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� Kocaeli Odavizyon

[Başkan’dan mektup ►[Başkan’dan mektup ►

Yüzde 1,6 olarak gerçekleşen üçüncü çeyrek 
büyüme oranı tahminlerimizin altında kaldı. 
Bu daralmanın nedeni öncelikle iç piyasa-
daki daralma ve ticari partnerlerimizdeki 

ekonomik ve siyasi sorunlar. 
Bu partnerler arasında Avrupa Birliği ve Suriye’nin 

özel bir yeri var. 4. Çeyrekteki büyüme beklentimiz de 
bu daralmanın süreceği ve benzer bir rakamın çıkacağı 
şeklinde. Bu durumda yıllık yüzde 3 civarında olan büyü-
me beklentimiz 2012 için daha da düşecek ve yüzde 2.5 
civarında olacak. Zaten ekim ayında  sanayi endeksindeki 
gerileme de buna işaret ediyor. 

Göründüğü kadarıyla büyüme Orta Vadeli Program 
hedefinin altında kalacak. Her şeye rağmen 2013’de 
Suriye’deki siyasi gerginlik ve AB’deki durgunluk aşılırsa 
büyümenin ivmeleneceğini bekliyoruz. 2013’te 

2012’de kaybettiğimiz kadar fazla, yani yüzde 5,5’un 
üzerinde bir büyümeyi hedeflemeliyiz.  

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ - KAPASİTE
Sanayi üretim endeksi ekim ayında düştü. Genel olarak 

kapasite kullanımı bu yıl yatay seyretti. 2012 yılında 
kapasiteler, geçen yılın kapasitelerinden yüzde 10 düşük 
olarak gerçekleşti. Bu oranlar da ekonomideki daralmanın 
bir göstergesi. Ancak 2013 yılında ekonomide canlanma 
bekliyoruz. Kredi notumuzun yükselmesi nedeniyle yabancı 
yatırımlardaki olası artışın da yansıyacağını düşünüyoruz.

İŞSİZLİK
İşsizlik eylül ayında yüzde 9.1 olarak gerçekleşti. Bir 

önceki yıl ve bir önceki aya göre bir artış görüyoruz. 
Bu da Orta Vadeli Program hedefinin üzerinde bir 
rakam. Ancak bu artışın konjonktürel bir artış oldu-
ğu düşüncesindeyiz. 

2012’nin 9 aylık döneminde yüzde 9.1 olan 
işsizlik 2011’in aynı döneminde yüzde 10 
olarak gerçekleşmişti. İş gücü istatistikleri 
ile ilgili diğer göstergelere göre istihdam 
sayısındaki artış olumludur. Bu arada 

istihdamdaki artışının ağırlıklı olarak hizmetler sektö-
ründe gerçekleştiğini görüyoruz. Sürdürülebilir istihdam 
artışı için sanayide yatırım ve üretimin artması gerektiğini 
unutmamalıyız. 2013 yılında işsizliğin ekonomik büyüme-
ye paralel gerileyeceği düşüncesin-
deyiz. 2013 yılında Orta Vadeli 
Program yüzde 8,9 olarak 
öngörüyor. Biz yüzde 8,5’leri 
görebiliriz.

DIŞ TİCARET
Dış ticaret performansı-

nı değerlendirecek olursak 
ilk 10 ay ihracatımız 126,3 
milyar dolar olarak gerçekleş-
ti. Bu 2011’in aynı dönemin-
deki 111,4 milyar dolarlık 
performansa göre 
yüzde 13,4’lik 
artışı gösteriyor. 
Bu arada TİM 
verilerine göre 
kasım ayında 
ihracat 12.3 
milyar dolar 
olarak 
gerçek-
leşti. 

Başkan Zeytinoğlu 2012’yi değerlendirdi, 2013 beklentilerini anlattı; 

Ekonomide kaybettiklerimizi, 
2013’te geri alabiliriz...
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Altın hariç ihracatta da  bir artış gözleniyor. İlk 10 
aydaki 14,9 milyar dolarlık ihracat artışının 12,3 milyar 
dolarının altın ihracatı olduğunu dikkate almalıyız. 

2012’nin 10 aylık döneminde ithalat 195,8 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. 2011’in aynı dönemindeki 201,6 milyar 
dolarlık ithalata göre yüzde 2,9 azalış gerçekleşti. İthalat-
taki daralma artan vergilerden kaynaklanıyor. 

İhracat ve ithalatta bu gelişmeler sonrasında ilk 10 ay 
dış ticaret açığı 90,2 milyar dolardan 69,5 milyar dolara 
geriledi.

Kocaeli Gümrük verilerine göre, ihracat Kasım ayın-
da  1,3 milyar dolar oldu. İlk dokuz ayda sürekli gerileyen 
ithalat Kasım ayında yüzde 11,2 oranında artış göstererek 
4,3 milyar dolara çıktı. 

Yılın geneli değerlendirildiğinde 11 aylık dönemde 
Kocaeli’nin ihracatı 14,9 milyar dolar, ithalat ise 43,9 
milyar dolar olarak gerçekleşti. On bir aydaki ihracat geçen 
yıla göre yüzde 18,8 artarken, ithalat yüzde 2 geriledi. 
Bunu olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. 

2013 yılında ihracatın Orta Vadeli Program hedefinin 
üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz.

CARİ AÇIK
Dış ticaret verilerindeki olumlu sonuçlar, cari açık 

verilerinde de görülüyor. Cari açıktaki azalmayı olumlu 
buluyoruz. 2012 yılında cari açık kontrol altına alınarak 
ekonominin büyümesi frenlendi. 2013’de büyümeden fera-
gat etmeden, cari açığın kontrol altında tutulması gerek-
mektedir.

FAİZ ORANLARI
Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,75’den yüzde 

5,5’e indirdi. Bankaların zorunlu karşılık oranlarında artış 
yaptı. Bundan sonra da faiz oranlarında hafif bir düşme 
olacağını düşünüyoruz.

Kredi faizlerinin düşmesi doğal olarak sanayi üretimini 
ve yatırımlarını artıracaktır. Ancak Merkez Bankası faiz-
leri istediğimiz hızda indiremiyor. Çünkü bütçe açığı buna 
engel. 2013’te genel faiz seviyesinin düşeceğini tahmin 
ediyoruz.

BÜTÇE
Kasım ayında bütçe 5,4 milyar TL fazla verdi. Gelirler 

yüzde 14.9, giderler yüzde 3.9 arttı.  Kasım ayı rakamla-
rının belli olması sonrasında 11 aylık açık 13,3 milyar TL 
olarak gerçekleşti. 2011’in aynı döneminde  0,44 milyar 
TL fazla vermiştik. Aralık ayında bütçe açığının 4 milyar 
TL’nin üzerine çıkmaması gerektiğini düşünüyoruz.

2013’de daha disiplinli uygulamalarla denk bütçeyi 
yakalayabileceğimiz düşüncesindeyiz.

Bu arada 2013’te 5.7 milyar dolarlık özelleştirme geliri 
hedeflediğimizi, bunun da gelirler bakımından önemli oldu-
ğunun altını çizmeliyiz.

Küresel ekonomide ufuk turu

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 11. Sanayi 
Kongresi kapsamında İstanbul’a gelerek 
bir konferans veren Maryland Üniversitesi 
Küresel Strateji ve Girişimcilik Profesörü 
Anil Gupta’ya atfen küresel ekonominin 
geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundu. 

Gupta’nın değerlendirmelerine katıldı-
ğını söyleyen Zeytinoğlu, geleceğin parla-
yan ülkeleri arasına girmek için sıralanan 
kriterler arasında; 

1.İstikrar
2.Eğitime yatırım
3.Yüksek mevduat-tasarruf
4.Kuvvetli altyapı
5.Ar-Ge
6.İyi yönetişim 
7.Küresel entegrasyon
8.Lojistik lokasyon
9.Demografi
10.Yumuşak güç kabiliyeti’nin yer aldı-

ğına dikkat çekerek, Türkiye’nin bu kriter-
lere göre eksiklerini gidermesi gerektiğine 
dikkat  çekti. 

Son ekonomik süreçte kalkınan ülkele-
rin gelişmiş ülkeleri yakalama fırsatı elde 
ettiğini, dünyada yeni bir orta sınıf doğdu-
ğunu, küresel ticaretin yön değiştirdiğini, 
Asya’nın giderek ön plana çıktığını söyle-
yen Zeytinoğlu, “Türkiye’nin de bu kon-
jonktüre göre kendini hazırlaması, eksikle-
rini gidermesi ve fırsatları değerlendirmesi 
lazım.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin son 10 yılda gerçekleştirdi-
ği sıçramayı tekrar etmesinin giderek zor 
bulunduğuna dikkat çeken Ayhan Zeyti-
noğlu, bu sorunun aşılması için teknoloji 
ve ar-ge yatırımlarına ağırlık verilmesinin 
olmazsa olmaz olduğunun altını çizdi.
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[forum: ekonomik beklentiler ►

Kocaelili sanayiciler artık geleneksel hale ge-
len ‘yılsonu soruşturması’nda sektörlerini, 
genel ekonomik gidişatı, ekonominin 2012 
performansını ve 2013 beklentilerini değer-

lendirdiler. Sanayiciler genel olarak 2012’deki ekonomik 
daralmadan yakınırken, cari açığın ekonomik daralma 
olmadan düşürülmesinin yolunun bulunmasını istediler. 
Sanayiciler Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin küresel 
ekonomilerdeki gelişmelerden soyutlanamayacağına dik-
kat çekerek, küresel pazarlardaki durgunluk nedeniyle, 
rekabetin giderek arttığını, pazar çeşitlemesine girerken 
ek desteklre ihtiyaç duyduklarını anlattılar.

Özelikle enerji sorununun maliyetleri artırdığını vur-
gulayan sanayiciler ekonomik durgunluğa rağmen 2013 
ve sonrasına bakışlarında genellikle olumlu bir resim çiz-
diler.

Büyük daralmaya rağmen ekonomik büyümenin negati-
fe dönmemesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan, 
bunun kalıcı olmamasının önemine işaret eden sanayiciler, 
2013’te kayıplarının telafi edilmesine yönelik politikalar 
izlenmesi gerektiğine dikkat çizdiler. Türkiye’nin yanıba-
şındaki pazarların özel bir önemi olduğunu vurgulayan, 
Suriye başta olmak üzere İran ve Irak’daki gelişme ve 

gerginliklerden olumsuz etkilendiklerini anlatan sanayi-
ciler, bu gerginliklerin aşılması halinde Türkiye’nin çok 
daha hızlı adımlarla büyüyebileceğini vurguladılar. 

Türkiye’nin genel olarak iyi yönetildiğini düşündükleri-
ni ifade eden sanayiciler, yine de atılması gereken adımlar 
olduğunu, Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirebil-
mesi için yüksek büyüme hızlarına ulaşmak gerektiğini 
vurguladılar. istihdam sorununun önemine dikkat çeken, 
buna karşın emek yoğun sektörlerde maliyetlerin küresel 
rekabette dezavantajlara yol açtığını vurgulayan sanayici-
ler ar-ge ve teknolojik gelişmenin olmazsa olmaz olduğunu 
da vurguladılar.

Geleneksel pazarların iyi değerlendirilmesinin zorun-
luluk olduğunu vurgulayan, buna karşın AB pazarındaki 
daralmanın yeni pazarlara açılmayı zorunlu kıldığına dik-
kat çeken sanayiciler Asya ve Afrika ülkelerinin de yeni 
pazarlar olarak önem kazandığına dikkat çektiler.

Üretim maliyetlerinin düşürülmesinin küresel piyasa-
larda rekabet şansını artıracağını, önümüzdeki dönem ma-
liyetlerin ele alınmasının yeni pazarlara ulaşmak bakımın-
dan ayrı bir anlam kazandığına dikkat çeken sanayiciler, 
artık üretim, ihracat ve ithalatın bir bütün faaliyet olarak 
düşünülmesi gerektiğine dikkat çektiler. 

2012’yi değerlendiren Kocaelili sanayiciler 
2013 beklentilerini anlattı...

En büyük sıkıntı 
ekonomik daralma,

ve küresel pazarlarda rekabet 



2013 yılında beklentiden çok endişemiz var,
enerji konusu Türkiye’yi sıkıntıya sokacak...

Bizim lastik sektöründe sadece Türkiye’de değil dün-
yada ciddi bir daralma var. İlk defa Türkiye’deki 
lastik firmaları dur-kalk yaptılar. Bu yıl sonunda 
da böyle olacak gibi görünüyor. Bunlar bizim sek-

törümüz açısından olumsuz bir tablo. 
Bizim açımızdan yani Öz-Ka olarak baktığımızda ise çeşit 

farklılığımız var. Hem tarım sektörüne hem lastik kaplama sek-
törüne hem otomotiv yan sanayi sektörüne hitap ediyor olmamız 
nedeni ile bizim işimizde bir yavaşlama olmadı. Hatta bazı bölge-
lerdeki satışlarımız arttı, bu anlamda bir sıkıntımız olmadı. 

- 2013 yılından endişemiz çok
2013 yılından beklentiden çok endişemiz var. 2013 yılından 

endişemiz çoktur. Bu endişelerin en büyük nedenlerinden biri bi-
zim civarımızdaki bu savaş tehditleridir. Özellikle Suriye’deki sa-
vaş k, bizim pazarımızın büyük bir bölümü o pazardan geçiyordu; 
bizi ne kadar ve nasıl etkileyecek onun endişesi içerisindeyiz. 

Savaşın yanı sıra diğer bir önemli konu da önümüzdeki yıl 
enerji sıkıntısının Türkiye’yi ciddi manada etkileyecek olması. Bu 
sıkıntı sanayici olarak bizleri de çok ciddi manada etkiler korkusu 
içerisindeyiz. 

Sektörümüz açısından ilk 3 ayın zor ama fazla bir sıkıntı ya-
şanmadan atlatılacağına inanıyorum. Sektör olarak bizlerin de 
hazırlıkları ve çalışmalarımız bu yönde.

Şerif KANIK
KSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ÖZ-KA Lastik Yönetim Kurulu Başkanı
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2012 yılında yaşanılan zorlukların, 
2013 yılında da maalesef devam edeceği görünüyor

Türkiye ekonomisi bundan 5 yıl önceki ekonomi değil. 
Biz şu anda Avrupa’ya tam entegre bir ekonomiye 
sahibiz. Önce iç piyasaya çalışan ve dış piyasaya çalı-
şan diye tabirlerimiz vardı. Şu an hepsi birbirinin etki 

ve tepki zinciri içerisinde. Dolayısı ile biz Avrupa’nın bir parçası 
olduğumuza göre ister istemez oradaki gelişmelere bakmamız 
şart.

Avrupa Merkez Bankası’nın uygulamaları, Avrupa Birliği’nin 
ekonomik hedefleri doğrultusunda bakıldığında 2012 yılında ya-
şadığımız zorlukların 2013 yılında maalesef devam edeceği görü-
nüyor. Ancak Türk ekonomisi kendi içerisinde her ne kadar yüzde 
9’lara varan büyümeden yüzde 4’lere düştüyse de kendi içindeki 
dinamik yapısını sürdürüyor. Bu 2013 yılında da devam edecek. 
Dolayısı ile Türk ekonomisinin bizi ayakta tutan bu dinamik ya-
pısının 2013 yılında da devam edeceğini tahmin ediyorum. Belki 
istediğimiz büyümeyi sağlayamayacağız ama yine ayakta kal-
mayı başaracağız. Avrupa’daki ekonomik durgunluk bizlere bazı 
fırsatlar yaratıyor. Bu fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Eko-
nomik açıdan bakıldığında olay sadece mal satmak değil. O malın 
üretildiği tesisler itibariyle Avrupa’da pek çok fırsat bizi bekliyor. 
Dolayısı ile Türk sanayinin 2013 yılında 2012’ye göre ciddi nega-
tif etkileneceğini zannetmiyorum. Aynı düzenimizi muhafaza edip 
2014 ve sonrasına hazırlık yapıyor olacağız. 

Meslek Komiteleri toplantılarını çok yararlı buluyoruz. Bunu 
ısrarla sürdürmemizin nedeni de yararlı olması. Böyle olmasaydı 
gece konaklamalı böyle bir ortama gelip üyelerimiz ile birlikte 
olmak yerine bu toplantıyı 2 saatliğine oda binamızda da yapabi-
lirdik. Burada maksat usul yerine gelsin değil, buradaki maksat 

etkiyi elde edebilmek ve katkıyı sağlayabilmek. Şahsen yönetim 
kurulunun çalışmalarına baktığımda bu toplantılarının getirdiği 
artıları çok iyi görebiliyorum. Bir anlamda burada yapılan çalış-
malar yönetim kurulunun da çalışmalarına ışık tutuyor.

Hasan Tahsin Tuğrul
KSO Meclis Başkanı 

Altaş Alüminyum İmalat San. ve Tic. A.Ş. 
Genel Müdürü
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2012 yılında boya sektöründe ciddi daralma var, 
umudumuz 2014’ten yana

2012 yılının özellikle ilk yarısı boya sektörü açısın-
dan oldukça iyi geçti. Temmuz ayına geldiğimizde 
bütün bu dünyadaki daralmaya paralel olarak, 
Türkiye’nin de frene basması ile beraber, bizim 

sektörümüzde de çok ciddi bir duraklamaya girildi. Bizim için 
sezon ayları olan temmuz – ağustos aylarında bu yıl deyim ye-
rinde ise yaprak kıpırdamadı. Eylül ayından itibaren havaların 
da iyi gitmesi ile sektörde biraz daha kıpırdanma oldu ama 
yıl geneline bakıldığında benim tahminimce bu rakamlar yüzde 
10 – 15 civarında sektörde daralma olduğunu gösterecektir. 

- 2013 yılı 2012’den çok da farklı olmayacaktır
2013 yılının ise 2012 yılından çok da farklı olacağını dü-

şünmüyorum. Belki 2012’ye göre 1-2 puan daha yüksek olabi-
lir ama bizim beklentimiz 2014’ten yana. 2014 yılından sonra  
global anlamdaki gelişmelere paralel olarak Türkiye sanayisi-
nin de bir büyüme göstereceği yönünde beklentimiz var. Onun 
içinde bugünden buna hazırlık yapmak gerekiyor. Beklentileri-
miz aşağı yukarı bu şekilde.

- Polisan yılı, hedeflerine yakın bitirecek gibi 
Polisan 2012’yi planlarına yakın bitirecek gibi görünüyor. 

Ama Temmuz- Ağustos ayındaki o sert durgunluğu bütün sek-
tör olduğu gibi bizde yaşadık. 

Polisan zaten sadece boya sektöründe faaliyet göstermiyor. 
Biz kimya sektöründe de hizmet veriyoruz. Ayrıca limanımız 
var, liman konusunda da hizmet veriyoruz. Gerek sıvı yük ter-
minalimiz gerekse de kuru yük limanımızda boya kadar olma-
sa da gelişmeler var. Orada da beklentilerimizin biraz altında 
aşağı – yukarı bir gelişme var. 2013 yılında bunun biraz daha 
iyi olacağını, 2014’te hem dünyada hem de Türkiye’de bir yük-

selme yaşanacağına inanıyoruz.   
Poliport’un Polisan’a verdiği hizmet ihmal edilebilecek ka-

dar aslında; yani yüzde 2-3 civarında bir rakam bu. Poliport 
olarak tamamen dışarı hizmet veriyoruz. Bu şekilde çalışan 
birkaç liman firmasından biriyiz bizde. Özellikle terminalde 
yurt dışı kimyevi madde firmaları ile çalışıyoruz. Buradaki 
standardımızda, bölgedeki diğer limanlarla da karşılaştırdığı-
mızda, oldukça üst seviyelerde. Bunu da yurt dışından gelen 
ekspertizler söylüyorlar. 

- ÖTV ile, kaçakçı ile sanayici aynı kefeye 
konuluyor, sanayici cezalandırılıyor
Solventteki ÖTV bizleri yani piyasayı da oldukça fazla 

etkiliyor. Maalesef burada toptan yasakçılık anlayışı devreye 
giriyor. Yani kaçakçı ile sanayici aynı kefeye konulup sanayici 
cezalandırılıyor. 

Ayrıca bildiğim kadarı ile sözkonusu solventler ya da mi-
neral yağları kullanan firmalar ÖTV öderken bunları kullanıp 
yani hammaddeden mamül üretmeyip de direk mamülü ithal 
ederse ki bu mamülün yüzde 90’ı hatta bazı ülkelerde yüzde 
95’idir,  mineral yağlardır; orada bir ÖTV sözkonusu değil. 
Böylece ithale karşı haksız bir rekabet olmuş oluyor. 

Yani bu ne oluyor? ‘Siz burada üretmeyin dışarıdan geti-
rin, bundan kurtulun’ deniliyor gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. 
Belki bu sonuca yönelik hareket edilmiyor; ama sanayici zarar 
görüyor. 

Bu hükümetin politikası olabilir ama bizim de bir talebi-
miz oldu: Hiç olmazsa bunları kullanan ve bunlardan yapı-
lan ürünlerin ithalinde de aynı oranda vergilendirme yapın ki 
haksız rekabet kalksın dedik ama halen o konuda bir ilerleme 
kaydedilebilmiş değil.

Necati HAKOĞLU
Polisan A.Ş. İdari ve 

Teknik Direktörü
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2012 yılında Türkiye yumuşak bir inişe geçti,
2013 yılı 2012’den çok da iyi olmayacaktır...

Dow olarak Türkiye’de sanayinin büyük 
bir kısmına hitap ediyoruz. Dolayısı ile 
Türkiye’deki ekonomik koşullar direk ola-
rak bize yansıyor. 

2012 yılında Türkiye yumuşak bir inişe geçti. Dola-
yısı ile bizimde bu seneki satışlarımız, performansımız 
geçen senenin altında kaldı. 

Biz aynı zamanda kimya sektöründe çalışıyoruz. 
Kimya sektörü de bu ivme düşüşünden nasibini aldı. Ay-
rıcada fiyat baskısı nedeni ile de talep azalması yaşandı; 
sonuçta ciro bazında da uzun bir aradan sonra yerimiz-
de saydık diyebilirim. 

2013 yılına bakacak olursak, bir kere küresel eko-
nomiden bahsediyoruz. Dolayısı ile Türkiye sadece kendi 
ekonomisi ile değerlendirilmiyor, diğer ülkelerdeki geliş-
melerde direk Türkiye’yi etkiliyor. 

Dolayısı ile Türkiye’deki hızlı büyümeden sonra ya-
şanan yavaş büyümenin büyük çapta etkisi global ekono-
miyi de etkiledi. Avrupa’ya yüzde 50 civarlarında ihracat 
yaparken oranın yüzde 38’lere düşmesi, oradaki pazar-
ların daralması Türkiye’deki sanayi firmalarını etkiliyor. 
Bizlerde hammadde üreticisi olduğumuzdan tüm bunlar 
da bize direk olarak yansıyor. Anlayacağınız bütün ülke-
ler bir domine etkisi ile birbirine çok yansıyor. 

2013 senesinin 2012’den çok daha iyi olmayacağına 
inanıyorum. Belki bir miktar daha toparlanma olabilir 
ancak hepsi o kadar. 

