 600’ün üzerinde firmamızın karı da ilimiz merkezli
2000 firmanın karının neredeyse iki
katı. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizin de burada ciddi kaybı
oluşmaktadır” dedi.
- Kocaeli vergide 3’üncü il
Zeytinoğlu şöyle devam etti:
“Kocaeli 2020 yılında 90 milyar 447
milyon TL vergi ödedi. 70 ilin vergi geliri ise toplamda 89.8 milyar
TL’dir. İstanbul ve İzmir’den sonra
toplanan vergilerin yüzde 9,66’sını
karşılayan üçüncü il Kocaeli. Kocaeli
olarak tahakkuk eden vergi oranı
yüzde 90,96 ile birinci sıradayız. Kişi
başına ödediğimiz
vergi geliri 45 bin
286 TL’dir. Türkiye
ortalaması ise 9
bin
963 TL’dir. Böylece,
Kocaeli devlete en
fazla kazanç sağlayan il olmuştur. Kocaeli’de kişi başına devletin
harcaması 4 bin
907 TL’dir.
Türkiye ortalaması
ise 14 bin
378 TL’dir.”
Vergi açısından önemli bir
güce ev sahipliği
yapan Kocaeli’deki

firmaların, vergi ile ilgili güncel
gelişmeleri takip etmesini oda olarak
çok önemsediklerinin altını çizen Ayhan Zeytinoğlu, bu tür bilgilendirici
toplantıların üyeler için önemli bir
fırsat olduğunu belirtti. Zeytinoğlu,
“Kocaeli Sanayi Odası olarak, başka
konularda da Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığınızla iş birliği halinde
olmaktan mutluluk duyuyoruz. Son
olarak, bu yeni yapılandırma kanunundan tüm firmalarımızın yararlanmak için bir an önce başvuruda
bulunmalarını ve bu kanunun getirdiği avantajlardan azami seviyede
yararlanmalarını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Ardından söz alan Kocaeli Vergi
Dairesi Başkanı Dr. Osman Eşgin,
Kocaeli’nin hizmet kalitesi açısından
iyi bir noktada olduğunu ve daha iyi
olması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi, seminere katılım
sağlayanlara teşekkür etti.
- Akın Rıfat Aydoğdu: Son başvuru
31 Ağustos
Son başvurunun 31 Ağustos olduğunu hatırlatan Kocaeli Vergi Dairesi
Grup Müdürü Akın Rıfat Aydoğdu ise
‘7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun’u hakkında detaylı bir sunum
gerçekleştirdi. Akın Rıfat Aydoğdu, “Yapılandırmadaki amacımız;
vatandaşlarımızın kamuya olan borç
yükünün azaltılarak taksitler halinde

ödenmesine imkan vermek, vergi
ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasını sağlamak, vergilerin dava
yoluna gidilmeksizin ödenmesini
sağlamak, vergi ve matrah artırımı
koşuluyla geçmiş yıllara ilişkin vergi
incelemesi yapılmamasını sağlamak,

işletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesini
sağlamak ve aktife kayıtlı olan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer
iktisadi kıymetlerin YÜFE değişimi
esas alınarak yeniden değerlendirmesidir” dedi. Kocaeli Vergi Dairesi

Grup Müdürü Akın Fırat Aydoğdu,
vergi yapılandırılmasından vergi
dairelerine gitmeden, online olarak
başvuru yapılabileceğini hatırlattı,
vergi yapılandırmasını kapsayan
durumları paylaştı. Seminer, sorucevap sonrası sona erdi.