Avrupa’da kısmen toparlanma aşamasına gelir ama 
2010 gibi olmasını beklemiyorum, en azından 2 çeyrek 
için. Ancak sonrasında toparlanma yaşanabilir, taşlar 
yerine oturacaktır diye umuyorum. 

- KKDF biz 2 açıdan etkiliyor
Sektörde uygulanan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 

(KKDF) uygulaması bizi firma olarak 2 açıdan etkiliyor aslına 
bakarsanız; hem pozitif hem negatif olarak. 

Ancak genel olarak bakarsak ben KKDF’nin çok yanlış ol-
duğunu düşünüyorum. Çünkü hammadde bir ihtiyaç, bunun 
Türkiye’ye getirilmesi gerekiyor. Ek vergilerle bu önlenemez. 
Çünkü hammadde dediğiniz eğer Türkiye’de üretilemiyorsa yurt 

dışından gelecek şüphesiz ki. Bunun finansmanı bedava yapılacak 
yerde peşin para ile sanayicinin ithalata sevk edilmesi çok yanlış 
bana göre. Çünkü tüketim malzemesi değil, ara mal sözkonusu; 
yüzde 6 ödenmesi maliyetleri şişiriyor. 

Firma olarak baktığımız zaman ise; bizi pozitif yönü ile etki-
lemesi şöyle: Yurt dışına direk olarak sattığımız mallardan peşin 
para gelmiş oluyor, vade istekleri azalıyor. O bakımdan güzel. 
Ama şu da var; bu zorluklar nedeniyle buradaki müşterilerimiz 
sıkıntı içerisinde olduğundan bu da bize dolaylı yoldan da olsa 
olumsuzluk olarak dönüyor. 

2012 bilişim sektörü için çok iyiydi, 2013 daha iyi olacak

Biz bilişim sektöründe çalışıyoruz. 2012 senesi firmam açısın-
dan güzel bir sene oldu. Ortalama firmamızın her sene yüzde 
30 yüzde 40 gibi bir büyüme hedefi var; bu senede onu gerçek-
leştirdiğimiz için memnunuz. 2012’de genel olarak yurt dışına 

faaliyetlerimiz çoğaldı. Genel olarak 2012 yılı performansından biz memnu-
nuz ancak diğer sektör temsilcileri ile de yaptığımız görüşmelerden, sektör 
içinde çok kötü bir yıl olmadığını anlıyoruz. 

2013 için daha ümitliyiz, daha güzel bir yıl olacak. Büyüme hedeflerini 
daha da yüksek noktalara taşıyoruz. 2013’ten beklentimiz daha fazla. 

Şüphesiz Avrupa Birliği’ndeki daralma, Amerika’daki daralma bizim 
ihracatımızı etkiliyor, bizde de daralma sözkonusu oluyor ama Türkiye eko-
nomisinin dinamikleri bunu bir şekilde aşmasını biliyor. Bizim sektöre özel 
baktığımızda, bilişim sektörü bir pazarın bilinçlenmesi ve teknolojiyi kullan-
ma ihtiyaçlarından dolayı krizlerde de sürekli olarak büyüyebildi. Durgun 
dönemlerde firmalar kendi iş süreçlerini iyileştirmek için bir fırsat olarak de-
ğerlendirdiler bilişimi. Bu iş süreçlerini iyileştirmede teknolojinin konumlan-
ması anlamında bize hep potansiyel çıktı. Bu anlamda pek sıkıntı olmadı.

Taner YILDIRIM
DOW Türkiye Finans Müdürü

Sedat Babalık
Bimser Çözüm Danışmanlık Kurucu Ortağı
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Devletten, dünya pazarlarında rekabet 
gücünü artıracak, ticareti kolaylaştıracak 

tüm adımları bekliyoruz...

Dünya genelinde sektörümüzde katıldığımız fuarlar 
seyahatler ve müşteri referanslarımızla her geçen 
yıl tanınırlılık oranımız artıyor. İç ve dış piyasalar-
da maalesef yavaşlama mevcut. Dünya genelinde 

fabrikalar ya üretimlerini kısıyor veya çok sayıda kapanmalar 
gerçekleşiyor. Avrupa birliği ülkelerine satışlarımız azaldı. Başka 
alternatif pazarlara daha fazla önem veriyoruz. Dolayısıyla tüm 
sektörlerde olduğu gibi bizde de kar  marjları iyice düştü. Yine de 
bu yıl geçen yılki cirolarımızın üzerinde satış gerçekleştirdik.  

- Ekonomimiz doğru yolda ilerliyor 
Küresel kriz ABD’de, Avrupa Birliği’nde henüz devam edi-

yor. Daha uzun yıllar yüksek büyüme olmayacak gibi görünüyor. 
Komşularımız Suriye, İran ve Irak’ta büyük sıkıntılar var. Bun-
ların içinde Türkiye’nin istikrarlı bir görünümü var, ekonomimiz 
doğru yolda ilerliyor ve başarıyla yönetiliyor.

- Yurtdışında daha etkin olmayı hedefliyoruz
Bu şartlar altında durumumuzu analiz ettiğimizde firmamız 

halen ülkemizin en büyük firmalarına hizmet veriyor. Bunu önü-
müzdeki yıllarda da korumaya gayret edeceğiz. 2013yılında  uz-
manlık alanımızda üretim becerimiz ve gücümüzle rekabet kabili-
yetimizi artıracak müşteri ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler 
ve fikirler peşinde olacağız.

Nihai hedefimiz yurtdışında daha etkin olmak. Mevcut pa-
zarlarımızı koruyup yeni pazarlar ve  temsilciliklerimizi artırmak 
için çalışmalar yapacağız. 

Ülkemiz açısından 2023  Dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
içinde yer alma hedeflerimize baktığımızda ise; küçük büyük  tüm 

sanayicinin, ticaret erbabının önünü açacak, KOSGEB ve TUBİ-
TAK desteklerinde bürokrasiyi azaltarak firmaların inavasyon, 
teknoloji ve markalaşma yatırımlarında maliyetlerini düşürüp 
Dünya pazarlarında rekabet gücünü artıracak, ticareti kolaylaştı-
racak tüm adımları devletten biran önce bekliyoruz.

Örnegin birçok sektör büyük ölçüde ithalata bağımlı bir an 
önce ülkemizde bu bağımlılığı bitirecek yatırımların yapılması 
için devletin sanayiciye her türlü desteği vermesi ve önlerinde bü-
rokrasinin kaldırılması gerekiyor. Bu yatırımlar sonrası buradan 
hammadde temin edebilecek, girdi maliyetleri düşen birçok firma 
Dünya pazarlarında daha hızlı ve rekabetçi olabilecek.

- Devlet, sanayiciyi desteklemeli
Yeni Türk Ticaret Kanunu sonrası sanayicinin ve tüccarın 

önünü tıkayan çekte büyük sorunlar yaşanıyor. Çek sahibinin çek 
geçmişi, çekin sahte kayıp veya çalıntı olup olmadığının sorgu-
lanabileceği ve çekin garanti sistemi konularında devletimizden 
acilen düzenlemeler bekliyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda basit ve pratik uygulamalar 
getirilmeli, Dünya pazarlarındaki rekabetçiliğimizi engelleyecek 
uygulamalar tekrar gözden geçirilmeli.

Bir de devlet kurumlarının sanayiciye her fırsatta uyarma ye-
rine ağır ceza kesme isteği artık değişmeli.

- Meslek Komiteleri toplantısı hakkında
Öncelikle bilincimizi artırıcı, temel sorunlarımızı  tar-

tıştığımız meslek komiteleri müşterek toplantısında her 
zaman olduğu gibi üstün gayretlerini esirgemeyen sanayi 
odamız personeline, yönetimine ve Başkanımız Sayın Ayhan 
Zeytinoğlu’na teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Ersoy Yılmaz
19. Meslek Komitesi Üyesi 
Bekap Metal A.Ş. Genel Müdürü
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Farklı pazarlar yaratan Türkiye 2012’yi atlattı,
2013 yılı için tehlikeler devam ediyor

2012 yılı gerek ekonomik gerek politik açıdan dünya-
da çok çalkantılı bir yıl olarak geçti.  

Bizim çevremizde oluşan savaş tehditleri, Suriye 
olayı, buna bağlı olarak nükleer çalışmalar vs. bizi 

etkiledi açıkçası. Ancak şu bir gerçek ki dünyanın birçok ülkesin-
de yaşanan krizler; Yunanistan’daki, İspanya’daki, İtalya’daki, 
Portekiz’deki gibi krizler  Avrupa’daki sanayinin ve ekonominin 
daraldığını gösteriyor. Yine tüm bu göstergeler özellikle ihraca-
tının büyük bir bölümünü Avrupa ülkelerine yapan ülkeler açısın-
dan sıkıntı yaratacaktır şüphesiz ki. 

Benzer şekilde Avrupa’da yaşanan kriz Türkiye’de de bayağı 
sıkıntı oluşturacaktı ancak ihracat sistemimiz dolayısı ile genel 
ihracat rakamımızda bir artış sözkonusu. Bu da farklı dış pazar-
larda olanaklar yaratılmasından kaynaklandı. 

Bu arada tabii yıllardır bize akıl veren Batılılar, adeta kendi 
kazdıkları kuyuya kendileri düştüler. Onların bankacılık sistemi 
sağlam gibi gözüküyordu ama ekonomik daralma ile beraber on-
larda sıkıntıya düştü; sonuçta bankalar battı. 

Bizdeki ekonomik yapının ve bankacılık yapısının güçlü olma-
sı bizi ayakta tuttu ve bu krizleri daha az zararla belki de atlat-
mamıza vesile oldu. 

Bunun yanı sıra sanayicimiz tabii ki becerikli, girişimci, ce-
sur. Yeni hedefler yeni pazarlar peşinde koştu. Bundan dolayı 
genel olarak tam anlamı ile istediğimiz ölçüde olmasa bile bence 
2012 yılını kazasız belasız atlattık gibi geliyor. 

Kartal Bombe olarak bizler bile artık, şimdi Avusturalya’ya 
ihracat yapıyoruz. Bizler yeni pazarlar bulmak zorundayız. İs-
lam birliği ülkelerinde ihracatımız arttı, körfez ülkelerinde arttı. 
2012’yi en az zararla atlattık. 

Ancak 2013 yılında da bence bu tehlikeler halen devam edi-
yor. Ama bu tehlikeleri, iyi değerlendirebilirsek kendi adımıza 
belki fırsata bile çevirebiliriz. 

Daha güçlü bir ekonomik sisteme ihtiyacımız var

2012 yılındaki daralma, cari açığı kapatmak için 
hükümetin uyguladığı bir politikaydı. Ama bu 
daralma ticaret hacmini zayıflattı ve üretimde 
bir takım kayıplara neden oldu. 2013 yılında bu 

daralmayı artık kaldırmaları gerekiyor. Daha güçlü bir eko-
nomik sistem gelmesi gerekiyor. Cari açığı kapatmak iyi bir 
sistem ama bunu ekonomiyi daraltmadan yapmak gerekiyor. 
2013 yılının 2012 yılından daha iyi geçmesini temenni edi-
yoruz. Yaşanan terör ve komşu ülkelerle olan iç savaşlar da 
bizi tedirgin ediyor. Bu ihracatımızı olumsuz yönde etkiliyor. 
Özellikle Suriye ve İran’a olan ihracatlar durdu. Umuyoruz 
ki 2013 yılı barış yılı olur. Barış olduğu zaman ekonomi iyiye 
gider, ticaret artar. Türkiye lider olma ülke yolunda belki bir 
takım mücadeleler veriliyor ama bu yolda komşu ülkelerle 
ilişkilerimizi iyi tutmamız gerekiyor. Türkiye dış işleri çok iyi 
yerlere geldi, daha da iyi noktalara gelebilir. 2013 yılında bu 
anlamda barış bekliyorum. 2013 yılından aynı zamanda tica-
rette ve ekonomide daha başarılı bir yıl olmasını bekliyorum. 

Bu yılın son toplantısı aynı zamanda meclisn de son top-
lantısı yapıldı. Kocaeli Sanayi Odası bence Türkiye’nin seçkin 
sanayi odalarından bir tanesi. Toplantıya katılan arkadaş-
larımızı tebrik ediyorum, toplantı hedeflendiğinden daha iyi 
noktalara geldi ve hepimiz için yararlı oldu.

Mehmet Ali KARTAL
Kartal Bombe Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Başol
Başolsan Makina Sanayi Ltd. Şti. Genel Müdürü
KSO Meclis Başkan Yardımcısı
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2013 yılından beklentilerimiz yine pozitif...

2012 yılı İZAYDAŞ için pozitif bir yıl oldu. Zorlu 
rekabet ortamına rağmen iyi bir dönem geçirdik. 
Henüz yılsonu rakamları kesinleşmedi. 
Ancak her açıdan rekorlarla kapattığımız 2011 

rakamlarını da aşacağımızı tahmin ediyorum. Bizim açımız-
dan bütün göstergeler olumlu yönde ilerliyor.

- Verimliliği artırmak, en önemli 
ilkelerimizden biridir
Elbette bu performansa ulaşmak bizim için kolay olmadı. 

‘Verimliliği artırmak’ en önemli ilkelerimizden biri oldu. 
Yıl içinde Entegre Yönetim Sistemi belgelendirme deneti-

mini başarıyla tamamladık. Sektörel faaliyetlerde daha fazla 
yer almaya özen gösterdik. 

Bu arada bazı yeni yatırımları tamamladık, Biyogaz ve 
LFG projelerini hayata geçirdik. Kurumumuzu ziyaret eden 
kişi sayısının artması, şeffaflık ve sosyal sorumluluk adına 
önemsediğimiz konular arasında yer alıyor…

- 2012 yılında TAYÇED kuruldu
2012 için söylemem gereken çok önemli bir gelişme daha 

var. Aslında düşünce safhası çok daha öncelere dayanan atık 
yönetimi sektörünün dernekleşmesi sürecini başarıyla ta-
mamladık ve 1 Kasım 2012 itibariyle kısa adı TAYÇED olan 

Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği’ni kurduk.  
2013 yılı beklentilerimiz ise genel anlamda pozitif bir gö-

rünüme sahip. Ekonomideki genel beklentilerin bir yansıması 
olarak, İZAYDAŞ’ın da 2012 gibi üst düzeyde bir yıl geçire-
ceğini söyleyebiliriz. 

- 2012 yılında 2 yeni proje hayata geçirildi
Proje bazında bir değerlendirme yapacak olursak, 2013 

yılı bizim için iki yeni projenin hayata geçirildiği bir yıl ola-
cak. 

Yuvacık Barajı ve arıtma tesisi arasına kuracağımız Hid-
roelektrik Santrali (HES) ile Çöp Suyu Arıtma Tesisi pro-
jelerimizin ihalelerini 2012 yılının son aylarında yapmıştık. 
HES’te çalışmalar başladı. Diğer projede de kısa sürede in-
şaat sürecine başlanacak. 

- TAYÇED, 2013 yılında sektöre ciddi katkılar 
sağlayacak
Atık sektörüne gelince; TAYÇED’in 2013 yılı itibariyle 

sektöre ciddi katkı sağlamasını bekliyoruz. 
Gerek teknik donanım, gerek yasal altyapılar, gerekse de-

netim ve eğitim anlamında sektörün önünü açacak adımlar 
atmasını planlıyoruz. Bu açıdan sektörün bugünü ve yarınına 
ilişkin hazırlıklarımız devam ediyor.

Muhammed Saraç 
İZAYDAŞ Genel Müdürü
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Global ekonomilerde yaşanan büyük sıkıntıların 
Türkiye’ye yansıması, çok büyük boyutlarda oldu...

2012 yılında son 6 ayda daralma görüntüsü gerçek. Bunu çok 
firma belirli ölçülerde yaşıyor. Bunun nedenlerine gelirsek; sana-
yici, üretici ve ticaretle uğraşan bütün kesimler önce toplumun 
yaşantısı, yapısı, siyasal açıdan da geleceğini düşünmek zorunda. 
Bir memleketin kalkınması o memleketin istihdamının artma-
sı, üretimin artmasına bağlı. Üretim nasıl artacak? Ya mevcut 
çalışan işletmeler sanayi kurumları kapasitesini artıracak ya da 
yenileri kurulacak bir müteşebbisin bir sanayicinin gerek kapasi-
te artırımı gerek yeni yatırımlarda kendi bütçesini kendi imkan-
larını kullanmak veya kredilendirme riskine girmek için iyimser 
olması gerekiyor.

Türkiye’yi masaya yatıralım. Tabi ki yaşantımızın her boyu-
tunda olduğu gibi direk etkin olan şey siyasettir. Türkiye’yi etkile-
yenler yönetenlerin yanı sıra siyasi arenada söz sahibi olanlardır. 
Bir sıradan vatandaş olarak bırakın sanayiciyi, huzurlu yaşamak 
için televizyonu açtığında dahi siyasi anlamda huzurlu bir tablo 
görmesi lazım. Türkiye’nin kaderinde söz sahibi olan liderlere bir 
bakın… Hep birbiri ile çekişen birbirinin karalayan bir kadronun 
elindeyiz. Vatandaş bunu kendi ölçülerine göre değerlendirebilir 
ama bu kadar kavganın sonun da ayrışma vardır, bölünme var-
dır, kavganın olduğu ortamda hoşgörü ve empati olmaz. Bunun 
için kavgayı bir kenara bırakmak gerekiyor. Türkiye’yi yöneten-
lerin eleştiriye tahammülü olmalı. Söz yarışını bırakıp vatanda-
şın huzurunu düşünmeli, Türkiye’nin yatırımlarını ve ekonomi-
sini, Türkiye’nin birlik beraberliğini düşünmeli. Sürekli gündem 
değiştirmek yerine bunları düşünmeliler. Günden dışında kitap 
okumayan, gündemi takip etmeyen vatandaşlarımız da maalesef 
var. Bizim toplumumuz okumadığı için hafızasını çalıştıramıyor 
ve gündemin sürekli değişmesine tepkisiz kalıyor.  Tüm bunların 
kökeninde eğitim yatıyor. Eğitim diploma demek değildir. Düşü-
nen, sorgulayan, soruşturan ve yapan eğitim olmalı, ezberleyen 
değil… Bunu Türkiye’yi yönetenler bile yapmıyorsa vatandaş da 
bunu sorgulayamıyor. Yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yu-
murtadan çıktı hikayesi gibi burada da bir kördüğüm var. Hep 
siyah tablolar çizmemeliyiz ama gençliğimiz ne olacak, ekonomi 
nereye gidiyor, komşu ülkelerle ilişkilerimiz ne olacak, doğalgaz 
kesilecek mi, eğitim sistemi sürekli değişecek mi gibi konularda 

devlet politikasına ihtiyacımız var…
İskandinav ülkelerinde 8 milyon nüfusa karşılık 32 milyon 

sivil toplum örgüt üyesi var. Yani 1 insan 4 sivil toplum kurulu-
şuna üye. Bu örgütlerde aktif çalışmak demek toplum için çalış-
mak demek. Türkiye de bu da zor. Odalarda bir nevi sivil toplum 
örgütü. Buradan yola çıkarak oda üyeleri toplantılarda aktif rol 
almazsa, odaya katkı vermezse mevcut odaları teşkil eden meslek 
komiteleri de güçlü olamaz. Meslek komitelerine sahip çıkılması 
gerekiyor. Bunun bir yolu da üyelerin çalışıp aktif rol alması. Ko-
mitede çalışmayan üyeler var ise, üyelikten çıkarılmalı, çalışan 
üyeler ise desteklenmeli.

Meslek Komiteleri 
Toplantısı aramızda sinerji 
ve heyecan yarattı

Firma adına bir şey söyleyemem ancak sektör için 
burdaki toplantılar olumlu oluyor. Daha önce 
meslek komiteleri toplantılarına katılamamış-
tım. Başkanımız Sayın Ayhan Zeytinoğlu konuş-

masından sonra yapılan çalıştay güzel geçti. Meslek komite-
leri üyeleri olarak birbirimizle tanıştık ve kaynaştık. Farklı 
meslek komielerinin buluşması sinerji ve heyecan yarattı. Ko-
nuşulan projeler hayata geçerse Kocaeli Sanayi Odası için de 
güzel olur. Ailelerin ve çocukların gelmesi hoş bir görüntü 
yarattı, bu toplantıların önümüzdeki dönemlerde de devamını 
diliyorum.

İbrahim Kabasakal
Apel Ahşap Palet sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
Firma Sahibi

Recep Deveci
Fritolay Gıda Sanayı Ticaret A.Ş.
Fabrika Müdürü
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ABD’deki iyi gelişmeler tüm 
dünyayı etkileyecek...

2012 yılında, Türkiye’nin ekonomisinin dışa bağlı olma-
sı nedeniyle bazı dış etkenlerin olması sebebiyle ekonomik 
anlamda daralma yaşandı. İç piyasayı zaten biliyoruz ama 
dış piyasadaki hareketlilik, içselimizin iyi veya kötü olmasını 
etkiliyor. Firma olarak, Avrupa ülkelerine ihracat yaptığı-
mız için 2012 yılının ortalarına kadar etkilenmedik. 2012 
yılının ortalarına kadar etkilenmeyen firmamız, yavaş yavaş 
yaşanan genel durgunluktan etkilenmeye başladı. Ama yeni 
ve alternatif piyasalar aramaya çalışıyoruz. Kore’ye ve diğer 
ülkelere ulaşmaya çalışarak bu düşüş sürecini atlatmaya ça-
lışıyoruz.

2013 yılından beklentilerimiz var. 2013 yılının geçtiği-
miz yıla göre daha iyi olacağını düşünüyorum. Amerika’da  
çok iyi gelişmeler var ve oradaki gelişmeler tüm dünya-
yı etkileyecek. Bu gelişmelerin 2013’ten itibaren, bilhassa 
2013’ten sonra daha etkili olacağını düşünüyorum. Genelde 
dünya ekonomisinde 2008 yılından beri devam eden durgun-
luğun iyi bir seyir izleyeceğini düşünüyorum. İşte buna göre 
yapılanma ve yatırımlar yapıyoruz, bu yatırımların yanı sıra 
ise mevcut kadrolarımızı koruyoruz.

Meslek Komiteleri toplantıları faydalı oluyor. Bazı komi-
teleri izliyorum ve çok güzel çalışmalar yapıldığını görüyo-
rum. Ancak kendi komitemi bunun dışında tutuyorum. Çünkü 
benim komitem içindeki tüm üyeler bizden çok daha büyük 
ölçekte firmalar. Yani benim komite başkanı olarak onla-
rı toparlamam mümkün olamıyor. Çolakoğlu, Assan, Diler, 

Kroman gibi belli başlı sanayi devleri kendi sorunlarını ken-
dileri çözebiliyor. Dolayısıyla kendi komitemin başarılı çalış-
tığını düşünmüyorum ama çok güzel çalışan komiteler var. 
Örneğin çevre komitesi ve otomotivciler çok güzel çalışıyor. 
Diğer odalarla birlikte yapılan çalışmaları da takip ediyoruz. 
Genel olarak kendi komitemde o kadar başarılı olamasak ta 
yapılan toplantıların yararlı olduğuna inanıyorum.

Büyük rekabet firmaları zorluyor...
Rekabet çok büyük ve rekabet  büyük olduğu için de her 

an zorlanıyoruz. Aslında bu da işsizliğin sebebi. Ucuz iş 
gücünün olduğu yerlerdeki şey Türkiye için de geçerli. Ra-
kamlar belli bir konuma geldiği için Türkiye’de de rakamlar 
zorlanacak. Ancak teknolojiye değinerek, emek yoğun olan 
gücü dışarda değerlendirecek olursak o zaman firmalar ba-
kımından çok daha başarılı geçeceğine inanıyorum.

Kartepe de bu toplantıların çok başarılı geçtiğine ina-
nıyorum. Bizim de bu toplantılara ihtiyacımız olduğunu 
bu toplantıların neticesinde hem görüşerin ortaya çıktığını 
hemde bizler için başarılı geçtiğine inanıyorum.

Necmi Filizgök
Anadolu Döküm Sanayi A.Ş. Genel Müdürü
15. Meslek Komitesi Başkanı

2013 yılında, Türkiye’de değişen 
birşey olmayacak...

2012 yılı fena geçmedi. Enerji konusunda güçlü tered-
dütlerim var, onun dışında 2013 yılının aynı geçeceğine ina-
nıyorum, Türkiye’de çok fazla birşey değişmeyecek. 

Meslek Komiteleri Toplantıları’nın faydası oluyor tabii 
ki... Fakat bizlerin mutlaka başka sektörel toplantıları da 
oluyor, çok kısa olduğunu düşünüyorum, daha geniş kap-
samlı olabilir.

Kemal Aracı
Koruma Temizlik A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mustafa Böyet
Akım Metal A.Ş. Genel Müdürü
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2013 yılının daha verimli 
geçmesini diliyoruz...

Sektör değerlendirmesi yapmam gerekiyorsa sektör-
de 2012 yılı oldukça durağan geçti. Beklentiler kar-
şılanamadı... Geçen sene yaşadığımız zam artışını 
bu sene sağlayamadık. Özel sektör yatırımı yavaşla-

dı. Dolasıyla özel sektör yavaşlaması bize de yansıdı. 2013 yılının 
firmamız ve sektörümüz için daha verimli bir yıl olmasını bekli-
yoruz. Önümüzdeki yıl yeni yatırımlar olacak. Kendi sektörümüz 
için 2013 yılında daha başarılı bir yıl bekliyorum.

Kartepe toplantıları çok verimli meslek komitelerinin hepsi 
bir arada oluyor. Çalıştayda farklı sektörlerde olmasına rağmen 
aynı sorunları olan kişileri görüyoruz. Dolasıyla bir yönlendirme 
yapmış oluyoruz. Önümüzdeki dönemlerde alınması gereken ön-
lemler ve tedbirler belirleniyor. Bu da Kocaeli Sanayi Odası’na 
verim olarak dönüyor ve üyelere de verim sağlıyor. 

Türkiye’de hayat standartı 
değişmedikçe ekonomi 
aynı seviyede kalacak

2012 yılı sektör açısından pek parlak değildi. Se-
bebi de Uzakdoğuda’ki hayat şartları, enerjinin 
hayat standardına paralel olmamasıdır. 2013 
yılının aynı standarttta devam edeceğine inanı-

yorum. Türkiye’deki hayat standardı aynı kalacağı için 2013 
yılı bu yıldan farklı olmayacaktır. Bugün sanayi üretmenin 
ucuz olması lazım...

Kartepe toplantıları muhakkak verimli geçiyor. Bu kadar 
meslek komitesi üyesi, sanayi odasında bu kadar verimli bir 
toplantı yapmadı, muhakkak getirileri bulunuyor. Sektör ola-
rak nasıl Batı bizden şikayetçiyse, Biz de doğudan şikayetçi-
yiz. Muhakkak bir gün o dengeyi ayarlamalıyız.

Atalay Kaya
Kocaeli Kaya A.Ş.  Genel Müdürü

Mehmet  Küçükkalfa
Hereke Yün Mensucat San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü
5. Meslek Komitesi Üyesi

Türkiye, yatırım yapılabilir 
güvenli bir ülke...

2012  genel olarak krizlere rağmen iyi geçti. 2013 
yılında kriz yaşanabilir diye söylediler ancak Tür-
kiyenin durumu şu anda iyi. Yani istikrar vaad 
eden bir ülke... Ayrıca uluslararası derecelen-

dirme kuruluşları Türkiye’ye not üstüne not veriyor. Türkiye 
yatırım yapılabilir güvenli bir ülke, durum iyi görünüyor şu 
anda. 2013 beklentileri de yani bu yönde.

Meslek Komiteleri Toplantısı’nda görevli olan insanla-
rın düşüncelerini almak ve kendi düşünceleriniz bakımından 
edindiğiniz haberlerle birleştirmek, geleceğe yönelik ışık olu-
yor ve insanın bilgilerini çoğaltıyor. Tabi bir paylaşım orta-
mı oluyor. Bu bakımdan bu toplantıların yapılması yerinde 
buluyorum  

Sedat Koçaklı
Aktaş Bant Ve Karton Muk. Kağ. San. Tic. A.Ş.
Pazarlama Müdürü
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E- ticaret Türkiye’de gün geçtikçe önem kazanıyor, 
firmalar e-ticaret yatırımlarına ağırlık vermeliler...

Sektör açısından küçük işletmeler zora düştükleri-
ni ifade ediyorlar ve zaten yayınlanan ekonomik 
verilerden de bu belli. Çeklerin geri dönüş oranı-
nın artması, ödenmeyen çek birikimli oranlarının 

700- 800 bin adetlere gelmesi ekonomide yaşanan sıkıntının bir 
göstergesi. Diğer yandan farklı sektörlerde nakit sıkışıklığından 
söz ediliyor. Bundan büyük işletmelerden çok küçük işletmeler 
etkileniyorlar. Kredi olanakları dar, işletmeler açısından hibe 
kredilere ve KOSGEB desteklerine ulaşmak ta daha zor gibi gö-
rünüyor. Bu konuda eleştireceğim nokta; sürekli desteklerden 
söz edilmesine karşın başvuru sonrasında pek çok işletmenin 
çile çekiyor olması. İstenen proforma faturalar ve birtakım ev-
raklar, bunların işleme geç alınması ve yavaş ilerlemesi, sürekli 
yukarıdan gelen kararlarla kredi verme sürecinin kesintiye uğ-
raması ve askıya alınması KOBi’lerin moralini bozuyor ve zora 
sokuyor. 

Tabii ki dünyadaki gelişmeler de ekonomi açısından son 
derece önemli. Özellikle Güney Doğu komşularımız ile olan 
problemler, Suriye’deki iç savaş da ekonomiyi etkiliyor. Devle-
tin Suriye politikasının çok ani ve özellikle son 2 yılda radikal 
değişikliklere uğraması, o bölge şirketlerini zora soktuğu gibi, 
o bölge ile iş yapan Kocaeli firmalarını da etkiledi. Bu genel bir 
olumsuz rüzgardır. İnanıyoruz ki komşularla ilişkiler düzeldikçe 
ve Ortadoğuda istikrar sağlandıkça Türkiye’nin önü açık. Öte 
yandan şunu da belirtmek gerekiyor ki; Türkiyede KOBİ’ler dü-
zeyinde gelişen bir üretim altyapısı var. İhracatçı KOBİ’lerimiz 
eskisine göre daha uzman, Avrupa ülkelerine daha nitelikli ürün 
satıyorlar. Hatta biliyorum ki bazı firmalar İtalya’ya makine 
satıyor ve İtalyan firmalar aynı makineyi İtalyan marka ile 
Türkiye’ye tekrar satıyorlar ve alıcı da buluyorlar. Bu bir yan-
dan ironik bir yandan da gurur verici. Bazı Türk ürünleri marka 
değeri kazanmaya başladı. 

Öte yandan yine değerlendirmeye eklenmesi açısından, iç si-

yasetin ve ülkedeki iç karışıklığın giderilmesi gerekiyor. Sosyal 
bölüntülerin, kopuklukların ve radikal taraf almalarınekono-
miye olumsuz etkisi son derece açık. Hep üzerinde durduğum 
bir diğer konu gelir dağılımı… Gelir dağıtımının düzeltilmesi 
gerekiyor. Bu da mikro işletmelerin ve KOBİ’lerin desteklenme-
sine bağlı. Ürün çeşitliliğine dayanan ekonomik yapıların des-
teklenmesi gerekiyor. Sürekli ölçek ekonomisi ve sürekli kitlesel 
üretimle belli noktalara varılabilir ama ürün çeşitliliği ve geli-
rin tabana yayılması konusu gözden kaçırılmış olur. Ve bunun 
sonucunda sosyal huzursuzluklara çözüm bulunamaz. Büyüme 
oranları üzerine konuşmak istersek, gelecek yıl da büyüme oranı 
çok yüksek çıkmayacak. Önümüzdeki yıl daha dikkatli olunma-
lı, bilgi teknolojilerine yatırım yapılmalı. E- ticaret Türkiye’de 
gün geçtikçe önem kazanıyor. Firmalar e-ticaret yatırımlarına 
ağırlık vermeliler, firmaların bu tür bilişim altyapısına yaptık-
ları yatırımları artık maddi altyapıya dayanan yatırımları ka-
dar önem taşıyor. Devletin bunları da desteklemesi gerekiyor. 
Mübadelede eşitsizlik gerçeğini alt etmemizin en önemli yolu 
da teknolojik yatırımlara ağırlık vererek katma değeri yüksek 
ürünler üretmemiz. Önümüzdeki yılda Türkiye dikkatli olursa 
finansal alt yapısı kuvvetli, istikrar var görünüyor. Yeni karı-
şıklıklar olmaz, bir savaşın ortasına itilmezsek ve beklenmedik 
sürprizlerle karşılaşmazsak 2013 yılı çok kolay olmayacak ama 
umudumuzu kaybetmemekte fayda var.

Meslek Komiteleri toplantıları her şeyden önce sanayicilerin 
iletişimini güçlendiriyor, kopuk sosyal bağları güçlendiriyor ve 
en azından bu yönüyle sanayiciler arasında hem bilgi hem de 
ürün alışverişine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda birlikte bir 
sinerji oluşturup, yeni fikirler üretme imkanına sahip oluyoruz. 
Kocaeli Sanayi Odası fikirleri değerlendirip, analizlerden çıkan 
sonuçlara yönelik çalışmalar yaparak il sanayisine katkıda bu-
lunacak bir takım önlemler alıyor ve projeler geliştiriyor. Bu 
açıdan çok faydalı buluyorum toplantıları.

Kadir Decdeli
Global Piyasa Genel Müdürü
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Global ekonomilerde yaşanan büyük sıkıntıların 
Türkiye’ye yansıması, çok büyük boyutlarda oldu...

2012 yılı, 2011 yılı gibi kötü geçti. Cari açığın her geçen 
gün büyümesi, global ekonomilerde yaşanan büyük sıkıntıların 
Türkiye’ye yansıması çok büyük boyutlarda oldu. Cari açığı ka-
patmak için sürekli emisyon yapılıyor. Bu emisyonun neticesinde 
de orta derecede küçük ölçekli KOBİ’ler bunun zararlarını çok 
büyük şekillerde görüyorlar. İş istihdamı açısından vasıflı eleman 
bulamamak bundan dolayı da gelen işleri yapamamak gibi sıkın-
tılar ortaya çıkıyor. Hem ekonominin önünün açılabilmesi hem 
de iş istihdamının önünün açılabilmesi için para politikalarındaki 
uygulamalarda kemer gevşetmek gerekiyor. Eğer bu gevşetme-
ler olmazsa KOBİ’lerin önü açık olur, büyük sektörlere de bunlar 
yansır. Yabacı sermayeli firmaların dış ilişkisi olduğundan dola-
yı iç kısımlardaki yapılan işleri kendi ekonomilerindeki irtibatta 
olduğu firmalardan yardım alıyor. Çünkü çalıştıkları firmanın 
olduğu ülke ekonomisini de güçlendirmek istiyorlar. Bunun ya-
nında yabancı sermayeli firmaların kendi ülkelerindeki ekonomiyi 
güçlendirme durumu Türkiye’yi çok kötü etkiliyor. Bu zararların 
farkında olan yöneticiler de bununla ilgili tedbir almaları gerekir-
ken başka konularla ilgilendiklerinden dolayı tedbirler azalıyor ve 
azaldıkça da Türkiye’de ekonomi gittikçe daha içinden çıkılmaz 
hale geliyor. Artık bu olumsuzluk alt kademelere de yansımaya 
başladı. Emekliye  zam yok, hiç kimse asgari ücretle çalışmıyor, 
bunlar da kapalı ekonominin çoğalmasına ve haksız rekabet de-
diğimiz sistemleri ortaya çıkarıyor. Bunlar da merdiven altını 
teşvik ediyor. Şu anda bizim kendi sektörümüzden yüzde 80’lerle 
yüzde 85’ler arasında merdiven altının çoğaldığını görüyorum ve 
bunu firma olarak ta hissediyorum ancak kimsenin aldığı herhan-
gi bir tedbir yok.

Meslek komitesi toplantılarının hiçbir verimliliği olmadı. 
Çünkü ben 29. Meslek Komitesindeyim, 1 kez dahi toplantı ya-
pılmadı. Komiteler çalışsın denildi ama maalesef ki komiteye se-
çilmek için uğraşan arkadaşlarımız seçildikten sonra hiçbir çaba 
sarf etmediler. Bunu tek başıma ben beceremeyeceğimi düşüne-
rek, ben de mümkün olduğu kadar toplantılara katılarak karınca 
kararınca bir şeyler yapma çabası içerisindeyim. Her şeyden önce 

aktiviteye girmek isteyen insanlar hep iyi niyetli insanlar olarak 
geliyorlar ama sonucunda kendi işleri daha öne çıktığından dolayı 
bu konuya önem vermiyorlar. Ama önemli olan nokta burası bir 
sanayi odası ve bizlerde bir sanayici olarak sanayi odasına gerekli 
desteği vermek zorundayız. Çünkü her şeyimizin odamızda hal-
lolması gerekiyor. Bunun için sanayi odalarının önünün açılması, 
daha güçlü, daha verimli olabilmesi içinde verimli insanların gö-
revde olması gerek. Boş tenekeden ses çıkmaz, bunun için tene-
kenin dolu olmazı lazım.

Denizcilik sektörü 
olarak, 2008 yılından 
bu yana yaşanan krizi 
atlatamadık

Denizcilik ve tersaneler sektörü krizden hala çı-
kamadı. 2008 yılından bu yana yaşanan krizin 
2013 yılında ve hatta 2014 yılında da devam 
edeceğini öngörüyoruz. Gemiler para kazana-

mıyor, mevcut gemiyi çevirecek bir sermaye maalesef bulu-
namıyor. Bunun için sektör olarak bu krizin bitmesini bek-
liyoruz. 

Yönetim kurulumuz çok verimli çalışıyor ve meslek ko-
miteleri toplantılarını çok yararlı buluyorum. Kocaeli Sanayi 
Odası diğer kuruluşlara göre çok daha önde, çok güzel çalı-
şıyorlar ve Mart ayında yapılacak olan seçimlerde yönetim 
kurulumuzun karşısına bir rakip çıkacağını sanmıyorum. 

Selçuk Taşgan
Seta Limited Şirketi Genel Müdürü

Mustafa Gürsoy
Gürdesan Gemi Mak. San. ve Tic. A.Ş.
Genel Müdürü
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2013 yılında, 

yapılacak 

yatırımlara 

paralel olarak 

ihracatımız 

yükselişte 

olacak...

2012 yılı içerisinde ekonomide bir dalgalan-
ma oldu. Bizim kendi sektörümüz içinde, yani 
OSB’de takip ettiğimiz kadarıyla para tahsila-
tında sıkıntı oldu. Enerji kullanım yükselişine 

baktığınızda üretimde bir farklılık yok. Türkiye geneli verile-
re baktığımızda tenkit edilecek veya daraldı kelimesini moda 
haline getiren insanların deyimi şeklinde kalıyor. Genelde 
2010 ile 2012 yılı arasında bir değişiklik yaşanmadı. Da-
raldığımız tek nokta çek kanununda yapılan değişikliklerin 
sonra o çeklerin uygulanamaması, para tahsilatının yapıla-
mamasından dolayı... Bu fikir bende hasıl. Tabiki verim ve 
üretim artmış, işçi kapasitesi yükseltilmiş, ekonomi her za-
man dalgalanma yapılabilir fakat sıkıntı verecek durumda 
değil. 2013 yılı Başbakanın son halka sesleniş konuşmasında 
yaptığı konuşmaya bakarsak yatırımlar yapılacak yatırımla-
ra paralelde ihracatımız yükselen trendde olacak.

-Suriye’de olan hadiselerden dolayı, 
Afrika’ya doğru bir eğilim oldu
Türk iş adamlarının da dünyaya açılma ve yeni pazarlar 

bulma  yönündeki sıkıntıları da Suriye’de olan hadiselerden 
dolayı Afrika’ya doğru bir eğilime sebep oldu. Suriye düzel-
diği ve demokratikleştiği anda İran ile Mısır ile Libya ile 
olan alışverişimiz daha da yükselecek. Şu anda  bizi en çok 
sıkıntıya sokan şey bu bölge de siyasi bir karışıklığın oluşun-
dan dolayı ticarette bir duraklama oldu. Bizi etkileyen siyasi 

karışıklık bir an önce çözüme kavuşursa rahat edeceğiz ve 
2023’de planlanmış olan 500 milyon dolar ihracat memleke-
timiz zaten adapte oluş herkes elinde gelen çabayı gösteriyor. 
İyi bakar ve ufak tefek sıkıntılarda umutsuzluğa kapılacak iş 
verenin olduğunu zannetmiyorum. Ama insan nede olsa tedir-
gin oluyor. Neler atlatmadık ki bunları atlamayacağız.

Her toplantının mutlaka olumlu yanı olyor. Her toplan-
tının konuyu taze tutma ve tecrübelerimiz arttrıyor, teklif 
ediyoruz ayrıca yetkili kişilere aktarıyoruz.Tabi isteklerimiz 
fazla nasıl hükümetin hızına işveren yetişemiyor. Eskiden iş-
verenin hızına hükümet yetişemiyordui, şimdi işveren hükü-
metinin hızına yetişemiyor. Yatırım planlamalarının nominal 
düzeye getirmek öncelikleri tamamlamamız lazım. Mesela 
karayolu ağımız 15 bin km duble yol yapıldı. Bununla ya-
pılmış taşımacılığı karayolu ile yapılsa maliyetler daha da 
düşecek. Demiryolu taşımacılığının da bir ana önce plana 
alınması lazım. Bizi teklif ettiğimiz şey mümkün olduğu ka-
darı ile karayolunun yanında demiryolu yapımında 10 metre 
daha yollar genişletilerek demiryolu inşaası yapılması lazım. 
Çünkü biz eski kara yolunu daha ağır yük taşıyabilmek için 
yenilerken zaman kaybediyoruz. Ve orası belli bir süre kapalı 
olduğu için İstanbul - Gebze arasına hızlı tren çalışması ile 
yol tamamen kapanmış durumda ve taşımacılık karayoluna 
yüklenmiş durumda. Biz bunu dile getiriyoruz çünkü karayo-
lu ile demiryolu arasında maliyet çok büyük fark var demir 
yolu yapma yönünde nakliye demir yolunda çok daha ucuz 
hava alanlarına, limanlara erişim yönününüz kolay olacak.

Osman Erkan
Üner Plastik Limited Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı
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2013 yılında dünyada yaşanan 

ekonomik kriz devam edecek

2012 ihracat artış hızında bir yavaşlama oldu. Bunun se-
beplerini tahmin ediyorum. Kuzey Afrika’daki olumsuz geliş-
meler, Suriye’ye yapılan ihracattaki olumsuz durum ve İran... 
Oradaki ihracattaki düşüşlerden dolayı tahmin ediyorum ki  
bir daralma oldu. Sektörel bazda otomotivde ve demir çelikte 
herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum.

2013 yılında dünyadaki ekonomik krizin devam etmesi ön 
görülüyor. En azından Avrupa’da bir 4 -5 yıl daha sürmesi  
bekleniyor. Türkiye’de en büyük ihracat pazarı Avrupa olduğu 
için o açıdan sıkıntı olacak. Yani  yeni arayışlar  yeni pazarlar 
bulunması zorunlu. O açıdan da belirli çalışmalar yapılıyor za-
ten. Ben olumluyum ve güzel şeyler yaşanacağını ümit ediyo-
rum. Kartepe toplantıları son derece verimli geçiyor. Odadaki 
diğer firma temsilcileri ile birlikte olunuyor. Bir yakınlaşma 
oluyor. Herkes birbiriyle konuşuyor ve fikir alışverişinde bu-
lunuyor, o açıdan çok iyi geçiyor. İkincisi de hakikaten ve-
rimli bir sonuç alınabilir toplantılar oluyor. Buraya gelirken 
de odadaki arkadaşlar belirli bir hazırlık yapıyorlar, organize 
ediyorlar o yüzden çok verimli geçiyor.

Osman Soybaş
Sami Soybaş Demir San. ve Tic. A.Ş. - Genel Müdür
19. Meslek Komitesi Başkanı

2012 yılında üretim kapasitemizi yüzde 100 
arttırdık, 2013 yılında daha da gelişeceğiz...

2012 yılını değerlendirmek için  öncelik-
le 2011 yılını değerlendirmek gerekiyor. 
2011 yılı 2012 yılına göre daha hareketli 
bir süreç geçirmişti. 2012 yılı  finansal 

açıdan biraz daha sıkıntılı bir süreç geçirdi. 2011 yı-
lında 2012’nin sıkıntılı geçeceğinin belirtileri vardı. 
2012 yılına daha temkinli girmiştik ama bizim kendi 
sektörümüz açısından 2011 yılının sonunda bir yatı-
rıma girmiştik. 2011’in 10’uncu ayında yaptığımız 
yatırım 2012 yılına aktarıldı. 2012 yılında önemli 
yatırımlar gerçekleştirdik, dolayısıyla gerçekleştirmiş 
olduğumuz yatırımlar sonucunda geri dönüşlerini al-
dık. Sektörümüz açısından önemli bir yatırımdı. İyi 
ve sıkıntısız bir şekilde 2012’ nin sonuna gelmiş bu-
lunuyoruz. Tabi 2013 yılında hedeflerimiz daha fark-
lı... Yine yatırımlarımızı devam ettirerek  2011 yılına 
nazaran 2012 yılında üretim kapasitemizi yüzde 100 
artırmamız sonucu bu üretimimize yansıdı, ciromuza 
yansıdı ve katma değerimize yansıdı. 2013 yılı içeri-
sinde bunun dahada gelişeceğine inanıyoruz. 

Kartepe toplantılarının 5’incisi yapılıyor. Kartepe 
toplantıları hem sanayi odamız açısından hem de şeh-
rimiz açısından çok verimli geçiyor. Burada oluştu-
rulan gruplar arasından çıkan öneriler  teklifler daha 
da geliştirilerek Kocaeli’nin gelişmesi ile ilgili katkı-
lar sunuyor. Bu anlamda Ayhan Başkan’a ve yönetim 
kuruluna böyle bir çalışmayı başlattığı için teşekkür 
ediyorum.