KSO Kimya Komitesi SEVESO Direktifi kapsamında
yaşanan sorunları Çalışma Bakanlığı’na iletti

K

SO Kimya Komiteleri Üyeleri, Büyük
Endüstriyel Kazaların
Önlenmesi ve Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO Direktifi) kapsamında yaşanan sorunları ve çözüm
önerilerini KSO’yu ziyaret
eden Çalışma Bakanlığı İş
Müfettişi Abdurrahman
Akman’a ilettiler.
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[ziyaretler ►

Ayhan Zeytinoğlu, yangın felaketinin
yaşandığı illerde oda ve borsaları ziyaret etti

K

SO Başkanı AyhanZeytinoglu,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu ile birlikte yangın felaketinin
yaşandığı illerdeki oda ve borsaları

54 Kocaeli Odavizyon

ziyaret etti.
Bodrum Ticaret Odası’nda gerçekleşen dayanışma ziyaretinde, yangının
yol açtığı tahribatın giderilmesi adına

iş dünyasının dayanışma içinde olduğu
vurgusu yapıldı ve felaketin yaşandığı
illerde yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Zeytinoğlu Kocaeli Valisi Yavuz’u ziyaret etti

K

SO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret etti. Görüşmede Kocaeli’nin sanayi üretimi ve
ihracattaki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İl İstihdam ve
Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı’na katıldı

K

SO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz’un başkanlık ettiği, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim
Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantıda istihdamın artmasına yönelik çalışmalar ve aşılma konusu görüşüldü, pandemiye rağmen sanayi üretim alanında artan istihdama değinildi.
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[yeşil mutabakat ►

İKV Avrupa Yeşil Mutabakatı Finansman
Destekleri webinarı gerçekleştirildi

K

SO Başkanı Ayhan Zeytinoglu,
yine başkanlığını yürüttüğü İKV
Bilgi Merkezi tarafından gerçekleştirilen ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı Finansman Destekleri’ webinarının
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açılış konuşmasını yaptı. Webinarda
TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Nazlı
Karamollaoğlu, KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı
Mehmet Görkem Gürbüz, EBRD Tür-

kiye Yeşil Ekonomi ve İklim Eylemleri
Yöneticisi Emre Oğuzöncül ile Konrad
Adenauer Stiftung Politika Danışmanı
Oliver Morwinsky da birer sunum gerçekleştirdiler.

[kapasite ►

Temmuz ayında Kocaeli’de sanayinin
kapasite kullanımı yüzde 70,3 oldu
Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri
Yıl / Ay (yüzde )
2013 (Türkiye)
2013 (Kocaeli)

1
75,0
69,4

2
73,5
68,2

3
74,2

4
75,0
70,9

5
76,6
71,3

6
77,5
71,8

7
78,1
71,8

8
78,9
70,8

9
77,8
72,0

10
78,6
71,9

11
77,5
71,5

12
78,0
72,4

Yıllık
76,6
71,0

2014 (Türkiye)
2014 (Kocaeli)

75,6
70,5

73,8
71,9

70,0
73,1
70,7

75,1
70,6

74,7
71,4

75,6
71,5

74,9
72,6

74,9
70,6

75,1
70,7

75,4
71,7

75,1
71,9

75,5
70,8

75,0

2015 (Türkiye)
2015 (Kocaeli)
2016 (Türkiye)
2016 (Kocaeli)
2017 (Türkiye)
2017 (Kocaeli)
2018 (Türkiye)
2018 (Kocaeli)
2019 (Türkiye)
2019 (Kocaeli)
2020 (Türkiye)

74,4
70,9
77,2
70,6
77,0
70,7
78,2
70,9
74,4
70,0
75,5

74,1
70,6
76,0
70,4
76,8
70,4
77,8
70,6
74,0
70,2
76,0

74,0
70,3
76,2
70,4
76,7
70,7
77,8
70,8
74,3
70,3
75,3

76,8
71,8
77,0
71,1
78,4
71,4
77,3
71,5
75,5
71,0
61,6

77,5
71,5
77,7
70,1
78,8
71,6
77,9
71,5
76,3
70,0
62,6

77,6
70,7
78,0
71,2
79,0
71,5
78,3
71,5
77,1
69,5
66,0

78,5
70,8
77,8
68,8
78,7
71,0
77,1
71,5
76,2
70,0
70,7

76,8
70,4
76,3
69,4
78,8
71,7
77,8
71,1
76,6
70,3
73,3

75,9
70,3
78,1
69,6
79,0
70,9
76,2
71,0
76,3
70,5
74,6

75,5
70,6
77,9
70,0
79,7
71,1
75,4
71,2
76,4
70,7
75,4

75,9
70,6
78,0
70,8
79,9
71,0
74,1
70,5
77,2
70,9
75,8

75,8
70,5
78,1
70,4
79,0
70,7
74,1
69,2
77,0
71,0
75,6

71,2
74,7
70,8
77,4
70,3
78,5
71,1
76,8
70,9
75,9
70,4
71,9

2020 (Kocaeli)