Orhan Sarısüleyman
Sar Cam Sanayi San. Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. 
Şirket Müdürü
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Cari açığımızı makul noktalara 
çeksekte tabi ciddi sorunları 
yaşamaya devam edeceğiz...

Biz sanayiciyiz ne kadar da kötü şartlar olur-
sa biz iyimser olmak zorundayız. Umarız ki 
2012’den daha iyi bir yıl geçiririz. Tabi zaman 
zaman gelgitler yaşandı. Bizim dışımızda dün-

yada oldukça fazla sıkıntılar var. Özellikle Avrupa Birliği ve 
ABD olmak üzere bölge ülkeler de oldukça ciddi sıkıntılar 
var. Özellikle Suriye ve Ortadoğu’da sıkıntılar hala devam 
ediyor. Avrupa’ya yaptığımız ihracatlarda önemli daralma-
lar oldu ve Avrupa Birliği hala sorunu çözebilmiş değil. Biz 
her ne kadar ihracatımızı yapsak da cari açığımızı makul 
noktalara çeksekte tabi ciddi sorunları yaşamaya devam 
edeceğiz. Şu en öngörülen sorunların  arasında, başında 
gördüğüm enerji ile ilgili sorunlarımız geliyor. Enerjimizi 
mutlaka daha aktif duruma getirmemiz lazım. Özellikle şim-
di lisanslı sözleşme 500 kw’a kadar düşürme izni var. Bu-
nun acilen 1000 kw’a yükseltilmesini ve bunu acilen güneş 
enerjisinden elde edilen kw birim fiyatlarının mutlaka en az 
2000’in üzerine çıkarılmasını istiyoruz. Çünkü Avrupa ve di-
ğer Avrupa ülkelerinde bunun fiyatı daha yüksektir. Dolayısı 
ile enerjiden yaptığımız ithalatları çıkardığımızda ithalatı-
mız sorun yaratmaz. Dolayısı ile bu rakamlar aşağıya çekilir-
se Türkiye cari açık değil fazlası olan bir ülke haline dönüşür 
ve bu fazlalık yatırıma ve istihdama dönüşür. Artık ARGE 
noktalarında daha çok eğilmemiz lazım. TÜBİTAK ve diğer 
menşeilerin desteklerini daha doğru kullanmamız ve sorgu-
lamamız lazım. Daha efektif daha çabuk üretime ve  yatı-
rıma dönüştürmemiz lazım. Kobilerimizin ARGE isteklerini 
kırmamız lazım. Bunun dışında Kocaeli merkeze baktığımız 

zaman ulaşımla ilgili ciddi bağlantı sorunlarımızın olduğunu 
düşünüyorum. Limanların demiryolları bağlantılarının bir 
an önce yapılması, lojistik üstlerinin mutlaka yapılması ve 
Kocaeli bir lojistik üssü haline gelebilir. Cengiz Topel Hava-
limanımızı daha efektif kullanabiliriz. Kocaeli limanını önce-
likle bizim sanayimizinde içinde olduğu bir ortak girişim gru-
bunun işletmesi durumunda daha efektif hale gelebilir diye 
düşünüyorum. Bunlar yapılmıyor da hiç mi iyi birşey yapıl-
mıyor. Tabi çalışan bir belediyemiz var belediyemiz elinden 
gelen her şey yapıyor. Sanayicilerimiz zaman zaman işbirliği 
yaparak bir takım sorunları aşma yoluna gidiyor. Çevresel 
sorunlarımız hala biraz va. Organize Sanayi Bölgemiz var 
bunların daha efektif çalışması lazım.

Oktay Duymaz
Körfez Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Şirket Sahibi

Düşüşün ardından büyük gelişmeler bekliyoruz...

İçinde bulunduğum boya üretimi sektörü içeri-
sinde 2012 yılı malesef pek güzel geçmedi ve 
2011 yılının gerisinde kapandı. Fakat bunlar 
önümüzdeki yıl aşılacaktır. Türk boya sektö-

rünün bir geleneğidir bu. Belli bir dönem geri gittikten 
sonra ani çıkışlarla geri düzelir trend yapar ve daha 
sonra normal seyrine döner. 

Sektör 5 yılda ortalama yüzde 75 büyür. Biz bu 
düşüşün ardından büyük gelişmeler bekliyoruz tabiki 
şartlar uygun olursa....

- Meslek Komiteleri Toplantısında, 
neticeye ulaşılabilen görüşler ortaya konuldu
Kartepe toplantıları son derece olumlu geçiyor. 

Daha önce İstanbul Sanayi Odası Meslek Komitesi Üye-
si olarak bu tür toplantıların 2-3 saatte geçiştirildiğini 
gördüm. Burada 5’inci toplantı da son derece olumlu 
ve neticeye ulaşabilen görüşmelerin ortaya koyulabil-
mesi açısından çok faydalı buluyorum. Umarım bundan 
sonra da aynı verimlilikle de devam eder. 

Melih Karakaş
Teknocoat Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
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2013 yılının daha verimli 
geçmesini diliyoruz...

Ekonomik durum üreticiden üreticiye değişiyor. Bizim 
firma olarak üretimlerimiz bazı özel müşteriler ba-
zında kaynaklı ama son 6 ayda, son 3 senedeki en 
yüksek şekline çıktı aslında.. Ama onun dışında sek-

törle ilgili başka önemli gelişmeler var. Hammadde ithalatındaki 
vergilerin yüzde 3’ten 6,5  kadar çıkması sene sonuna kadar devam 
edecek. Maliyetler ciddi anlamda yüksek ve elektriğe gelen zamlar 
üreticiyi etkiliyor. Elektrik kullanımı maliyeti, plastik sektöründe 
yüzde 7 ve 8 ler arasında değişiyor. Yani bu rakam ciddi bir mik-
tar... Neredeyse yüzde 20’lere yakın bir elektrik zammı öngörülü-
yor. Temmuz ayında açıklanan yeni teşvik sistemi içerisinde plas-
tiğin tamamen olması güzel...  Firma olarak yatırım yapmıyoruz 
belki şu anda ama  en azından bir teşvik varsa bütün sektörlerde 
böyle uygulanıyorken, plastiğin bunun dışında kalması çok anlam-
lı görünmeyecekti. Rakamlar bizim açımızdan olumlu görünüyor. 
Genel olarak kapasite kullanımı 2009’lara göre yükseldi, ancak 
son 6 aydaki bu yeni düzenlemeler ve uygulamalar çok iç açıcı de-
ğil. Burada bulunan insanlar, zaten sanayi odasında Meslek Komi-
telerinde genel sektör bazında bakmayı düşünen insanlar... Ama 
yine de burada bir parça daha kendi içimizden sıyrılıp genel sek-
tör sorunlarına kafa yoruyoruz… Başımıza gelmemiş diğer başka 
sorunlar görüp onlardan tecrübe kazanıyoruz. İşte belki de gerek 
çevremizle gerek komitemizle böyle bilmediğimiz tecrübelerimizi 
aktarmanın mutlaka bir faydası olacaktır.

Barış Altay 
Mesplast Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetici Ortağı

2012 yılı, gazeteciler için kara bir yıl oldu...

2012 yılında gazeticiler çok mağdur edildi. Fi-
kirlerinden dolayı, yazdığı yazılardan dolayı 
gazeticelerin hapis yatması kabul edilebilir 
bir şey değil. Bir yandan demokratikleşme 

adımı atarken, bir yandan da özgürlüğü yansıtan insanlar 
olarak gazeticileri hapse atmak son derece çelişkili, bu 
durumu doğru bulmuyorum. Özellikle işini iyi yapan gaze-
tecilerin üzerinden mahalle baskısının kalkması gerekiyor. 
Yazı yazmak için ortam lazım. Yazı yazmak kutsaldır, yo-
rumunun halka bırakılması lazım. Gazeteci düşüncelerini 
yazabilmeli, önemli olan bu anlayışı yerleştirmek. 2012 
yılı gazeticiler için kara bir yıl oldu. 2013’te yeni bir 
anayasa hazırlanırken, Türkiye mozayiğini dağıtmadan 
birleştirici unsurlarıyla anayasa bulmak lazım. Bunun en 
önemli ayağı basındır. Gazetecilerin fikirlerinden dolayı 
hapse atılmadığı bir anayasa düzeni içersinde Türkiye’nin 
2023 hedefine ulaşması lazım... 2013 yılı bunun için çok 
önemli. 

Kartepe toplantıları insanların bir araya gelmesi 
önemli. Burada birbirini tanımayan ve farklı işler yapan 
insanlar var. Çeşitli iş kolundaki insanlar bir araya geli-
yorlar. Sorunların dile getirilmesi, o kuruma destek sağ-
lar Kartepenin seçilmesi de güzel... Herkes kendini evinde 
gibi hissediyor. Yalnız 6 ayda bir yapılıyor, bu sürenin 3 
aya kısaltılması lazım, daha iyi iletişim lazım ki çözüm 
yolunda daha çok mesafe alınsın... Aileler biribiriyle ta-
nışması ve farklı meslek gruplarının kaynaşması olumlu 
sonuçlar yaratacaktır.

Nurettin Şenemre
Gölcük Haber Gazetesi
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2012’de 

kâr marjları, 

daraldı 

2013’te de 

benzer durumlar 

geçerli olacaktır

2012 yılı gerçekten realiteye baktığınız zaman 
dünyada kötü bir yıl olarak geçti, toparlanmaya 
çalışma yılı olarak geçti. 

Buna rağmen bu Türkiye’de çok daha iyi yani 
en azından bugün Avrupa’da sıfırlarda büyüme, bir sürü ge-
lişme ülkede keza böyle. Ama gelişmekte olan ülkelerde ki 
en önemlilerinden biri de Türkiye ve bu konuda hakikaten iyi 
tedbirler alındı, bilinçli yaklaşıldı. Yani bu önemli. 

Ancak bu demek değildir ki herşey mükemmel gidiyor. 
Değil. Özellikle işletmeler açısından kâr marjları oldukça da-
ralıyor. Neden daralıyor? Çünkü girdi fiyatları çok yükseldi. 
Emtia maliyetleri çok yükseliyor tüm sektörlerde. 

Buna rağmen işletmelerde satış fiyatlarını aynı rahatlık-
la yükseltemiyorlar. Özellikle direk tüketiciye hitap edenler 
yükseltemiyorlar, rekabet çok yoğun o alanda. Dolayısı ile 
kâr marjları daralıyor. Kâr marjlarının daralması ne demek, 
yatırımların yeterince yapılamaması riskini içermesi demek-
tir. Şimdi bu bakımdan tabii önemli bir dönemde idi Türkiye 
ve 2012 yılını böyle geçirdik.

2013 yılına baktığımız zamanda 2013’te de benzer du-
rumlar geçerli. Çok toparlanabileceğini ben sanmıyorum 
dünya ekonomisinin. Türkiye’nin de tabii aynı şekilde ama şu 

var. Nitekim bütçede de yüzde 5 büyüme öngördüler gelecek 
sene için. 

Şimdi Türkiye’nin 2023 hedeflerinde çok büyük bir aşa-
madır gerçekten, ilk defa bu kadar uzun dönemli hedefler 
konulmuştur. Bütün işadamları bunu benimsedi. Buna doğ-
ru gitmeye çalışıyoruz fakat; 2023 hedeflerinin realize edi-
lebilmesi için biz yanılmıyorsam yüzde 7 civarında her yıl 
büyümesi lazım. Gelecek yıl yüzde 5 sonraki yıl yüzde 5… 
Bu yönde gayretimiz var, ama çıkamazsak daha sonraki yıl-
larda bu yüzde 7’nin üstünde büyümemiz gerekir ki 2023 
yılı hedeflerine ulaşabilelim. Tabii dış yatırımlar oldukça iyi 
geliyor. 

Fitch’in değerlendirmesi bizim için olumlu bir netice ver-
di. Tabii Türk girişimcisi çok yoğun hareket edebiliyor, tüm 
dünyaya ulaşabiliyor. 

Her ne kadar Avrupa bizim en büyük derdimiz Avrupa’dır, 
çünkü tüm Avrupa’da yüzde 1 civarında toplam bir büyü-
me bekleniyor ama ülkeler itibari ile baktığımızda, İspanya, 
Yunanistan, Belçika gibi pek içaçıcı değil. Fakat bizim de 
diğer ülkelere yönlenmemiz lazım ki o işadamları o yönünde 
hareket ediyorlar. Yeni pazarlar bulunması, yeni pazarlarda 
tutunulması gerekiyor.

Cafer FINDIKOĞLU
Ülker Gıda Sanayi A.Ş.
Genel Müdürü
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Avrupa standartlarına uygun olarak 
artık TÜRKİYE’de  de ‘kış lastiği’ 
uygulamasına geçildi

08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayım-
lanan ”Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı 
ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik”in altıncı 
maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile yolcu ve eşya taşıma-
larında kullanılan araçlara her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarih-
leri arasında kış lastiği kullanmaları zorunluluğu getirildi. 

Kış lastiği; üzerinde M+S işareti bulunan ve 7 ºC’nin al-
tındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi 
özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlan-
mış desenleri bulunan lastik türüdür. Sadece buzlu zeminlerde 
kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçiyor.

Türkiye’de tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası 
karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, 
miibüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönet-
meliği uyarınca “A” türü yetki belgelerine kayıntlı otomobil-
lerde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri 
arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zo-
runlu kılındı.  

Benzer şekilde; kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araç-
ların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği 
olması ve kamyonet, minibüs ve “A” türü yetki belgelerine ka-
yıtlı otomobillerin tüm lastikleri ile yarı römork ve römorkların 
frenleme tertibatı bulunan dingilleri üzerindeki tüm lastikleri-
nin kış lastiği olması zorunlu.

- Denetimler...
Kamyon, çekici, tanker, otobüs, yarı römork ve römork 

türü araçların lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti; mini-
büs, otomobil ve kamyonet türü araçların lastiklerinin yanak-
larında ise (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake)  
işareti aranacak.

 
Seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin 

yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.
 
  Yapılan denetimlerde aynı dingil üzerinde içte yer alan 

lastiklerde (M+S) işaretinin okunamaması halinde sırt deseni-
nin kış lastiğine uygunluğu kontrol edilir. 

 
 Lastikle-

rin kaplama 
yap ı l a r ak 
kullanılması 
halinde las-
tik omuzla-
rında (M+S) 
işareti olsa 
dahi, sırt 
deseninin kış 
lastiğine uy-
gun olması 
zorunlu.

[kış lastiği ►
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Kış lastiği takmak 
şehirler arası yollarda 

zorunlu...
Kar lastiği kullanımının genelgesi Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-

berleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tara-
fından yayımlandı. 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde şehirler arası 
yollarda takılması zorunlu olan kış lastiği, şehir içinde ise va-

liliklerin kararına bırakıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfede-
rasyonu (TESK) Genel Başkanı Bende-
vi Palandöken, kar lastiği genelgesinin 
yeniden düzenlenmesi gerektiğini kay-

detti. Palandöken, sıcak şehirlerde kar lastiğinin 
kullanılamayacağını, kullanılırsa bu lastiklerin 
kendi kendini yiyeceğini ifade etti. 12 Kasım’da yü-
rürlüğe giren, ticari araçlara kar lastiği takılması 
zorunluluğuyla ilgili genelgenin yeniden düzenlen-
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mesi gerektiğinin altını çizen Bendevi Palandöken, özellikle 
son yıllarda ticari segmentte yaşanan büyümeye de dikkat 
çekerek, Türkiye’de 16 milyon 825 bin araç bulunduğunu ve 
piyasada yeterli kar lastiği bulunmadığını kaydetti. Palan-
döken, kar lastiği uygulaması için belirlenen sürenin acilen 
uzatılması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, şehir içi veya şehirler arası yollarda ticari-
lerden daha çok, özel ve kamuya ait araçlar bulunduğunu, 
her bölgede de farklı iklimler yaşandığına dikkat çekti. Pa-
landöken, şunları kaydetti: “Antalya’da, İzmir’de başka, do-
ğuda ise bambaşka hava şartları yaşanmaktadır. Antalya’da 
insanlar şu an denize giriyor, ceket bile giymiyor. Antalya’da 
şehir içi çalışan sürücüye kar lastiği soramazsınız. Şehirler 
arası yük ve yolcu taşıyan araçlarda zaten kar lastiği kulla-
nılıyor. Ancak yönetmelikte eksiklikler var. 

Zincir takılacak ve takılamaya-
cak   araçlar var. Her ticari araca 
kar lastiği takmak mümkün değil. 
TIR’ların arkasında dorseler var, 
bunlara kar lastiği konulamaz. 
Araçların taşıyıcı kısımların-
da kullanılmalı. Öte yandan 
kış lastiği diye bir şey yok. 
Aslında kar tipi lastik var. 
Bunun da ayırt edilmesi 
gerekli.”

Bendevi Palandöken, 
kar lastiği kullanımı 
genelgesinin Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı 

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlan-
dığını hatırlatarak, Türkiye’de tescil edilmiş veya edilmemiş 
şehirler arası karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, 
tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlarla Karayolu 
Taşıma Yönetmeliği uyarınca ‘A’ türü yetki belgelerine ka-
yıtlı otomobillerin her yıl 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan 
tarihleri arasında kış lastiği kullanmasının zorunlu olduğunu 
ifade etti.

 Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli 
dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olmasının 
zorunlu olacağına dikkati çeken Palandöken, “Yeterli kar 
lastiği üretimi olmadığı için lastik bulunamıyor. Bunun için 
de süre mutlaka uzatılmalı. Şoför esnafımızın durduk yerde 
ceza yemesini istemiyoruz.” ifadesini kullandı. 

Bendevi Palandöken, şehir içi taşımacılıkta kış lastiği 
uygulaması ile ilgili hususların ortalama yerel sıcaklıklar 
dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirleneceğini vurguladı. 
Palandöken, üzerinde M S işareti bulunan ve 7 santigrat de-
recenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak ama-
cıyla bileşimi özel olarak hazırlanan, sırt yüzeyinde özel ola-
rak tasarlanmış desenleri bulunan lastikler ve sadece buzlu 
zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin kış lastiği olarak 
kullanılabileceğini vurguladı. 

- Ticari araç ve özel araç ayrımı yapılmamalı
Yollarda ticari araçtan çok özel ve kamuya ait araçlar oldu-

ğunu söyleyen Bendevi Palandöken, “Bunlar da aynı yolu kul-
landığına göre aynı lastiği onlar da kullanmalı. Kötü hava şart-
larında buzlu yollarda zincir takmayan araçlar, kayarak yolları 
kapatıyor ve arkasından gelen bütün araçları engelliyor. Eğer 
kış lastiği takılacaksa ticari-özel ayrımı yapılmamalı “ dedi. 

Bendevi Palandöken: 
Kar lastiği için yeni düzenleme şart

[kış lastiği ►
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Tüketiciler yasal zorunluluğa rağmen kış lastiği bulmakta zorla-
nıyo. Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre sektör temsilcileri 
pazarda 1.5 milyon adet kış lastiği bulunduğunu yeni yönetmelikle bu 
rakamın 2.5 milyona ulaştığını belirtti. 

Türk Pirelli CEO’su 
Mete Ekin, Türkiye’yi 
etkisi altına alan kar ya-
ğışıyla birlikte kış lasti-
ğine talebin patladığını 
belirterek, “Lastik paza-
rı binek grubu yenileme 
pazarı olarak 10 mil-
yonu aşan bir pazardan 
oluşuyor. Normalde pa-
zarın yüzde 15’i yani 1,5 
milyon adeti kış lastik-
lerinden oluşurken yeni 
yönetmelikle birlikte bu 
pazarın 2,5 milyon se-
viylerine ulaştı. Bu yılın 
sonunda kış lastik paza-
rı oransal olarak yüzde 
15’ten yüzde 25’e çıka-
cak.” dedi. 

Kış lastiklerini ağus-
tos ayından itibaren ba-
yilerine teslim etmeye 
başladıklarını belirten 
Mete Ekin, şöyle konuş-
tu: “Şu anda da tüketi-
cilerimizin ihtiyaçlarını 
elimizden geldiğince 
karşılayabiliyoruz. Ba-
yilerimizde de ciddi bir 
yoğunluk söz konusu. Tü-
keticilerimizin kış lastik-
lerini taktırmak için kar 
yağışını beklememelerini 
de tavsiye ederiz.”

Brisa Tüketici Ürün-
leri Pazarlama Direktörü 
Egemen Atış, “Kış lastiği 
zorunluluğunun tüm araç 
grupları için yürürlüğe 
girmesi durumunda, Tür-
kiye kış lastiği pazarının 
potansiyelini tahmin et-
mek amacıyla, ülkemize 
hem coğrafi hem de iklim 
şartları olarak benzer 
olan İtalya’yı referans 
aldık. Ayrıca, İtalya’da 
da kış lastiği zorunluluğu 
çok yakın bir zamanda 
hayata geçti. Bu regülas-
yon ile geçen sürede kış 

lastiği kullanımının yüzde 20’lerden yüzde 40’lara kadar ulaştığını 
görüyoruz. Kış lastiği regülasyonun tüm araçları kapsayacak bir hale 
gelmesiyle, Türkiye’de şu an yüzde 18’lerde olan kış lastiği penetras-
yonunun yüzde 25’lere ulaşacağını öngörüyoruz.”

2.5 milyon kış lastiği ihtiyacı karşılanamadı
Yasal düzenlemeden kaynaklanan zorunluluk ve kar yağışı ile birlikte hareketlenen
lastik sektörü buna rağmen kış lastiği talebini karşılayamadı.



1974 yılında kurularak Düzce’de üretime 
başlayan Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi, motosiklet lastiği 
ile birlikte Türkiye’deki hemen hemen her 2 

tekerlekli araca uygun lastik üretmeyi hedefleyerek yola 
çıktı.

- Anlaş, Kuzey ve Latin Amerika ile birlikte 
Batı Avrupa’da prestijli bir marka oldu
Anlaş, geçen yıllar içinde bu hedefinin yanısıra ‘las-

tik ve kauçuk’ endüstrisine önemli bir teknoloji ve yarı 
mamul tedarikçisi olmayı hedefledi ve gerçekleştirdi.

Anlaş, 2011 ortasından bu yana, Türkiye’deki başa-
rılarının yanı sıra ihracata yapılan yatırımla Kuzey ve 
Latin Amerika ile birlikte özellikle Batı Avrupa’da pres-
tijli bir marka konumuna ulaştı.

- Kış lastiği, diğer taşıtlara göre motosiklet 
için çok daha fazla hayati önem taşıyor
Her yıl piyasaya yeni giren motosiklet modellerine 

göre üretilen yeni ebat ve desenleri piyasaya sürmekle 

beraber ürün kalitesine yapılan yatırımlarla bugün An-
laş; Avrupa’nın en kaliteli ürünlerini üreten markalar-
dan biri haline geldi.

Kış lastiğinin diğer taşıtlara göre motosiklet için çok 
daha bir hayati önem taşıması, Anlaş’ı bu konuda yatı-
rıma yönlendirdi ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik desen 
ve ebatlarda geliştiren ‘WINTERGRIP’ kış lastikleri; 
kısa fren mesafesi, üstün yol tutuşu ile soğuk hava ko-
şullarında bile motosiklet tutkunluklarına güvenli sürüş 
sağlayan ürünleri geliştirip piyasaya sundu.

‘WINTERGRIP’ kış lastikleri, Türkiye dahil Avrupa 
ve birçok ülkede beğeni ile kullanılıyor.

- Anlaş’ın ürün gamında birçok 
özel amaçlı lastik yer alıyor
Motosiklet lastiği pazarında 38 yıllık deneyimleriyle 

birlikte bugün; ‘Türkiye’nin 1 numaralı motosiklet las-
tiği üreticisi’ olma özelliğini taşıyan Anlaş’ın ürün ga-
mında ayrıca; moped, scooter, Atv, go-kart, golf arabası 
lastikleri, tarım lastikleri, özel amaçlı lastikler de yer 
alıyor. 

38 yıllık deneyim sahibi                           
‘Türkiye’nin 1 numaralı motosiklet 

lastiği üreticisi’ konumunda

[şirketlerden ►



Kocaeli İli’nin Gebze İlçesine bağlı bir belde olan Dilo-
vası, birçok büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşunu barın-
dırıyor. Bölgedeki çarpık yapılaşmanın önlenmesi, sanayi 
kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması, 4562 
Sayılı Organize Sanayi Kanunu’nun sanayiciye sunduğu 
imkanlardan faydalanılması ve çevresel olumsuzlukların 
asgariye indirilmesi amacıyla, 90’lı yılların başında Dilo-
vası bölgesinin Organize Sanayi Bölgesi’ne dönüştürülmesi 
çalışmalarına Dilovası Sanayicileri Vakfı (DİSAV) öncülü-
ğünde başlandı. 22.01.1998 tarih ve 23238 sayılı Resmi 
Gazete’nin mükerrer sayısında Organize Sanayi Bölgesi 
ilan edildi. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nin (DOSB) 
tüzel kişiliği, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 
22.05.2002 tarih ve 204 sicil numarası ile onaylandı.

Bölge Müdürlüğü, 15 Ağustos 2002 tarihinde kuruluşu-
nu tamamlayarak faaliyete geçti. Dilovası Organize Sana-
yi Bölgesi yaklaşık 822 hektarlık sanayi alanını kapsıyor. 
Bölge; kuzey ve doğudan D-100 Karayolu ve Çerkeşli Köyü 
mevkiinde orman sahası ile, batısında TEM bağlantısı, De-
miryolu taşımacılığına uygun bağlantıları, özellikle bölge 
sınırlarında bulunan kuru ve sıvı yük tahmil ve tahliyesine 
uygun yüksek liman kapasitesiyle yatırımcılar için cazip bir 
OSB konumunda. Dilovası OSB’de faaliyet gösteren firma-
larda yaklaşık 15 bin kişi çalışıyor.

Dilovası OSB Karma OSB olup, bölgede ağılıklı olarak 
metal ve kimya sektöründe sanayi kuruluşları yer alıyor.

Bölge içerisinde 1970’li yıllarda kurulan ve Türkiye 
ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlayan sanayi 
tesisleri bulunuyor. Bölge TEM Otoyoluna ve D-100 Devlet 
Karayoluna direkt bağlantısı, içinden geçen demiryolu hattı, 
limanları ve Kurtköy Sabiha Gökçen Havaalanına yakınlığı 
ile özel bir konumda bulunuyor. Gebze Petro Kimya İhtisas 
Gümrük Müdürlüğü ve Gebze Gümrük Müdürlüğü faaliye-
tini bölge içinde sürdürmesi yatırımcıların yer seçiminde 
önemli bir rol oynuyor.

Organize Sanayi Bölgesi Alanı olarak ilan edilmesine 
kadar olan dönem içinde bölgede oluşan çarpık yerleşmenin, 
OSB kuruluşundan sonra düzeltilmesi ve sanayicilere daha 
iyi hizmet sunulması için Bölge Müdürlüğü faaliyetlerine 
hızlı ve etkin bir şekilde devam ediyor.

Bunların içinde en önemli sorunu teşkil eden çevre kirliği-
nin giderilmesi için önemli projelere imza atıldı. Türkiye’de 
ilk defa bölgenin hava kirliliği haritasının çıkarılması için 
bilimsel kurumlarla ortak çalışmalara girildi ve her sanayi 
tesisinin ilave yatırımlarla önlemlerini alması sağlandı.

Ayrıca bölgenin çevresinde bulunan konutların evsel 
atıkları ile OSB içerisinde bulunan sanayinin endüstriyel 
atıklarını ve çevredeki yerleşim bölgelerinin evsel nitelikli 
atıksularını almak için merkezi bir atıksu arıtma tesisinin 
yapımı işi ihale edildi ve çalışmalar başladı.

Günümüze kadar gelen çevre kirliliğinin en aza indiril-
mesi için bölgenin çevresinde ağaçlandırma yapılmış bölge-

Dilovası OSB, 
çevre konusundaki 

çalışmalarına hız verdi

[osb’lerden: Dilovası ►
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mizde sanayicinin daha güvenli fa-
aliyet gösterebilmesini sağlamak 
üzere Özel Güvenlik birimi kurul-
muş ortak alanların temizliğine 
önem veriliyor.

Çevre kirliliğine ilişkin yatı-
rımlar Dilovası Organize Sana-
yi Bölgesi Müdürlüğü’nce hızla 
devam etmekte olup, yapılan bu 
çalışmaların sonuçları görülmeye 
başlanmış durumda.

Mevcut sanayi tesislerinin ku-
rulmasından sonra Organize Sa-
nayi Bölgesi statüsüne kavuşan 
bölge, çalışmalar tamamlandıktan 
sonra Türkiye’nin en özel konum-
da en büyük tesislerinin bulunduğu 
tek OSB konumunda olacak.

-Yol asfaltlama 
çalışmalarına başlandı
Dilovası OSB II. Kısım D-2028 sokak, IV.Kısım D-4002 

Sokak ve V.Kısım Aras Caddesinde yol asfaltlama çalışma-
larına başlandı. Yine bu kapsamda istinat duvarı inşaat ça-
lışmaları devam ediyor.

-Konut alımı devam etti
2011 yılı içerisinde Yeni Yıldız Mahallesinde bulunan 

85 Adet konuttan 41 adet konut rızaen anlaşma yolu ile 
satın alındı. Yine imar planlarının onaylanmasından sonra 
imar yolu üzerinde kalan 10 adet konut satın alınarak yıkıl-
dı. 2012 yılı içerisinde konut alıma devam edildi.

-Kanal çalışması başladı
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-4010, D-4011,D-

4013 nolu sokaklara ve karasu ve ceyhan caddelerine atık-
su kolektör hattı ve yağmursuyu kanalı yapımına ilişkin ça-
lışmalara başlandı.

-Enerji yönetimi çalışmaları
Organize Sanayi Bölgelerindeki katılımcıların elektrik 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dağıtım ve/veya üretim 
faaliyetlerinde bulunabilmesine imkân sağlayan 4628 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu (2/g) maddesi 5496 sayıl kanun 
ile düzenlenmiş olup, söz konusu kanun 24.05.2006 tarih 
26177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gir-

di. Buna göre ilgili kanunun çıkışından itibaren 3 (üç) ay 
içinde OSB’ler TEDAŞ’a müracaat ederek işlemlerini yap-
mak zorundadırlar.

OSB Müdürlüğü SEDAŞ Genel Müdürlüğüne müra-
caat ederek enerji dağıtımına ilişkin işlemlerine başladı, 
DOSB’nin tek noktadan ölçülecek yeni tesisleri gerçekleş-
tirilinceye kadar geçici olarak yapılması gereken işlemler 
tamamlandı. Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Fa-
aliyetlerine İlişkin Yönetmelik 29.12.2006 tarih 26391 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bu konu, 4562 sayılı 
OSB kanununa göre kurulan OSB’lerin 4628 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu 2’nci maddesinin dördüncü fıkrasının(g) 
bendi çerçevesinde yürütecekleri faaliyetlere ilişkin hak ve 
yükümlülüklerin belirlenmesi, ürettiği veya serbest tüketici 
sıfatıyla temin ve tedarik ettiği elektrik enerjisinin katılımcı-
larının kullanımına sunulması, OSB’lere lisans verilmesi ve 
dağıtım bedelleri ile diğer hizmet bedellerinin belirlenmesi 
ve yürütülecek diğer faaliyetleri kapsadığını belirtiyor.

Yönetmelik gereği OSB’lerinin Elektrik Piyasası faali-
yetlerinde bulunabilmesi için lisan alma zorunluluğu var-
dır.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin elektrik abone de-
virlerinin yapılabilmesi için yapılan yatırımlar şu şekilde-
dir:

“Basf Kabinin eski hattından irtibatı koparılarak Fab-
rikalar-3 hattına aktarılması, SEDAŞ hatlarından beslenen 
bazı firmaların bölgeye devredilecek hatlardan beslenmesi-
nin sağlanması, Karsan kabinin yanına OSB harici müşte-
rilerin SEDAŞ’ca beslenebilmesi için 4 hücresi KÖK kurul-
ması ve ENH’ın yapılması, Tuzla 1-2 hatlarında bulunan 
firmalarımızın uygun bağlantılarla beslenmeleri sağlanma-
sı için ilave hatlar ile beslenme çalışmaları tamamlandı. 
Bölge sınırları içerisindeki havai hatların tümü incelenmiş 
olup görülen aksaklıklar ve yapılması gereken iyileştirme 
çalışmaları tamanlandı.

Müdürlük olarak bölgenin elektrik ihtiyaçlarını en iyi 
şekilde karşılamak için ileriye yönelik ‘Master Proje’ uygu-
lama projesi ihale edildi ve proje çalışmaları tamamlandı. 
SEDAŞ’ne onaylatıldı.

Proje çalışmalarında, bölge sınırları içinde bulunan tüm 
havai hatların yeraltına alınması, abonelerin uzaktan okun-
ması için sayaçların dijital olarak yapılması ve bölgedeki 
artan enerji taleplerinin karşılanması için ileriye yönelik 
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yatırımlar planlandı. Müdürlük olarak 
elektrik abonelerinin sayaç okumaları 
her ayın son günü endeksörle okunarak 
faturalandırılıyor.”

-Doğalgaz talepleri Palgaz 
tarafından karşılanıyor
Doğalgaz dağıtım hakkı yasa gereği 

OSB’de olması gerekirken EPDK tara-
fından yapılan bir ihale sonucu PALGAZ 
firmasına verildi. Bu konuda Dilovası 
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün 
İdari Mahkemeye açtığı dava lehine 
sonuçlandı ancak Danıştay yürütmeyi 
durdurma kararı verdi. Dağıtım firma-
sı konumundaki Palgaz ile sanayicilere 
doğalgaz bağlanması konusunda tip söz-
leşme için antlaşmaya varıldı, firmalar 
münferit olarak sözleşmelerini yapmaya 
başladı.

-Hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik
yapılan çalışmalar devam ediyor
Konumu itibariyle hassas bir noktada bulunan bölge, D-

100 ve İzmit İstanbul otobanı geçişi arasında kalmış olması 
sebebi ile yoğun bir trafik ve yerleşimin bir vadi 
içinde yapılanması nedeni ile de hava kirlili-
ğine maruz kalıyor. Bunun yanı sıra geçmişte 
oluşmuş sanayi tesislerinin çevre yatırımlarını 
tamamlamış olması nedeni ile çeşitli sorunlar 
yaşandı.Ancak 2002 yılında Organize Sanayi 
Bölgesi, tüzel kişiliğinin onaylanması ile Mü-
dürlük bu konuda yoğun çalışmalara başlandı ve 
Türkiye’de ilk defa hava kirliliği haritası çıkarı-
larak kirliliğe sebep olan faktörler tespit edildi.

Bölge içindeki firmaların tek tek önlem al-
ması sağlanarak yaklaşık 500 bin euroluk bir 
yatırım tamamlandı. Böylece sanayiden kaynaklanan hava 
kirliliği yasal seviyelerin altına düştü. Ancak TÜBİTAK-
GYTE ve KOÜ’nin ortak çalışmaları neticesinde bölgedeki 
hava kirliliğinin sadece sanayi tesislerinden kaynaklanma-

dığı, otoyollardaki araç trafiğinin ve mevcut konutların ka-
litesiz yakıt kullanması sonucunda kirlilik oluştuğu tespit 
edildi.

Ayrıca TÜBİTAK-GYTE ve Kocaeli Üniversitesi tarafın-
dan yapılan 2 senelik çalışmanın desteklenmesi için TÜBİ-
TAK ile 11.06.2007 tarihinde 1 yıl süre ile hava kalitesinin 

izlenmesi, kirletici kaynakların belirlenmesi 
ve firmalar tarafından alınan önlemler neti-
cesinde hava kalitesindeki iyileşmenin göz-
lemlenmesine yönelik işlemlerin yapılması 
amacıyla sözleşme imzalandı. Yine Müdür-
lük tarafından bölgedeki hava kalitesinin iz-
lenmesi ve bu yolla bölgedeki hava kalitesinin 
iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapıl-
ması amacıyla Hava Kalitesi İzleme İstasyo-
nu kuruldu.

İstasyonda NOx,SO2, Metan ve nonmetan 
Hidrokarbonlar, Partikül Madde(PM10) ve 

meteorolojik parametreler ölçülüyor ve veriler anlık olarak 
Çevre ve Orman Bakanlığına online olarak aktarılıyor.

-Ağaçlandırma çalışmaları yapıldı
Bölgenin çevresinde ve sınırlarında bulunan orman 

alanlarının korunması 
ve çevrenin daha güzel 
yaşanılabilirliğini sağ-
lamak için, Adapazarı 
Bölge ve İzmit Orman 
Müdürlüğünden 16 ha 
alanın ağaçlandırılması 
için izinler alındı. 25 bin 
adet ağaç dikimi yapıl-
dı. Ayrıca Disav Ormanı 
protokolle Müdürlüğü-
müze devredildi. Bölge 
içinde ve ağaçlandırma 
sahalarında (48 Hek-
tar) bulunan ağaçların 
her türlü bakımı (sıklık 
bakımı, budama, çapa-
lama, ot temizliği vb.) 
belirli peryodlarla ya-
pılıyor.
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Lojistik sektörüne sunduğu farklı çözümler ile 
ön plana çıkan Alışan; sağlık, emniyet, çevre 
ve kalite başlıklarındaki uygulamalarına tüm 
hızıyla devam ederek ECTA kararıyla ‘Üçlü 

Sorumluluk’ programının üyesi ve uygulayıcısı oldu.
Lojistik sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan 

Alışan; sunduğu sonuç odaklı hizmetlerin yanı sıra iş gü-
venliği, çevre koruma ve teknik emniyet gibi konularda da 
hassasiyetine devam ediyor ve öncülük misyonu ile hareket 
ediyor. 

Bu kapsamda Alışan Lojistik; özellikle kimya sanayi-
sinde üretilen ve kullanılan kimyasalların yönetiminin daha 
da geliştirilmesini sağlamak amacına yönelik bir program 
olan ‘Üçlü Sorumluluk’ (Responsible Care) uygulamasının 
üyesi ve uygulayıcısı oldu.

- ‘Üçlü Sorumluluk’ programı üyesi 
ve uygulayıcısı oldu
Aralık 2012 tarihi itibariyle ECTA (Avrupa Kimya Ta-

şımacıları Derneği) tarafından ‘Üçlü Sorumluluk’ (Respon-
sible Care) programının üyesi ve uygulayıcısı olarak yet-
kilendirilen Alışan Lojistik; bu kapsamda sağlık, emniyet, 
çevre ve kalite başlıklarındaki uygulamalarına bir yenisini 
daha eklemiş oldu. Tüm dünyada kimya sanayicileri tara-
fından iş sağlığı, iş güvenliği, çevre koruma ve teknik em-
niyet konularında uygulanmakta olan ‘Üçlü Sorumluluk’ 
(Responsible Care) taahhüt programı; 46 ülkede faaliyet 
göstererek dünya kimyasal üretiminin yüzde 85’ini temsil 
ediyor.

-Depolama çözümlerini 
geliştirmeye devam ediyor
27 yıllık sektör tecrübesi ve başta kimya olmak üze-

re bir çok alandaki uzmanlığı ile bilinen Alışan Lojistik; 
Türkiye’nin hızla büyüyen şehirleri arasında yer alan Ga-
ziantep ve bölgesinde de lojistik hizmeti vermeye başladı. 
Kurulduğu 1985 yılından beri profesyonel uzman kadrosu 
ile lojistik sektörüne yönelik farklı çözümler üreten Alı-
şan Lojistik; faaliyet alanlarına bir yeni bölge daha ek-
ledi. Türkiye’nin hızla büyüyen şehirlerinden birisi olan 
Gaziantep’te yeni bir depolama tesisi açan Alışan; 27 yıllık 
tecrübesi ve başta kimya olmak üzere birçok alandaki uz-
manlığı sayesinde Gaziantep ve bölgesinde de lojistik hizme-
ti vermeye başladı.

Gaziantep Organize Sanayi bölgesinin tam kalbinde yer 
alan iki yeni tesisi ile serbest depolama, gümrüklü depo-
lama, kara/demiryolu nakliyesi ve çeşitli elleçleme hizmet-
leri veren Alışan Lojistik; serbest depolamada 5 bin 600 
metrekare kapalı alan, gümrüklü depolamada ise 5 bin 500 
metrekare kapalı alana sahip. Her türlü bitmiş ürün/petro 
kimya ürünü depolanması ve elleçlenmesine uygun hizmet-
leri sağlayan Alışan Lojistik; güçlü donanımı ile Gaziantep 
Organize Sanayi Bölgesi’nde de faaliyetlerine başlamış bu-
lunuyor. Gaziantep’te kurulan yeni tesisleri ile İskenderun, 
Mersin ve bağlı bölgelerdeki tüm depolama, yurt içi dağı-
lım, uluslararası nakliye, demir yolu ve deniz yolu nakliyesi 
hizmetlerini vermeye başlayan Alışan Lojistik; yeni depo 
yatırımı ile faaliyet gerçekleştirdiği bölgelere yenilerini de 
eklemiş oldu.

Alışan Lojistik, ECTA kararı ile 
‘Üçlü Sorumluluk’ 

projesi uygulayıcısı oldu

[lojistik ►
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Türkiye’nin en önemli projelerinden olan Mer-
mer Borsası Fuar Alanı ve Mermer Kompleksi 
Projesi Kocaeli Dilovası’nda kuruluyor. İmar 
çalışmaları tamamlanmak üzere olan söz ko-

nusu proje kapsamında Türkiye’nin dış ülkelere ihracatı 5 
milyar doları aşacak. Proje ile birlikte 15 bin kişi iş sahibi 
olacak.

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Mermer Borsa-
sı Fuar Alanı ve Mermer Kompleksi, İstanbul Doğaltaşçı-
lar Birliği Derneği tarafından Dilovası’nda inşa edilecek. 
Türkiye’de çıkarılan 120 civarındaki mermer çeşidinin 
yerli ve ulusal pazara sunulacağı fuar, Dilovası’nı cazibe 
merkezi haline getirecek. Kurulacak alanda sadece tanıtım 
ve ticari anlaşmalar yapılacak olup, üretim veya mermer 

işletimi gerçekleşmeyecek.
Proje kapsamında; yerli ve yabancı tüccarlar, Türkiye’de 

çıkarılan bütün doğal taşları tek bir mekânda görme imkâ-
nı yakalayacak. Böylece müteahhit ve atölye sahipleri hem 
farklı şehirler gezerek zaman kaybetmemiş olacak, hem de 
ihracat ve üretim fazlası ürünleri 15 günde bir düzenlene-
cek olan açık arttırma ile ürünleri satın alma fırsatı yaka-
layacak.

Dilovası’nın ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan 
bu projede, yurt içi ve yurt dışından gelecek olan alıcılar 
için konaklama tesisleri ve oteller de olacak. Ayrıca eğitim 
merkezleri inşa edilerek, sektörün ara ve kalifiye elemanları 
yetiştirilecek. Bu elemanlar Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki 
fabrika ve taş ocaklarında ihtiyaç duyulan ünitelere yönlen-

dirilecek.
Mermer Borsası Fuar Alanı ve Mermer 

Kompleksi Projesi ile birlikte mevcut doğaltaş 
ihracatı olan 1,7 milyar dolar, 2 kat daha ar-
tarak 5 milyar dolara ulaşacak. Dilovası Fua-
rı, 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisi 
arasına girmeyi hedefleyen Türkiye’nin, 100 
önemli projesinden birisi olacak.

İnşa, kurulum ve faaliyet sürecinde direkt 
ve dolaylı olarak yaklaşık 15 bin kişiye istih-
dam sağlanacak projenin mimarı olan İstanbul 
Doğaltaşçılar Birliği Derneği Başkanı Mus-
tafa Mermerci, proje ile birlikte Dilovası’nın 
Türkiye’nin en gözde yerlerden birisi olacağını 
söyledi. Mustafa Mermerci, “Proje bölgenin 
gelir seviyesini yükseltecek. Bünyemizde kuru-
lacak olan mesleki eğitim alanları ile bölge hal-
kımız mermer sanatlarını öğrenmiş olacak. Ve 
bu sanat sayesinde Dilovalılara ciddi bir gelir 
kapısı açılacak. Ayrıca kurulacak mekânlarda 
binlerce insanımız iş sahibi olacak.” dedi.

Dilovası’nda 
mermer 
borsası 

kuruluyor

[lojistik ► [osb’ler ►
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Kocaeli   Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu, hafta sonunda Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen DEİK Ola-
ğan Genel 

Kurulu’nda, oluşturulan 
yeni yönetim kuruluna 
yeniden seçildi. 

Türkiye’nin tanınmış 
26 sanayicisinin yer al-
dığı kısa adı DEİK olan 
‘Dış Ekonomik İlişkiler  
Kurulu’ Yönetimine bu 
dönemde seçilen Kocae-
li Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, görevini e n iyi şekilde 
yapmaya özen göstermeye devam edeceğini açıkladı. Seçim 
sonucu belirlenen DEİK‘in 26 kişilik yeni yönetim kurulu şu 
isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Rona 
Yırcalı, Bendevi Palandöken, Şemsi Bayraktar, Hasan Sert, 
Murat Ülker, Halim Mete, Murat Yalçıntaş, Mustafa Boy-

dak, Ayhan Zeytinoğ-
lu, Şerafettin Aşut, 
Cem Kozlu, Remzi 
Gür, Nail Olpak, Ba-
şaran Ulusoy, Tuncay 
Özilhan, Ahmet Akba-
lık, Erdal Eren, Ferit 
Şahenk, Tuğrul Erkin, 
Zeynel Abidin Erdem, 
Zeynep Bodur Okyay, 
Mithat Yenigün, Meh-

met Habbab, Aykut Eken ve Bahri Can Çalıcıoğlu.
İbrahim Çağlar, Hüseyin Özdilek, Ömer Cihad Vardan, 

Kurhan Kurdoğul, Hasan Ali Kilci, Selim Egeli ve Şaban Baş 
ise yönetimden ayrılan isimler oldu.