70,5

70,7

68,6

54,3

60,3

61,3

65,1

68,5

69,6

70,5

70,8

70,8

66,7

2021 (Türkiye)

75,4

74,9

74,7

75,9

75,3

76,6

76,7

2021 (Kocaeli)

69,9

70,4

70,7

71,0

70,3

71,1

70,3

T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı temmuz ayında yüzde 76.7 ile
geçen yılın aynı ayına göre 6 puan, haziran ayına göre 0.1 puan arttı.
Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı
temmuz ayında yüzde 70.3 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre
5.2 puan artarken, haziran ayına göre 0.8 puan geriledi.

İstihdam

İç Siparişler

Firma Bildirimleri Temmuz (yüzde)

Dış Siparişler

Firma Bildirimleri

Ağustos (yüzde)

1irma Bildirimleri

Ağustos (yüzde)

Arttı

21

Arttı

26

Arttı

20

Değişmedi

69

Değişmedi

57

Değişmedi

62

Azaldı

10

Azaldı

17

Azaldı

18

Temmuz ayı anketine yanıt veren firmaların
bir önceki aya göre yüzde 21’inin istihdamlarının arttığı, yüzde 69’unun istihdamlarında değişim yaşanmadığı, yüzde 10’unun
istihdamlarının azaldığı belirlenmiştir.

Değerlendirmeye
alınan firmaların
ölçekleri

Firmaların yüzde 26’sı ağustos ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde17’si
siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 57’sinde ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.

KOBİ
Büyük
Ölçekli

Ankete katılan firmaların yüzde 20’si dış
siparişlerinin ağustos ayında arttığını belirtirken, yüzde 18’i azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 62’sinde ise alınan dış sipariş
miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin
aylık olarak takip edilmesi amacıyla hazırlanan temmuz ayı anketi
çerçevesinde Odamızca bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma sayısı 132 adet olup bu firmaların yüzde 76’sı KOBİ, yüzde 24’ü büyük ölçekli firma niteliğindedir.
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[abigem ►

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU
Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği ile
ilgili konularda, özellikle KOBİ ölçeğindeki kurumlar için önemli başvuru noktalarından biridir. Bu ağ, belirgin sorulara ana dilde ve pratik
yanıtlar sunmak üzere organize olmuştur. Yapı
içinde yaklaşık 600 adet yerel organizasyon
bulunmakta, bu organizasyonlar yaklaşık 4
bin çalışanı ile girişimcilere rekabetçi güçlerini desteklemek amacıyla hizmet vermektedir.
Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri arasında iletişim kurmak için yapılandırılan ağ üzerinde
iletişime geçtiğimiz KOBİ’lerin bilgileri potansiyel işbirliği fırsatları için yayınlanmaktadır.
Projenin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler
arasındaki ekonomik faaliyetleri geliştirmek ve
genişletmektir.
Bu bağlamda, Avrupa İşletmeler Ağı Doğu
Marmara Konsorsiyumu’nun bir parçası olan
Doğu Marmara ABİGEM yayınlanan yabancı
KOBİ profillerini Türk firmalar ile paylaşmakta ve Türk firmaların bilgilerini ticari işbirliği
profil formu oluşturarak sistemde yayınlamaktadır. Ticari yada teknolojik işbirliği fırsatı arayan, dışa açılmak ve pazar payını genişletmek
isteyen firmalar ücretsiz olarak bu hizmetimizden faydalanabilirler.
Yayınlanan profiller hakkında bilgi
almak yada firmanıza uygun profili aramak için Doğu Marmara ABİGEM ile
iletişime geçebilirsiniz.
Kocaeli Merkez Ofisi
0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır
ykanpara@abigemdm.com.tr;
bcakir@abigemdm.com.tr

Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
Referans no: TRUK20210702001
Bir İngiliz şirketi, performans iyileştirme sağlayan farklı pil kimyalarıyla çalışan, patent sürecinde olan, akıllı, optimize edilmiş
bir 3D pil elektrot teknolojisi geliştirmiştir. Şirket, teknik işbirliği
anlaşması veya hizmet anlaşması kapsamında pil üretim ve ölçeklendirme tesisleri, pil mürekkebi ve aktif malzeme tedarikçileri ve
elektrot kaplama uzmanlarıyla işbirliği yapmayı amaçlamaktadır.
İşbirliğinin amacı, pillerin performansını daha da iyileştirmektir.
Referans no: TOFR20210628001
Elektromanyetik sensörlerin ve dönüştürücülerin geliştirilmesi ve
üretiminde faaliyet gösteren Fransız KOBİ işletmesi, IoT cihazları
veya sensör için kablosuz otonom güç kaynağı sağlayan elektrik teli
veya kablolarından yeni bir enerji toplama teknolojisi geliştirmiştir.
Teknik destekli ticari bir anlaşma veya yeni ürünlerin geliştirilmesi
konusunda teknolojik işbirliği için sensörler, IoT ürünleri veya IoT
iletişim cihazları geliştiren endüstriyel ortaklar aramaktadırlar.
Referans no: BOUK20210629001
Birleşik Krallık’tan bir BT şirketi, kalite uyum süreçlerini otomatikleştirmeye ve dijital kalite geçmişini saniyeler içinde üçüncü
taraflarla paylaşmaya yardımcı olan isteğe bağlı geliştirilebilen
bir hizmet platformu sağlamaktadır. Şirket, ISO veya diğer kalite
uygunluk standartlarıyla ve kalite uyumluluğu iş akışlarında operasyonel verimliliği artırmayla ilgilenen bir ortak aramaktadır. Dış
kaynak kullanımı anlaşması kapsamında işbirliği aranmaktadır.
Referans no: BOIT20210708001
İtalyan şirketi, teknolojik aletler veya iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı
olmayan radyasyon kaynakları ile uğraşan şirketlere ve profesyonellere teknolojik, organizasyonel ve yetkilendirme çözümleri konusunda öneriler sunma konusunda uzmanlaşmıştır. Şirket ekibinin
radyasyondan korunma, tıbbi fizik ve elektronik mühendisliği alanlarındaki uzun yıllara dayanan deneyimi sayesinde, şirket dünya çapında taşeronluk veya dış kaynak anlaşmaları yoluyla hizmetlerini
sunmak istemektedir.
Referans no: BOAL20210604001
Bu, tuzlu su balıklarının yetiştirilmesi ve ticaretinin ana faaliyeti
olan bir su ürünleri çiftliğidir. Çiftlik Ragusa (Karaburun) koyunda
olup küvet veya yüzme sepetlerinden oluşmaktadır. Ayrıca çiftlik
açık denizde olup 2.000 ton balık yetiştirme kapasitesine sahiptir.
Distribütörlerin bir dağıtım hizmetleri sözleşmesine dahil olmasını
istiyorlar.
Referans no: BOIT20210610002
2014 yılında kuzeydoğu İtalya’da kurulan bu İtalyan şirketi,
Akdeniz’in geleneksel ürünü olan zeytin yaprağı ekstresi üretiyor.
Ekstraktın kolesterol ve yüksek tansiyona karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır. Şirket, dünya çapında sağlık sektöründeki perakendeciler ve distribütörler için doğal ve organik sağlık ürünleri üretmektedir. Sağlık/gıda takviyesi sektöründe faaliyet gösteren ithalatçılar
ve distribütörler arıyor.
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