KSO Başkanı Zeytinoğlu
yeniden DEİK 

yönetimine seçildi

[seçim ►



delta_maxx_reklam.pdf   1   24.12.2012   17:20:07

[seçim ►



�� Kocaeli Odavizyon

Türkiye’nin Alibaba’sı 
Kocaeli’den doğdu...

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) meclis üyesi, 
proje kurucularından Kadir Decdeli, ‘KSO 
Çözüm Merkezi’ projesi olarak yaklaşık 2 
yıl süren çalışmanın ardından test aşama-

sı tamamlanan ‘GlobalPiyasa.com’un faaliyete geçtiğini 
açıkladı.

Kadir Decdeli, yaygın olarak kullanılan sosyal pay-
laşım sitelerine ek olarak sisteme kariyer kısmını ilave 
ettiklerini, gelişmiş bir insan kaynakları yönetim paneli 
bulunduğunu belirterek, sistemde iş ilanları aranabile-
ceğini, sosyal gruplar, belge paylaşımı gibi özelliklerin 
bulunduğunu, ticari bölümde ise binlerce ürün aranarak, 
toptan ya da perakende alışveriş yapılabileceğini bildir-
di. Kadir Decdeli, sistemin Türkiye’deki 2 milyon şirket, 
200 milyona yakın da bireysel üyeyi destekleyebildiğini 
anlatarak, bunun dünyada örneği olmayan bir uygulama 
olduğunu kaydetti.

Kadir Decdeli, Türkiye’deki tüm üretici ve toptancıla-
rı kapsayan bir elektronik ticaret ağının burada üretici-
den doğrudan tüketiciye, üreticiden, üreticiye, şirketten 

şirkete toptan satışının da gerçekleştirilebildiklerini dile 
getirerek; “Toptan satış kanalları var. Amacımız, tek bir 
protokolle tüm firmaları aynı ticari ortamda, networkde 
buluşturmak. Bu Çin’in alibaba.com’una benzetilebilir, 
Avrupa’daki bazı sitelere benzetilebilir” dedi.

- Ticari ağın oluşturulması için uzun aylar 
ciddi teorik çalışmalar yapıldı
Türkiye’de firmaların özellikle internet tabanlı tekno-

lojilere çok yakın olmadığını ifade eden Kadir Decdeli, 
pazarlama ve dış pazarlara açılmaya yönelik sıkıntıların 
bulunduğunu, onaylı üretici firmalara ulaşmakta da sı-
kıntı çektiklerini bildirdi.

Kadir Decdeli, hangi firmanın, hangi ürünü üretti-
ğinin saptanmasının da firmalar için önemli olduğuna 
dikkati çekerek; “Sistemin kuruluş fikri, KSO’da mec-
lis toplantısında gündeme gelen bir konu üzerine gelişti. 
Kocaeli’de bir fabrika, aradığı az bulunur teknolojik ürü-
nü Brezilya’dan ithal etti. Aradan aylar geçtikten sonra 
aradıkları ürünün komşu fabrikada bulunduğunun anla-

KSO Meclis üyesi olan  girişimci Kadir Decdeli’nin oluşturduğu ‘Sosyal 
Ticaret Ağı’ büyük ilgi görüyor. Kadir Decdeli, içerisinde elektronik ticaret 
yapılabilen sosyal paylaşım sitesi, ürün arama motoru, insan kaynakları 

uygulaması olan ve üye firmalara ait bir nevi küçük internet siteleri 
barındıran sosyal ticaret ağı kurdu.

Kadir DECDELİ
GlobalPiyasa.com Kurucusu

[çevre ►
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şılması üzerine bu iş fikri doğdu” açıkla-
masında bulundu.

Bir taraf-
tan ürünle-
rin erişilebi-
lir olmasını 
planlarken, o 
ürünleri üre-
ten firmaların 
da erişilebilir 
olmasını plan-
layarak bir veri 
tabanı oluşturmak is-
tediklerini vurgulayan 
Kadir Decdeli, bu ticari 
ağın oluşturulması için 
uzun aylar ciddi teorik 
çalışmalar yaptıklarını 
anlattı.

Kadir Decdeli, yüz 
binlerce firmanın bin-
lerce ürününün teknik 
sayfaları yoluyla paylaşım olanakları, 
aynı zamanda firmaların kredi kartı 
kullanarak birbirleriyle toptan alış-
verişi, isteyen firmaların ürünlerini 
perakende satışa sunmalarını planla-
dıklarını kaydetti.

Platformun, Türkçe’nin yanı sıra 
İngilizce ve Rusça olarak çalıştığını, 
bazı modüllerden faydalanarak 1-2 
ay içinde tüm dillerde çalışır hale ge-
tirileceğini vurgulayan Kadir Decdeli; 
“Türkiye tabanlı, Türkiye kaynaklı 
dünyadaki ilk sosyal ticaret platfor-
munu Kocaeli Sanayi Odası ‘Çözüm 
Merkezi’ projesi olarak yayın haya-
tına soktuk. Türk firmaları bilgi tek-
nolojilerinde istenilen performansı 
henüz gösteremiyor. Ticaret ve sana-
yi odaları yoluyla ülke genelinde bir 
kampanya ile firmaların öncelikle ih-
racata yönelik ürünlerini sisteme gir-
meleri, odalar kanalıyla onlara eğitim 
verilmesi ve Türkiye’nin Çin’in aliba-
ba.com’u gibi kendi arama motorunu, 
ürün arama motorunu gündeme al-
ması temel arzumuz. Şimdiye kadar 
4 milyon dolarlık harcama yaptık. 
2013’te büyük atılım gerçekleştire-
ceği düşüncesindeyiz. Şimdiden de 
ilişkide bulunduğumuz firmalar ciddi 
talep gösteriyor ve memnun kalıyor-
lar” dedi.

Kadir Decdeli, sistemin iki yönlü 
olduğunu, sosyal üyelerin tamamen 
bedelsiz olarak üye olabildiğini an-
latarak; “Facebook’u nasıl kullanı-
yorlarsa buraya da üye olabilir, bu-
rada ürün arayıp, ürün satın alabilir. 
Ürünleri birbirleriyle paylaşabilirler. 
Uygun fiyatlı, kaliteli ürünleri onay-
lı üreticilerden alma imkanına sahip 

olurlar” ifadelerini kullandı.

- Firmalar belli bir adede kadar
 ürünü bedelsiz yayınlayabiliyor
Fabrikalar adına satın almacıların da 

ücretsiz olarak sisteme üye olabildiklerine 
işaret eden Kadir Decdeli; “Firmalardan 
teklif alıp, teklif yayınlayabilirler. İhale 

açmış gibi teklifler toplanabilir. Pek çok satış si-
tesinde olduğu gibi insanların ‘nick name’ler adı altında 

ürün satmasını tasvip etmiyoruz. ‘Referanslı ol-
ması gerekir’ diye düşünüyoruz ve böyle bir plan-
lama yaptık. Bilinen, adresi ve telefon numarası 
belli olan firmaların ürünlerini yayınlamayı hedef-
ledik. Firmalar belli bir adede kadar ürünü bedel-
siz yayınlayabilirler. Firmalar, üniversiteler ciddi 
para harcadıkları anket uygulamalarını bedelsiz 
yapabilir. Sisteme çok büyük firmalar da girebi-
lir, evinde sanat çalışması yapan, el işi, organik 
ürünler üreten küçük firmalar, hatta ev kadınları 
bile girebilir” değerledirmesinde bulundu.
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Kocaeli bölgesindeki sanayi 
sektöründeki gelişmelerin ve 
değişmelerin aylık olarak takip 
edilmesi amacıyla hazırlanan Ekim 
ayı anketi çerçevesinde Kocaeli 
Sanayi Odası tarafından bir araştırma 
yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma 
sayısı 109 adet olup bu firmaların 
yüzde 75’i KOBİ, yüzde 25’si büyük 
ölçekli firma niteliğindedir.

Kasım ayına ait sanayi  kuruluşlarının durumunu 
belirleme anketi sonuç raporu açıklandı...
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AYLARA GÖRE KAPASİTE KULLANIM ORANLARININ SEYRİ

Yıl / Ay (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 (Türkiye) 77,9 78 76,9 78,6 79,2 80,3 79,8 80 77,3 75,8 71,8 64,9

2008 (Kocaeli) 71 69 65 59 58 53

2009 (Türkiye) 61,6 60,9 58,7 59,7 64 67,5 67,9 68,9 68 68,2 69,8 67,7

2009 (Kocaeli) 46 47 50 55 57 61 60 65 63 63 64 64

2010 (Türkiye) 68,6 67,8 67,3 72,7 73,3 73,3 74,4 73 73,5 75,3 75,9 75,6

2010 (Kocaeli) 63 63,1 63,9 68,9 68,6 69,1 68,9 66,7 67,9 70,7 67,4 72,2

2011 (Türkiye) 74,6 73,0 73,2 74,9 75,2 76,7 75,4 76,1 76,2 77 76,9 75,5

2011 (Kocaeli) 70,1 68,6 70,5 73,4 73,5 73,9 72,9 73,2 72,2 72,7 72,3 71,1

2012 (Türkiye) 74,7 72,9 73,1 74,7 74,7 74,6 74,8 74,3 74,0 74,9 74,0

2012 (Kocaeli) 71,2 70,6 71,4 72,3 71,5 70,6 71,4 70,3 70,1 71,1 70,7 70,3

Buna göre Kocaeli ilinde, Kasım ayında 70,7 olarak belirlenen kapasite kullanım oranları, 
Aralık ayında 0,4 puan azalarak 70,3 olarak belirlenmiştir. Türkiye genelinde ise, Aralık 
ayı için kapasite kullanım oranları Merkez Bankası tarafından 25 Aralık’ta açıklanacatır.

Firma Bildirimleri (%) Aralık

Arttı/Artacak 23,76

Değişmedi/Değişmeyecek 54,46

Azaldı/Azalacak 21,78

İÇ SİPARİŞLER

Ankete katılan firmaların yüzde 18,75’i dış si-
parişlerinin Aralık ayında arttığını belirtirken, 
yüzde 26,25’i ihracatlarında azalış bildirdi. 
Firmaların yüzde 55’inin ise Aralık ayında alınan 
dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmadı.  

Firmaların yüzde 23,76’sı Aralık ayında 
iç siparişlerinin arttığını belirtirken, yüzde 
21,78’inin siparişlerinin azaldığını belirt-
ti. Genel olarak, sektörlerin siparişlerdeki 
artış, sezona bağlı olarak açıklandı. 

SİPARİŞLER

Firma Bildirimleri (%) Aralık

Arttı/Artacak 18,75

Değişmedi/Değişmeyecek 55,00

Azaldı/Azalacak 26,25

DIŞ SİPARİŞLER

SİPARİŞLER

Kasım ayı anketine yanıt veren fir-
maların yüzde 13,33’ü istihdamla-
rının arttığı, yüzde 71,43’ünün ise 
istihdamlarında bir önceki aya göre 
değişim yaşanmadığı belirlendi. 
Firmalar, istihdamlarındaki artışa 
neden olarak, bu dönemde, alınan si-
parişler ve malzeme yatırımı sonucu 
artan işgücü ihtiyacını gösterdiler.

Firma Bildirimleri Kasım (%)

Arttı 13,33

Değişmedi 71,43

Azaldı 15,24

İSTİHDAM

İSTİHDAM
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KSO Meclis toplantısına katılan 

Hüseyin Çelik: Alım gücü arttı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın kasım ayı 
olağan meclis toplantısı, eski Milli Eğitim 
Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Çelik’in katılımıyla yapıldı. KSO 

Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya  Vali Yardım-
cısı Ali Sözen, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Ka-
raosmanoğlu, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AKP İl 
Başkanı Mahmut Civelek, Kocaeli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu,İzmit Belediye Başkanı Nev-
zat Doğan ve sanayiciler toplantıda yerlerini aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ayhan Zey-
tinoğlu, sadece Trabzon’a seferi olan Cengiz Topel 
Havaalanı’nın Düzce, Bolu, Sakarya ve Yalova illerine de 
hizmet verebilmesi için pist alanında yapılacak değişikle 
bölge havaalanı olmasına imkan tanınmasını istedi. Ayhan 
Zeytinoğlu ayrıca, 34 liman ve iskelesi olan Kocaeli’nin 
limanlar ile organize sanayi bölgeleri arasında demir yolu 

bağlantısının olmadığını ve bu durumun düzeltilmesini 
gerektiğini Hüseyin Çelik’e iletti. Kocaeli’nin en çok dert 
yandığı konuların başında gelen vergi adaletsizliğini de 
ileten Ayhan Zeytinoğlu; “Kişi başına 21 bin 405 lira ile 
en yüksek vergiyi ödüyoruz. Bu verginin bize dönüşü ise 
bin 600 lira. Biz bu rakamın Türkiye ortalaması olan 4 
bin 100 liraya çıkarılmasını istiyoruz” dedi. 

Bütçe açığını, faizlerin inmesinin önündeki en büyük 
engel olarak gördüklerini vurgulayan Ayhan Zeytinoğlu; 
”Bütçe açığını kontrol altına alırken, gelirleri yükseltme-
ye çalışmak yerine giderlere yönelik tedbirlerin alınması 
gerektiğini düşünüyoruz.  Başbakan yardımcımız, bütçe 
gider kalemlerini bir önceki yıl enflasyon artı büyümeye 
endeksli olduğunu belirtiyor. Küresel krizin olduğu bu 
dönemde, harcamaların kontrol altına alınması gerekti-
ğini düşünüyoruz. Vergi zammı ile açık kapatmayı uygun 
bulmuyoruz.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis toplantısına katılan AKP 
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Kocaeli’nin tüm 

sınırlarıyla Büyükşehir olmasının Büyükşehir Yasası 
hazırlanırken laboratuvar görevi gördüğünü söyledi.
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 Bankalarla çalışmayan kuruluşların, faktoring fir-
malarından yüzde 30-35 ile borçlandığını biliyoruz. Çok 
tehlikeli. Bir an önce müdahale edilerek KOBİ’lerin so-
yulmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Bankaların bura-
da görev alması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca Borçlar 
Kanunu’nda bir takım sorunlar var. Ancak eşlerin onayı ile  
borçlanabiliyoruz. Düzeltilmeli. 

Mevduat oranlarımız düşük ve vadeleri çok kısa. Bütçe 
açığını, faizlerin inmesinin önündeki en büyük engel olarak 
görüyoruz. Bütçe açığını kontrol altına alırken, gelirleri 
yükseltmeye çalışmak yerine giderlere yönelik tedbirlerin 
alınması gerektiğini düşünüyoruz. Başbakan yardımcımız, 
bütçe gider kalemlerini bir önceki yıl enflasyon artı büyü-
meye endeksli olduğunu belirtiyor.Küresel krizin olduğu bu 
dönemde, harcamaların kontrol altına alınması gerektiğini 
düşünüyoruz. Vergi zammı ile açık kapatmayı uygun bul-
muyoruz” açıklamasında bulundu.

- Çelik: Haset anlayıştan 
kurtulmak gerekiyor
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis toplan-

tısına söz alan  AKP Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Çelik;  “Avrupa’daki daralma ve küresel 
krize rağmen son 10 yılda ihracatımız 36 milyar 
dolardan, 150 milyar dolara çıktı. Karamsar ve 
kötü bakan kötüyü, iyi bakan iyiyi görür. Eskiden 
‘müzmin münekkit’ diye bir kavram vardı. Artık 
bu tür insanlara ‘kronik eleştirmen’ deniyor. Eleş-
tirecek bir şey bulamasalar ‘Dünya niye güneşten 
küçüktür?’ diye şikayet edecekler. Mutsuz olmak, 
insanları mutsuz kılmak için özel gayret içinde 
olanlar var. Haset anlayıştan kurtulmak gereki-

yor” dedi.

- Ulaşım sorunlarını Bakanımıza ileteceğim
“Türkiye, milli gelirde dolar bazında yüzde 300 gibi 

bir artış sağladı” diyen Hüseyin Çelik; “Kişi başına dü-
şen gelire bakıyorsunuz, 3 bin dolarlardan 10 bin doların 
üzerine çıkıldı. 2002’de asgari ücret 184 liraydı, o günkü 
şartlara göre 120 dolar ediyordu. Bugün asgari ücret 420 
dolar, 750 liraya yaklaştı. Artış var mı, yok mu? Olma-
dığını söylemek insafsızlık olur” şeklinde konuştu. Alım 
gücüne bakıldığında Türkiye’nin iyi durumda olduğunu, 
en alt tabakadaki insan açısından bile Türkiye’nin iyi bir 
yolda gittiğini kaydeden Hüseyin Çelik, son 10 yılda bü-
yüme oranının ortalama yüzde 5,3 olarak gerçekleştiğini 
hatırlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden büyük bir 
sıkıntıyla geçen Büyükşehir Belediyeleri Yasası’nı değer-
lendiren Hüseyin Çelik; “Biz bu yasayı çıkarmadan önce 
2004 yılında Kocaeli ve İstanbul’u büyükşehir belediyesi 

Hüseyin Çelik 
AKP Genel Başkan Yardımcısı
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ilan ettik. Kocaeli’yi tüm sınırlarını büyükşehir belediyesi kapsamına aldık. Kocaeli’de köylerimizle, kırsalımızla birlikte 
kalkındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yasa için tam bir laboratuvar oldu” dedi. Ayhan Zeytinoğlu’nun liman ile OSB 
bağlantısındaki sıkıntıları dile getirmesine ise Hüseyin Çelik; “Ulaşım en hassas olduğumuz bir konu. Bakanımız en uyumlu 
olduğum kişi. Bunları ona ileteceğim” şeklinde konuştu.

Eski Milli Eğitim Bakanı olması sebebiyle eğitim konularına da değinen Hüseyin Çelik; “Eğitime yüzde 100 Destek 
Kampanyası’yla işadamlarımızla birlikte çok güzel okullar yaptık. Kocaeli’nin sınavlardaki başarısızlığı eleştiriliyor. Çok 
göç alan yerlerde öğrencilerin sınavlarda birinci, ikinci, onuncu olması beklenemez. Bu kolay değildir. Kocaeli’de Koca-
eli Üniversitesi ve Gebze İleri Teknoloji Üniversitesi var. Buraya 2-3 tane vakıf üniversitesi kurulmalı” ifadelerine yer 
verdi. Hüseyin Çelik’in konuşmasının ardından Greenpark Otel’in sahibi Adil Üstündağ, eski bakan Hüseyin Çelik’in artık 
Kocaeli’ye gelmemesinden yana sitem etti. Turizmle ilgili projelerinden bahseden Adil Üstündağ, Hüseyin Çelik’e bir de 
okul yaptırma sözü verdi. Meclis toplantısının sonunda  Ayhan Zeytinoğlu, Hüseyin Çelik’e işlemeli tabak hediye etti. Sa-
nayiciler ve Hüseyin Çelik toplantı sonrasında birlikte yemek yedi.

�0 Kocaeli Odavizyon



Kocaeli 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 

200’üncü toplantısı 11 Aralık günü gerçekleştirildi. Bu 
toplantı nedeniyle  Ayhan Zeytinoğlu Başkanlığı’ndaki Kocaeli  

Sanayi Odası Yönetim Kurulu hep birlikte bu anlamlı günü, tıpkı 
100’ncü toplantıda olduğu gibi pasta keserek kutladılar. Kocaeli Sanayi 

Odası Yönetimi başarılı bir yılı geride bırakmanın  mutluluğu ile 
kestikleri 200’ncü yıl pastasını Oda çalışanlarına da ikram 

ederek birlikte yediler.

Kocaeli Sanayi Odası’nda 200’üncü
 Yönetim  Kurulu Toplantısı yapıldı

Soldan sağa: Yılmaz Bayraktar, Mehmet Ali Kartal, M. Şerif Kanık, Ayhan Zeytinoğlu, 
Hasan Tahsin Tuğrul, Ahmet Başaran, Mustafa Böyet ve KSO Genel Sekreteri M.Barış Turabi

[etkinlik ►
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Müşterek Meslek Komitelerinden 60 
dolayında üyenin eşleriyle birlikte 
katıldığı toplantıların açılışını Kocaeli 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan 

Tahsin Tuğrul yaptı. Meclis Başkanı Tuğrul; 6 ayda bir 
yapılan ’Müşterek Meslek Komiteleri’ toplantılarının 
çok olumlu  geçtiğini vurgulayarak, bu toplantının da 
diğerleri gibi  verimli geçeceğini umduğunu belirterek 
başarılar diledi. 

Daha sonra söz alan Kocaeli Sanayi Odası Baş-
kanı Ayhan Zeytinoğlu, Müşterek Meslek Komiteleri 
toplantılarının Kartepe’de 5’inci, genelde 8’incisi 
olduğunu  söyledi. Kocaeli Sanayi Odasının geçtiğimiz 
yıl çok verimli çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan, 
Kocaeli Sanayi Odası’nın bir yıl boyunca ortaya koy-
duğu performansın oldukça yüksek olduğunu belirten 
Başkan Zeytinoğlu, sinevizyon eşliğinde sunum yaparak 
düzenlenen etkinlikleri aktardı. Zeytinoğlu; “2010-2012 
dönemi için üyelerimizin ve paydaşlarımızın görüş ve 
önerileri alınarak 3 ana strateji belirledik. 2009 yılını da 
dâhil ederek 4 senelik dönemi bu stratejiler çerçevesinde 
değerlendirdik.” dedi. 

Kurumsal bilinirliğin arttırılması yönünde yoğun ve 
etkili girişimler sağladıklarını kaydeden KSO Başkanı 
Zeytinoğlu; “Meclis toplantılarımızın içeriğini zengin-
leştirmek için gayret etmekteyiz. 2012 hedeflerini dâhil 
edersek bugüne kadar meclis toplantılarında toplam 54 
önemli konuk ağırlamışız. Bu konukların 10’u T.C. Hü-
kümetinin Bakanları. Bakanlarımıza Odamıza yaptıkları 
ziyaretler sonunda sizlerden aldığımız sorunları içeren 
dosyalarımızı da sunmaktayız.” dedi.  

Meclis toplantılarına konuk konuşmacıları etkili kişi-
lerden  seçtiklerini belirten Zeytinoğlu, bu dönemde KSO 
meclisine katılan Bakanları şu şekilde sıraladı; “Kürşat 
Tüzmen,Faruk Nazif Özak, Nihat Ergün (3 Kez), Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu (2 Kez), Erdoğan Bayraktar (2 Kez), 
Binali Yıldırım, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Taner 
Yıldız, Hayati Yazıcı.”

Kocaeli Sanayi Odası’nın ‘Müşterek Meslek Komite-
leri’ toplantısının ikinci bölümünde KSO Genel Sekreteri 
Memet Barış Turabi organizesinde ‘Orta vadede  Kocaeli 
Sanayini etkileyecek faktörler’ konulu çalıştay düzenlen-
di. Her çalıştay grubunda 10 kişi olmak üzere ‘Ekono-
mi’, ‘Enerji’, ‘Çevre’, ‘Kalkınma’, ‘Ulaşım’, ‘Mevzuat’ 
konularını içeren 6 ayrı grupta görüşler ortaya konuldu. 

KSO Müşterek Meslek 
Toplantısı’nın 8’incisi 

Kartepe’de gerçekleştirildi
Müşterek Meslek toplantılarının 

8’incisi Kartepe Green Park otelde 
gerçekleştirildi. 

Kocaeli Sanayi Odası Müşterek Komitesi üyeleri  
Kartepe Greenpark otelde 

toplantı sonrası toplu olarak görülüyorlar.

KSO’nun Müşterek Meslek Komitelerinin 8’inci
 toplantısı gerçekleştirildi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Oda olarak başarılı ve 
verimli bir dönem geçirdiklerini açıkladı.
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KSO Müşterek Meslek Komitesi toplantısında 6 gruptan oluşan Çalıştay gruplarından Çevre 
Grubu görülüyor. İzaydaş Genel Müdürü Muhammet Saraç, Kenan Akbaş, Bahattin Ertuğ,
 Kenan Akbaş, Önder Akbaş, Necmi Filizok, Mehmet Küçükkalfa, Barış Altay, KSO Çevre 

Danışmanı Aynur Hacıfettahoğlu ve Aytuğ Akyıldız Ve KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 
görülüyor.

Müşterek Meslek Komiteleri  
organizasyonunun başlangıcında Anadolu 

Sağlık Merkezi tarafından açlık kan şekeri 
ölçümü ve sonrası tokluk 

kan şekeri ölçümü yapıldı.

KÜ Tıp Fakültesi Endokrilonoji ve 
Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 
Başkanı Prof.Dr. Berrin Çetinaslan, 

‘Diyabet, obezite veya tiroid hastalıkları’ 
genel bilgi aktarımında bulundu.

Fizik,tedavi ve rehabilitasyon Uzmanı 
Prof.Dr.Semih Akı ‘Osteoporoz
 ile Yaşam’ konulu sunum yaptı.

Kocaeli Sanayi Odası Müşterek Meslek 
Komitesi üyelerinin eşleri kendileri için 
düzenlenen çeşitli aktivitilere katıldılar.
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Kartepe Greenpark otelde düzenlenen Kocae-
li Sanayi Odası Müşterek Meslek Komiteleri 
toplantısı  sonrası  üyeler birlikte canlı müzik 
eşliğinde ‘Gala Yemeği’ yediler.     

Günboyu süren Müşterek Meslek Komiteleri’nin Ça-
lıştayları sonrası üyelerden bazıları eşleriyle birlikte ge-
zinti yaparken bazıları da birlikte düzenlenen etkinliklere 
katıldılar. Son gün düzenlenen ‘Gala Yemeği’nde sanatçı 
‘Su’yun  nefis yorumlarıyla seslendirdiği şarkılara hep bir-
likte eşlik ettiler. Ayrıca ,gecede sahne alan Armelit Spor 
Kulübü’nün Dans gösterisi ilgiyle izlendi. 

-Bayanlar ve çocuklar için ayrı 
organizasyonlar düzenlendi
Kocaeli Sanayi Odası’nın Müşterek Meslek Komitesi 

toplantısı’nda beyler Çalıştay çalışması yaparken, Green 
Park Kartepe otelde bayanlar ve çocuklar için  ayrı organi-

zasyonlar düzenlendi. Organizasyonun ilk gününde kahvaltı 
öncesinde isteyen herkes için Anadolu Sağlık Merkezi tara-
fından açlık kan şekeri ölçümü ve sonrası tokluk kan şekeri 
ölçümü yapıldı. Ayrıca bayanlar için  Greenpark SPA Mer-
kezi; DECLOR Marka cilt ürünleri tanıtımı ve ve uygulama-
lar gerçekleştirildi. Anadolu Sağlık Merkezi Fizik,tedavi ve 
rehabilitasyon Uzmanı Prof.Dr.Semih Akı ‘Osteoporoz ile 
Yaşam’ konulu sunum yaptı. Öğleden sonraki bölümde ise 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrilonoji ve Meta-
bolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berrin 
Çetinaslan, ‘Diyabet, obezite veya tiroid hastalıkları’ genel 
bilgi aktarımında bulundu. Ayrıca Ramada Oteli Şef aşçısı 
Naif Bağı, Çay saati tarifleri uygulaması yaptı. Kocaeli Sa-
nayi Odası Müşterek Meslek Komitesi toplantıları sonrası 
akşam ‘Gala Yemeği’nde canlı müzik-Armelit Spor Kulübü 
Dansçılarının dans gösterisi ve çocukların etkinliklerinin 
sergilenmesi gerçekleştirildi. 

Meslek Komiteleri önce 
çalıştı, sonra eğlendi...

Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve KSO 
Meclis Katibi Atalay Kaya, Sanayici Bahattin 

Ertuğ, KSO Meclis başkan Yardımcısı 
Mehmet Başol eşleriyle birlikte görülüyor.

İzaydaş Genel Müdürü Muhammet Saraç, 
hamur işlerine oldukça meraklıydı.Eşi Mer-
yem hanım ve kızıyla birlikte hamur işlerini

 birlikte öğrenip, uygulamasını yaptılar.

KSO Meclis üyesi Şaban Polat, 
Sacit Ertuğ ve Dr.Oktay Duymaz 

ve eşleri görülüyor.

KSO Yönetim kurulu üyesi Mustafa Böyet 
Meclis üyeleri Necmi Gidici, Yusuf  Koçak ve 

Mustafa Gürsoy  ile eşleri görülüyor.

[etkinlik ►
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Ramada Oteli Şef Aşçısı Naif Bağı, bayanlara 
yönelik ‘Çay saati  uygulaması’ olarak hamur 
işlerinin püf noktalarını ve tariflerini verdi. 
Fotoğrafta sanayici İbrahim Kabasakal, eşi 

Nuray hanım, KSO Genel Sekreter Yardımcısı 
Elif Bilgisu, KSO Mali İşler Sorumlusu Ayşen 

Barış görülüyor.

Sanatçı ‘Su’nun nefis yorumlarıyla KSO’nun 
‘Gala Yemeği’ renklendi. 

Kocaeli Sanayi Odası Müşterek Meslek 
komiteleri toplantısı sonrası düzenlenen ‘Gala 
Yemeği’nde Armelit Spor Kulübü tarafından 

üyelere kısa bir dans kursu verildi.

KSO Meclis üyesi Ahmet Sünnetçi, Necmi 
Filizgök, Recep Deveci, Barış Altay, Bora 

Ergene ve eşleri birlikte görülüyor.

KSO Meclis üyeleri Yusuf Ziya Kasım, Filiz 
Özoğul Şahinoğlu, Volkan Erkonat eşleri ile 

görülüyor.

KSO Meclis Üyesi Kemal Aracı, KSO Yöne-
tim Kurulu Üyesi Necati Hakoğlu, Mustafa 

Selçuk, KSO Meclis Başkan yardımcısı Melih 
Karakoç, Taner Yıldırım eşleri ile birlikte.
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1 Aralık 2012 tarihinde Kartepe’de düzen-
lenenKocaeli Sanayi Odası Meslek Komi-
teleri Müşterek Toplantısı etkinliğinde, 
KSO üyelerinin eşleri ve çocukları da 

dopdolu bir gün geçirdiler. Genel Spor Koordinatörü 
Tolga Taneli’nin liderliğini üstlendiği aktivite ekibinin 
düzenlemiş olduğu etkinlikte eşler ve çocuklar  gün 
içerisinde hem bilgilendiler hem de stres attılar.

Spor Koordinatörü Taneli öncelikle bayanları sa-
bah Kartepe’nin eşsiz güzelliği içerisinde doğa yürü-
yüşü yaptırarak etkinliklerini başlattı.

Bayanlar doğa yürüyüşünden sonra Kocaeli Doğal 
Yaşam Merkezi eğitmenlerinden Tülay Yazıcı reiki 
master ve Zehra Bayhan Ulusoy plates eğitmeni, 1 
saat boyunca  plates eğitimi verdiler.

Gala gecesinde gösteri yapan Armelit Dans ve Spor Ku-
lübü dansçıları Utku Küley ve Iris Başak Doğdu’nun tango 
gösterisi ve ardından Serkan Ersöz’ün sırtaki ve merenge 
gösterisi ile üyelerimiz ve eşleri sahnede workshop yapa-
rak büyük keyif aldılar.

Dansçılarını yalnız bırakmayan Türkiye Dans Sporları 

Federasyonu Kocaeli İl temsilcisi Mert Emre Üstün’de des-
tek verdi. Çocuklarımız ise gün boyunca  Minik Eller Ana-
okulu eğitmenlerinden İbrahim Gürsoy Sanat Öğretmeni, 
Ecem Aydın eğitim uzmanı ve Kübra Çalık eğitmen eşliğinde 
üyelerimizin çocukları atölye çalışmaları, oyunlar, hikaye sa-
atleri, drama, danslar, çizgi sinema ve yarışmalar yaparak 
hem ödül kazandılar hem de eğlendiler. Minik Eller Anaoku-
lu kurucusu Aslı Gencal çocukların etkinliğinde eğitmenlerini 
yalnız bırakmadı.

Spor Koordinatörü Tolga Taneli’nin düzenlemiş 
olduğu hava hokeyi turnuvasında 1’inci gelen Sefa 
Sarısüleyman ve Utku Selim Decdeli Kocaeli Sanayi 
Odası’ndan hediyelerini aldılar.

KSO üyelerinin eşleri ve 
çocukları hem eğlendiler 

hem de stres attılar...

tek verdi. Çocuklarımız ise gün boyunca
okulu eğitmenlerinden İbrahim Gürsoy Sanat Öğretmeni, 
Ecem Aydın eğitim uzmanı ve Kübra Çalık eğitmen eşliğinde 
üyelerimizin çocukları atölye çalışmaları, oyunlar, hikaye sa
atleri, drama, danslar, çizgi sinema ve yarışmalar yaparak 
hem ödül kazandılar hem de eğlendiler. Minik Eller Anaoku
lu kurucusu Aslı Gencal çocukların etkinliğinde eğitmenlerini 
yalnız bırakmadı.

Federasyonu Kocaeli İl temsilcisi Mert Emre Üstün’de des-

olduğu hava hokeyi turnuvasında 1’inci gelen Sefa 
Sarısüleyman ve Utku Selim Decdeli Kocaeli Sanayi 
Odası’ndan hediyelerini aldılar.
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‘Büyükşehir’ Marmara’nın 
temizliğine model oldu

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 
ve Marmara Denizi’nin kirlilikten arındırılması yönünde 
yapılması gerekenlerin ele alındığı “Derdimiz, Değerimiz, 
Denizimiz: Marmara” konulu çevre sempozyumu İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Kadir Has Üniversitesi Haliç Kampüsü’nde 
yapılan ve TÜBİTAK-MAM tarafından desteklenen etkinliğe 
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta da 
katıldı.

 

-Havadan, karadan ve denizden kontrol
Sempozyumda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre 

Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman, 
‘Marmara Denizi’nin Mevcut Durumu; İzmit Körfezi Örneği’ 
konulu sunum gerçekleştirerek, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından İzmit Körfezi’nde gerçekleştirilen faaliyetleri 
anlattı. İzmit Körfezi’nde sürekli olarak havadan, karadan 
ve denizden olmak üzere gemi ve deniz araçlarına yönelik 
yoğun kontrol ve denetim çalışmaları gerçekleştirildiğinden 
bahseden Kahraman, ayrıca kıyı tesisleri, limanlar ve her 
türlü karasal kaynaktan oluşabilecek çevre kirliliklerinin de 
tespitinin yapıldığını aktardı.

-Kocaeli diğer belediyelere örnek
Gerçekleştirmiş oldukları çalışmaların Marmara Bölge-

sindeki diğer Belediyelere örnek teşkil ettiğini söyleyen Kah-
raman, yapılan kontrol ve denetim faaliyetleri dışında; deniz 
yüzeyi temizlik çalışmaları, kirlilik önleme ve önlem aldırma 
faaliyetleri, gemi atıklarının toplanması, taşınması ve ber-
tarafı faaliyetleri, arıtma tesisleri ve dere ıslah çalışmaları, 
Körfez su kalitesi izleme çalışmaları, deniz çevresinde acil 
durumlara yönelik çalışmalar ile sahil düzenleme ve yüzme 
alanı oluşturma çalışmalarına da değindi.

 

-Havadan denetimler sıkılaşmalı
Marmara Denizi’ne kıyısı olan ve yeni Büyükşehir olan 

belediyelerine yetki devrinin bir an önce gerçekleşmesi 
gerektiğini belirten Kahraman, mevcut koruma çalışmala-
rının yanında havadan yapılan denetimlerin sıklaştırılması 
gerektiğini kaydetti. 

Kahraman, Marmara Denizi’nin kirlilikten korunması 
amacı ile bölgesel düzeyde etkinlikler gerçekleştirmek ve bu 
konuda kamuoyunun dikkatini çekerek çevre bilinci oluştu-
rulması gerektiğini sözlerine ekledi.

‘Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz: Marmara’ konulu çevre sempozyumunda 
Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez’i temizlemek için yaptığı çalışmalar anlatıldı.



�� Kocaeli Odavizyon

[etkinlik ►

Sanayi-üniversite işbirliğini artırmak 
ve üye sanayi kuruluşlarının Kocaeli 
Üniversitesi’nin sahip olduğu imkanlardan 
azami fayda sağlamaları amacıyla Kocaeli 

Sanayi Odası ve Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile Plastik 
ve Kauçuk Sanayi Grubu’na yönelik, 27 Kasım 2012 Salı 
günü bir etkinlik programı gerçekleştirildi.

Söz konusu etkinliğe Kocaeli Sanayi Odası Plastik 
ve Kauçuk Sanayi Grubu üyelerinden; Uğur Aydın (Özka 
Lastik), Deniz İlgün (Kozapack A.Ş.), Erol Ertuğrul 
(Neşe Plastik), Tuncay Çetin (Güçsan Plastik), Albert 
Saydam (Tekno Kauçuk), Dr. Haluk Konyalı (Tekno Kau-

çuk), Zeynep Demir Topuk (Farmamak Ambalaj) , Selda 
Kızılçay (Roma Plastik), Kauçuk Derneği Yönetim Ku-
rulu Üyesi Behlül Metin ve Barış Altay (Mesplast) ka-
tıldılar. 

Kocaeli Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleşti-
rilen toplantıda, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sezer Ş. Komsuoğlu, bu ziyareti son derece önemsedik-
lerini belirterek, “Son yıllarda üniversite kavramı çok 
değişti ve değişmeye de devam ediyor. Türkiye’nin 2023 
hedefleri doğrultusunda Üniversite-Sanayi işbirlikleri ve 
Ar-Ge projeleri büyük önem kazanacak. Bu doğrultuda 
şimdiden çalışmalara başlamalıyız” dedi. 

Sanayi-üniversite işbirliğini artırmak ve üye sanayi kuruluşlarının 
Kocaeli Üniversitesi’nin sahip olduğu imkanlardan azami fayda 

sağlamaları amacıyla Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Üniversitesi 
işbirliği ile Plastik ve Kauçuk Sanayi Grubu’na yönelik, 27 Kasım 2012 

Salı günü bir etkinlik programı gerçekleştirildi.

Oda ve üniversite işbirliği bu 
ay Plastik ve Kauçuk Sanayi 

Grubu’na yönelik olarak sağlandı
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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise, 
“Ar-Ge faaliyetleri hükümetin de destekleriyle artış gös-
terdi. Geçmişe kıyasla artık üniversite ile yapılan her işbir-
liğinde bir sonuca ulaşmak mümkün” diyerek sanayicileri 
üniversite ile işbirliği yapmaya davet etti. 

Toplantıda ayrıca, Kimya Mühendisliği Bölümü Başka-
nı Prof. Dr. Veli Deniz ve Kimya Bölümü Başkan Yardım-
cısı Doç. Dr. Nalan Tekin bölümlerini tanıtıcı birer sunum 
yaparak firma temsilcilerini bilgilendirdiler ve üniversite 

işbirliği ile yapılan TÜBİTAK projeleri, AB hibe program-
ları ve sanayi projeleri örnekleri hakkında bilgiler verdi-
ler.

Sunumların ardından, Mühendislik Fakültesi Labora-
tuvarları, Fen Edebiyat Fakültesi ve Kimya Bölümü Labo-
ratuvarları ziyaret edildi. Daha sonra, Kocaeli Üniversitesi 
Teknoparkı’na geçilerek Prof. Dr. Arif Demir ve Teknopark 
Genel Müdürü Ertuğrul Akalın tarafından Teknopark ve 
çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.
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18-20 Kasım’da Şanlıurfa etabından sonra 
İstanbul’da düzenlenen Ulusal etaba 25-29 Ka-
sım 2012 tarihleri arasında 10 Erasmus öğren-
cisi ile katıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı HE Jean-Maurice Ri-
pert Ambassador ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Emine Boz-
kurt tarafından açılış konuşmaları yapıldı. Michael Binyon 
(Times Gazetesi Temsilcisi), Mario Levi (Yazar), Güldener 
Sonumut (NTV Brüksel Temsilcisi), Wilco Van Herpen (Te-
levizyon Programcısı), Prof. Edhem Eldem (Tarihçi) ve Ri-
chard Laniepce (Müzisyen)’nin katıldığı interaktif tartışma 

forumunda öğrenciler ortak değerlerini, kültürel kimliklerini 
ve “Avrupalılık” fikrini tartıştılar.

Prof. Dr. Ayhan Kaya, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Dr. Erhan 
Akdemir, Can Baydarol ve Derya Sevinç’in bilgilendirme ko-
nuşmalarının ardından gruplara ayrılan öğrenciler belirlenen 
konularda tartışarak çıkan fikirler doğrultusunda sunum yap-
tı. Yapılan çalıştaylar neticesinde hazırlanan 2012 yılı dekla-
rasyonu öğrenciler tarafından sunuldu.

Konferansa katılan gençler, ünlü perküsyon ustası Okay 
Temiz ve perküsyon okulu Ritim Atölyesinden eğitim alarak, 
kültürel diyaloğun ve birlikte çalışarak üretmenin somut bir 

AB gençlik konferansları 
İstanbul etabı 
tamamlandı

İzmir, Şanlıurfa, Trabzon ve Kayseri’de düzenlenen Bölgesel Gençlik 

Konferanslarında bir araya gelerek ortak değerlerini, kültürel kimliklerini ve

 “Avrupalılık” fikrini tartışan Türk ve AB’li Gençler, etkinliği 25-29 Kasım tarihleri 

arasında İstanbul’da düzenlenen Ulusal Boğaziçi Gençlik Konferansı ile noktaladılar.
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örneğini sergilediler ve bu kapsamda aldıkları eğitim doğrul-
tusunda ufak bir konser verdiler.

İstanbul’un Fener ve Balat bölgesindeki tarihi güzellikle-
ri (kilise, cami, patrikhane vb.) gezme fırsatı bulan gençler 
tarihi güzellikler ve değerler karşısında büyülendiler. Konfe-

rans kapsamında gençler, Türkiye’nin ünlü rock müzik grubu 
Yüksek Sadakat’in verdiği konseri izleme fırsatı da buldu. 

AB Türkiye Delegasyonu desteği ve illerdeki yerel ortak-
ların işbirliğiyle Türkiye’de 1996’dan beri kurulmaya başla-
nan AB Bilgi Merkezleri ağı, 22 ilde faaliyet gösteriyor.  

Kosova Heyeti KSO’yu ziyaret etti

Priştine Kalkınma Ajansı Direktörü Ahmet Jetul-
lahu ve KOBİ Destek Birimi Ekonomik Bölgeler 
Departmanı Sorumlusu Nol Buzhala 10 Aralık 
P a z a r t e -

si günü Kocaeli Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. Ziya-
rette Kocaeli Sanayi Odası 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Egemen Mert Kocaeli sa-
nayisi ile ilgili bir sunum 
yaptı. Prştine Kalkınma 
Ajansı Direktörü Ahmet 
Jetullahu da Kosovada 
yer alan Organize Sanayi 
Bölgesi ve içeriğiyle ilgili 
bilgi verdi. Jetullahu, Türk 
yatırımcıların ülkelerinde 
zaten var olduğunu ve bu 
sayının artmasını istedik-
lerini ifade etti. 

-Expokos’a MARKA’dan 15 işadamı gidecek
Türkiye – Kosova ticari işbirliklerinin güçlendirilmesi 

adına Kocaeli Sanayi Odasında yapılan görüşmenin ardından 
Kocaeli Üniversitesi 
(KOÜ) Teknopark’ı, 
Doğu Marmara Kal-
kınma Ajansı (MAR-
KA) ve TOSB Orga-
nize Sanayi Bölgesi 
ziyaret edildi. Ya-
pılan görüşmede 15 
– 18 Mayıs 2013 ta-
rihlerinde Kosova’da 
düzenlenecek olan 
uluslar arası EX-
POKOS Fuar’ına 
MARKA’dan 15 iş 
adamının gitmesine 
karar verildi. 
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Dünyadaki birçok olumsuzluğa rağmen havacılık sektörü 
Türkiye’de sürekli büyüyor. 2000 yılında 33 milyon olan yol-
cu sayısı 2012 itibari ile 140 milyona ulaştı.

Yolcu sayısının nüfusa bölünmesiyle ulaşılan uçma eği-
limi rasyosu Türkiye’de 2000 yılında 0,49 iken bugün 1,9’a 
ulaştı. Gelişmiş ülkelerde bu oran 3-4 aralığındadır. Bugün-
künün iki katına kadar büyüme yolunun açık. 

Özelleştirme projelerine kendisini iyi pozisyonlandıran 
TAV da bu süreçte yolcu sayısını her yıl yüzde 11, gelirini 
ise 4 kat artırdı. Arap Baharı’ndan sonra da Tunus’ta işler 
tekrar yoluna girmeye başladı ve yolcu sayısı yüzde 51 ora-
nında arttı.

Libya’daki havalimanı için ise henüz beklemedeyiz. Yakın 
bir dönemde Tripoli’ye dönebiliriz. Şirket olarak dünya gene-
lindeki çeşitli havalimanı ihaleleri üzerinde çalışıyoruz ancak 
öncelikle İstanbul’un 3. havalimanına odaklandık. Sözkonu-
su ihale bizim için çok önemli.

-İpek yolunu havada yeniden kurduk
TAV’ın ana üssü İstanbul’dur. Hiçbir şekilde 3. havalima-

nı ihalesini kaçırmak aklımızdan geçmiyor. Ama nihayetinde 
bir ihaledir. Gireceğiz, inşallah almaya çalışacağız. Alırsak 
hem Türkiye hem bizim açımızdan çok faydası olur. Türkiye 
açısından faydası şu olur: Türkiye’nin havacılık konusunda 
bir tane markası var. Bizden başka havalimanı işleten firma-
lar var. Ama hepsi yabancı ortakla birlikte işletiyor. TAV’ın 
içinde yabancı yatırımlar var ama bir Türk şirketidir. TAV, 
ana üssü İstanbul’u kaybetmek istemez. Kaybetmesi en azın-
dan prestij açısından sıkıntı oluşturur. Biz İstanbul için eli-

mizden geleni yapacağız.
THY’nin de gelişmesiyle birlikte İstanbul artık bir merkez 

haline geldi. THY, Devlet Hava Meydanları ve Ulaştırma Ba-
kanlığı ile birlikte ipek yolunu havada yeniden kurduk. 

TAV, Aeroports De Paris’e (AdP) hisse satışıyla iki şir-
ketin dünya genelinde toplam 37 havalimanı ve 200 milyon 
yolcu ulaştırıyor. Ancak AdP ile sadece bilgi ve sosyal serma-
yelerimizi birleştirdik.

-Türkiye büyük bir yatırım cenneti
Reyting kuruluşları ne derse desin. Türkiye büyük bir ya-

tırım cenneti. AdP, 1 milyar dolara yakın yatırım yapmış. 
Bundan daha net bir gösterge olamaz. Türkiye’ye yatırımlar 
artacak. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeter ki proje olsun 
ve doğru insanlar tarafından yapılsın.

Fitch’in, Türkiye’nin kredi notunu iyileştirmesi notlara 
bakarak karar veren fonlar üzerinde olumlu etkisi var, örne-
ğin daha önce görmediğim Kanadalı fonlar Türkiye’ye girdi.

TAV olarak çeşitli havalimanı ihaleleri 
üzerinde çalışıyoruz ancak İstanbul’daki 

3. havalimanını da kaçırmayız

‘’TAV’ın ana üssü İstanbul’dur. 
Hiçbir şekilde 3. havalimanı 
ihalesini kaçırmak aklımızdan 
geçmiyor. Ama nihayetinde 
bir ihaledir. Gireceğiz, inşal-
lah almaya çalışacağız. Alır-
sak hem Türkiye hem bizim 
açımızdan çok faydası olur.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani 
Şener, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
Türk-Fransız İş Konseyi Başkanlığına seçildi. Şe-
ner, Türk-Fransız İş Konseyi Başkanlığını iki yıl 
boyunca sürdürecek. 

Konseyin Fransız başkanı da ülkenin en büyük 
işveren sendikası olan Mouvement des Entreprises 
de France (MEDEF International) içerisinden be-
lirleniyor. Bu görev halen BNP Paribas’tan Jean 
Lemierre tarafından yürütülüyor.

[havayolu ►
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Öztaş Öz Kocaeli Mermercilik Granit 
Toprak İnş. ve Tur. San. Tic. A.Ş.

Sema K. Altın
Orhan Sarısüleyman

Hakkı Özkan
Hıdır Karahan

Yıldız Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
İzmit Şubesi 

Sema K. Altın
Hilmi Ateş

Orhan Sarısüleyman

Firma Ziyaretleri...
Nizamettin Kaymak-Kaymak Beton 
Elemanları İnşaat Taah. Tic. A.Ş.
C. Hıdır Karahan
Ercan Kökcam
Sema K. Altın

Tursan Seramik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 
Sema K. Altın
Orhan Sarısüleyman
Hasan Fırıncı
Hıdır karahan
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Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde bulunan  Genç 
ve Kadın Girişimciler, İcra Kurulu Üyeliği  se-
çimleri için sandık başına gittiler.

Kocaeli Sanayi Odası, sergi salonunda ya-
pılan seçimlerde Divan Başkanlığına Atilla Yeldan ,Divan 
Üyeliklerine Seçkin Ökte ve Sema Karavar Altın getirildiler.

İcra Kurulu Üyelikleri seçiminde  Genç ve Kadın Girişim-
ciler ayrı ayrı oylarını kullandılar. 

Genç Girişimcilerde toplam 59 kişi, Kadın Girişimcilerde 
ise toplan 63 kişinin oy hakkı bulunuyordu. Genç ve Kadın 
Girişimcilerde  bu seçimde 6’şar kişiden oluşan İcra Kurulu 
Üyeliği için birer liste vardı.        

Kocaeli Sanayi Odası Genç Girişimciler
  ve Kadın Girişimciler Seçimlerini Yaptılar

Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler birarada görülüyor

  
Genç Girişimcilerde  İcra Kurulu üyeliği aday listesi Asil-

lerde: 
Atalay Kaya, Türkan Öztürk, Ercan Köse, Kadir Çetin, 

Sait Ertuğ, Gizem Doğa Çil. 

Yedek üyeliklerde ise: Pelin Kasım Özdamar,  Adnan 
Sancak, Tolga Aysel, Başar Demirel, Onur Özcan,Tanju Ta-
ner Dönmez

Kadın Girişimcilerde ise İcra Kurulu Üyeliği aday listesi 
Asillerde ; Penbe Kamacı Arslan, Behice Öznur Başaran, Se-
lime Aslı Ünal, Filiz Özoğul Şahinoğlu, Diler Özeren, Hilkat 
Sönmez. 

Yedek üyeliklerde ise ; Fevziye Fisun Yıldız, Nur Kanık, 
Nurten Canayakın, Petek Salman Ayaz, Gülüm Rüya Zeyti-
noğlu, Ayla Kılıç. 

Kadın Girişimciler’in şu anki başkanı Penbe Kamacı Arslan ve Genç Girişimciler’in şu anki başkanı Atalay Kaya 
oylarını kullandılar

[girişimcilik ►



��Kocaeli Odavizyon

TOBB Bilecik Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı ve DEİK Mısır İş 
Konseyi Başkanı  Zuhal Mansfield 
koordinatörlüğünde ‘Türk İş Ka-

dınının Dünyaya Açılımı’ projesi kapsamında; 
Güney Afrika İş Dünyası ile karşılıklı sektörel iş 
görüşmeleri geçtiğimiz hafta içersinde Johan-
nesburg Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleş-
tirildi. Bu görüşmelere Kocaeli’yi başarılı kadın 
girişimcilerinden Şeniz Fahralı Bilgin temsil 
etti. 

Burada yapılan toplantılarda Kocaeli’yi ve 
Türkiye’yi temsil eden Şeniz Fahralı Bilgin ko-
nuşmasında şunları kaydetti:

“Dünyadaki potansiyel pazarlara iş kadın-
larımızdan oluşan heyetler ile gerçekleştire-
ceğimiz seyahatler ve sektörel iş görüşmeleri 

sayesinde uluslararası alanda çok sayıda 
girişimciyle bir araya gelerek yeni pazarlar 
oluşturacağız. Türk İş Kadınlarının güçlü 
profilini tüm dünyaya tanıtırken, gençleri-
mize de rol model olabilmek en büyük ha-
yalimizdir.”

Bilgin’e toplantı sonunda Güney Afrika 
Büyük Elçisi Kaan Esener tarafından ‘Ba-
şarı Sertifikası’ verildi. Türk İş Kadınları, 
Güney Afrika’da battaniye üreten Türk fir-
ması, Sesli Tekstil Fabrikası’nı ziyaret etti. 

Heyet, Ali Katırcıoğlu (Kervancı) ta-
rafından yaptırılmış olan Nizamiye Külli-
yesini de ziyaret ederek, Edirne Selimiye 
Camisi’nin boyutu ile yaptırılmış olan kül-
liye hakkında detaylı bilgi edindi. 

Kocaeli’li kadın  girişimci Şeniz 
Fahralı Bilgin’e Güney Afrika’da  

başarı sertifikası verildi



[sosyal sorumluluk ►

Bizimköy Engelliler 
Üretim Merkezi’nde, 

‘Engelliler Günü’ 
kutlandı

Kocaeli Sanayi Odası’nın Sosyal Proje Kapsamında 
bulunan ‘Bizim Köy Engelliler Üretim Merkezi’inde 
3 Aralık Engelliler günü nedeniyle kutlama yapıldı.
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Kocaeli Sanayi Odası’nın Sosyal Proje Kap-
samında  bulunan “Bizim Köy Engelliler 
Üretim Merkezi” inde önceki gün  çalışma 
bitiminde 3 Aralık Engelliler günü nede-

niyle kutlama yapıldı. 
Akmeşe yolu üzerinde bulunan “Bizimköy Engelliler 

Üretim Merkezi” inde  düzenlenen  Engelliler Günü kut-
lama programına  Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi 
Müdürü Hüsnü Bayraktar, Akmeşe Jandarma Komutanı 
Kd. Bş. Çvş. Muammer  Kahyaoğlu’da katıldı. 

Bizimköy Engelllier Üretim merkezi çalışanları tara-
fından yetiştirilen ürünlerin satışını yapan Özdilek  Alış-
veriş Merkezi’nin gönderdiği iki büyük Pastayı  Merkez-
de bulunan 50 dolayındaki engelli adına Suna Bağrıyanık 
ve Hayrettin Gam kestiler. Birlikte yenen pasta ve diğer 
yiyecek  içeceklerden sonra Kocaeli Valiliği Türk Halk 
Müziği Koro Şefi Yasin Koçman sazı ile canlı müzik yap-
tı. Özellikle engelli çalışanlardan Yüksel Kök, nefis yoru-
muyla  dikkat çekti. Bizimköy’ün en sevilen gençlerinden 
zihinsel özürlü Şeref Özaç , hareketli oyun havalarının 
tadını çıkarttı.

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Müdürü Hüsnü Bayraktar, Engelli  çalışanlardan Hayrettin Gam ve Suna Bağrıyanık  Pastayı 
birlikte kestiler.

Bizimköy Engelliler Üretim  

Merkezi  İdari İşler sorum-

lusu Orhan Altun, Merkezin 

Müdürü Hüsnü Bayraktar, 

Engelli çalışanlardan 

Hayrettin Gam ve Suna 

Bağrıyanık pasta kesmeden 

görülüyor.



Bizimköy Engelliler 
Üretim Merkezinde çalışan 

engelli bayanlardan bir 
grup görülüyor.

Bizimköy Engelliler 
Üretim Merkezinde çalışan 
engelli erkek çalışanlardan 

bir grup görülüyor.

Engelli çalışanlar adına 

3 Aralık Engelliler 

Günü nedeniyle Özdilek 

Alışveriş  Merkezi’nden 

gönderilen yaş pastayı 

kestiler.

Engelliler Üretim Merkezi’nde 

çalışanlar kendileri adına 

düzenlenen eğlenceden 

çok mutlu oldular.

[sosyal sorumluluk ►
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Bizimköy Engelliler 
Üretim Merkezi  
çalışanlarından bir grup 
görülüyor.

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi 
çalışanlarından Yüksel Kök, ‘Sarı 

Gelin’ şarkısını yorumlarken Kocaeli 
Valiliği Türk Halk Müziği Koro Şefi 

Yasin Koçman  bağlamasıyla 
renk kattı.

Bizimköy’ün en sevilen 

simalarından zihinsel özür-

lü Şeref Özaç , hareketli 

müzikle  çoştu.

Bizimköy  

Engelliler Üretim 

Merkezi  çalışanları 

canlı müzik eşliğinde 

şarkı söylediler.
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

Referans No: 20121130048
Romanyalı Firmanın Isı Aktarımları ve İşleme Ekipmanları Konusun-
da Distribütör Arayışı
Isı aktarımları ve işleme ekipmanlarının (basınçlı kaplar, ısı değiştiri-
ciler, kızak, tanklar) üretimi konusunda faaliyet gösteren Romanyalı 
firma, yeni pazarlara girmek adına distribütör aramaktadır. Firma 
bunun yanı sıra taşeronluk hizmeti de verebileceğini belirtmiştir.

Referans No: 20121204042
Alman Pompa Firmasının Distribütör ve/veya Ortak Arayışı
Gel-git pompalar ve dişli pompaların üretimi ve satışı konusunda 
uzmanlaşan Alman firma, distribütör aramaktadır. Firma aynı za-
manda potansiyel partnerler ile ortak yatırımlarda da bulunabileceğini 
belirtmiştir. 

Referans No: 20110413023
Polonya’dan Üretim Ortakları Arayışı
Çelik konstrüksiyon ve metalurji ürünleri konusunda uzman Polonyalı 
firma karşılıklı üretim için ortaklar aramaktadır.

Referans No: 20120103016
İspanya’dan Lojistik Hizmet Partnerliği Teklifi
İspanyol lojistik firması, teknoloji ve lojistik hizmet partneri olarak 
servis sağlayabileceği uluslararası iş potansiyeli olan firmalar aramak-
tadır.

Referans No: 20120920002
Yarı bitmiş Ürünlerin Distribütörlüğünü Yapan Firmadan Distribütör 
Arayışı
Yarı bitmiş ürünlerle birlikte alüminyum, paslanmaz çelik ve demir 
dışı metallerden kesilerek elde edilen ürünlerin distribütörlüğünde 
uzmanlaşan Alman firma, kendi ürünlerinin satışına destek olabilecek 
ortaklar aramaktadır. Muhtemel partnerin Türkiye pazarında metal 
işleme firmaları ile güçlü bağlantıları olması beklenmektedir.

Referans No: 12 GB 42O1 3NU3
Yenilikçi Enerji Tasarruflu Pencere, Çatı Penceresi ve Avlu Yalıtım 
Sistemi
İngiltereli bir mucit, camla kaplı büyük alanların izolasyonu için yeni 
bir ürün geliştiriyor. Teknoloji, ısıtma, soğutma ve havalandırma 
(HVAC) maliyetlerini çarpıcı bir şekilde düşürmektedir. Bu teknolo-
ji, geliştirme, yeniden inşaa etme ve ticari durumlar için uygundur. 
Mucit, tam ölçekli prototipi, nihai ürünü ticarileştirmek amacıyla 
geliştirmek için lisans anlaşmaları ve/veya ortaklık anlaşmaları ile 
ilgilenmektedir. 

Referans No: 11 RO 662B 3KF3
Biyokütleden Ortak Enerji Üretimi
Romanya’da bir firma, biyokütleden elektrik ve termal enerjinin ortak 
üretimi için yeni ekipmanlar geliştirmiştir. Teknoloji çevre dostu olup 
yatırım maliyetini 3-4 yıl içinde karşılamakla beraber 30-40 yıllık bir 
kullanım ömrüne sahiptir. Ayrıca firmaların atık maliyetlerini azalt-
maktadır. Petrol damıtma, tekstil, kimya, gıda, ilaç ve süt ürünleri en-
düstrileri için uygundur. Araştırma enstitüleri ile teknik işbirlikleri ve 
firmalar ile teknik danışmanlık, mühendislik, kurulum, kalite kontrol 
ve bakım faaliyetleri üzerine anlaşmalar aranmaktadır.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

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

CIP- Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı Avrupa 
Komisyonu’nun Lizbon Stratejisi çerçevesinde geliştirdiği KOBİ 
Destek Programı’dır. 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 yak-
laşık 600 adet yerel organizasyon bulunmakta, bu organizasyonlar 
yaklaşık 4 bin çalışanı ile girişimcilere rekabetçi güçlerini destekle-
mek amacıyla hizmet vermektedir.  Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri 
arasında iletişim kurmak için yapılandırılan ağ üzerinde iletişime 
geçtiğimiz KOBİ’lerin bilgileri potansiyel işbirliği fırsatları için ya-
yınlanmaktadır. Projenin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler ara-
sındaki ekonomik faaliyetleri geliştirmek ve genişletmektir.

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

Yayınlanan profiller hakkında bilgi almak yada firmanıza uy-
gun profili aramak için Doğu Marmara ABİGEM ile iletişime ge-
çebilirsiniz.

Doğu Marmara ABİGEM 
Kocaeli Merkez Ofisi

0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Özcan Akar

ykanpara@abigemdm.com.tr; oakar@abigemdm.com.tr

[abigem ►





Asya ile Avrupa’yı birbirlerine bağlayan yolların kavşağında bulunan, 
Avrupa’yı Anadolu üzerinden Ortadoğu’ya bağlayan geçiş koridoru üzerinde 
yer alan ve ilkçağlardan itibaren yerleşim için cazibe teşkil eden Kocaeli 1924 

yılında vilayet oldu. Tarih boyunca birçok kez istilaya uğrayan ve uğruna savaşlar 
yapılan Kocaeli; konumu, İstanbul metropolüne olan yakınlığı, doğal limanı (İzmit 
Körfezi), orman varlığı ve ulaşım imkanları nedeniyle bütün dönemlerde önemli 
bir cazibe merkezi oldu ve bu cazibe Kocaeli’de sanayinin 1960 sonlarında patla-
masını ve yapısal bir dönüşümün gerçekleşmesini sağladı.

Kocaeli İli, Karadeniz ve Marmara Denizi’ne olan kıyıları, İstanbul Metropo-
lüne olan yakınlığı, tarihi eserleri, müzeleri, Mimar Sinan’ın eseri olan camileri, 
doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, trekking parkurları, Sekaparkı, Kocaeli Fu-
arı, Uluslararası İnterteks Fuarı, Kartepe kayak merkezi, Yuvacık Barajı,  mesire 
alanları, Sapanca Gölü, Darıca Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Bahçe-
si, Harikalar Sahili, Alışveriş Merkezleri, kültür merkezleri, Olimpik buz pateni 
salonu, Gölkayparkı, alternatif turizm çeşitlerine  imkan sunan, nitelikli turizm 
tesisleri, sahillerinde bulunan balık lokantaları, dünyaca tanınan Hereke Halıları, 
kente özgü pişmaniyesi, Karamürsel sepeti, Kandıra Bezi, Çenesuyu ve bir çok kül-
tür ve turizm değerleri ile ticaret, sanayi, bilim, kültür, turizm ve sanat açısından 
ayrı bir öneme sahip ‘Marka’ şehirdir. 

-Kültür turizmi...
Müzeleri ile de ön plana çıkan Kocaeli’de örenyerleride görülmeye değer. 

Kocaeli’de gezebileceğiniz müzeler arasında; Kocaeli Arkeoloji ve Etnoğrafya 
Müzesi, Eskihisar Osman Hamdi Bey Müzesi, Yüzer Müze (Gayret Gemisi), TCG 
Hızırreis Müzesi-İzmit, Gölcük Deniz Müzesi, Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze 
Gemisi, İzmit Elektronik Kent Müzesi yer alıyor.

-Kara sporları...
Karamürsel ilçesi, Karapınar Köyü’ne bağlı olan Başdeğirmen Treking saha-

sına, Karamürsel Jandarma Komutanlığı’nın karşısından çıkan Karapınar yolu 
takip edildiğinde 8 km sonra ulaşılıyor. Her km başında bulunan Alabalık levhası 
Başdeğirmen Mesire Alanı yeşillikler içinde anıtsal çınarların çevrelediği dereler 
boyunca devam eden sırtlarda doyumsuz manzaralı trekking sahalarına sahip.

Binicilik sporu yapmak isteyen herkese imkan sağlamak ve bu alanda hizmet 
vermek amacıyla kurulan Kocaeli Atlı spor Kulübü, Türkiye’de binicilik sporunun 
gelişmesine katkıda bulunarak, genç yaşlardan başlamak üzere binici ve at yetişti-
riyor. Fuar alanında yer alan kulüp, 1992 yılında İzmit Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla kuruldu. Kulüp üyesi binicilerin yanı sıra üye olmayan kişiler de kulü-
bün tüm imkanlarından yararlanabiliyor. Ekipmanlı ve ekipmansız tırmanışlara 
olanak sağlayan rotalara sahip Ballıkayalar’da deneyimli rehberler eşliğinde tır-
manış eğitimleri veriliyor. Ballıkayalar dik eğimli rotalara tırmanan dağcılarla 

özdeşleşmiş durumda. 

-Su sporları...
Kandıra, Kerpe, Kumcağız, Kefken ve Seyrek bölgele-

rinde sualtı dalışlar yapılabilir. Sapanca Gölü ile birlikte 
Kartepe üzerindeki küçük göller ve Kandıra sahilleri spor-
tif olta balıkçılığının yapılabileceği yerler arasında yer alı-
yor. Ayrıca İzmit körfezi yelken sporları için elverişli bir 
konuma sahip.

Bu arada Derince’de bulunan olimpik donanıma sahip 
buz pateni tesisleri de Türkiye’de gerçekleşen yurtiçi yarış-
malara ev sahipliği yapıyor. 

Kocaeli’de 
turizm...
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-Sağlık turizmi...
İzmit’in Gölcük yolu üzerinden 15 km güneyde Yeniköy sınırları içerisinde 

bulunan Yazlık Ilıcası denize 3 km. mesafede bulunuyor. Bizans dönemine ait 
Ayazma’nın içinden çıkan su kükürtlü ve kalevi oligometalik sular grubuna giri-
yor. Cilt hastalıklarına iyi gelen sudan 1 m. derinliğindeki, 40 derecelik havuzda 
yıkanılarak yararlanılıyor. Ilıcanın restorasyon ve çevre düzenlemesine ilişkin 
çalışmalar sürdürülüyor.

Yine Kartepe eteklerindeki Maşukiye yakınlarındaki bu Maşukiye Şifalı Su-
ları, Fundalıklar arasından çıkıyor. Suyun bulunduğu yöre denizden 50 m yükseklikte. 
İki kaynak durumunda olan sular saniyede 0,5 lt çıkıyor ve sıcaklıkları yaklaşık 20 
derece. Cilt ve mide hastalıklarına iyi geliyor.

Merkeze bağlı Bahçecik beldesinde bulunan ve bölgeye ismini veren Soğuksu Şifalı 
Suyu’nun ise mide rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyor.

-Deniz turizmi...
Kandıra’ya 10 km., İzmit’e 50 km., uzaklıktaki Kerpe, masmavi denizi, çam or-

manları ile şirin bir Karadeniz köyüdür. Karadeniz”in hırçın dalgalarının etkilemediği 
Kerpe, doğal koylara, 150 m’ye kadar sığ bir denize ve eşsiz kumsallara sahiptir. Zengin 
balık çeşidi, tertemiz çam havası ve doğal plajlarıyla Kerpe adeta bir tutku beldesidir.

Yine Kandıra’ya 20 km. uzaklıktaki Kefken, kıyı yerleşimleri içinde en gelişmiş ola-
nıdır. Denizi, kumsalların ve çam ormanlarıyla Kerpe gibi vazgeçilemeyecek özelliklere 
sahiptir. Kandıra’ya 27 km. uzaklıktaki Cebeci, temiz denizi, kumsali ve çam ormanları 
ile bir tatil cennetidir. Sarısu (Kandıra’ya 8 km. uzaklıkta), Bayramoğlu (Gebze’ye bağ-
lı) ve Eskihisar (Gebze’ye 6 km. uzaklıkta) kentin diğer plajlarını oluşturuyor. 

-Kış turizmi...
İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’ne bakan dağın zirvesinde, bembeyaz örtüsüyle sizi 

bir kayak tutkunu yapacak kadar etkileyici güzelliğin sahibi olan Kartepe, kış turizminde 
Kocali’de ön plana çıkan yerlerin başında geliyor. 

Aralık ayı sonunda kayak sezonunu açan Kartepe, İstanbul’a yaklaşık bir saatlik ya-
kınlığıyla da kayağa gönül verenlere en yakın adres konumunda. Kartepe, dört mekanik 
kayak tesisi, 42 kilometrelik pist alanı ve 14 pistiyle, kayağın yeni cazibe merkezlerinden 
biri haline geliyor.

-Kongre turizmi...
İlde çeşitli ulusal ve uluslar arası kongrelere ev sahipliği yapabilecek büyük bir potansiyel 

bulunuyor. 5 yıldızlı oteli, Sabancı Kültür Sitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi ilde kong-
re turizmi amacıyla kullanılabilecek başlıca tesisler arasında yer alıyor. İlin coğrafi konumu 
da bunu destekliyor.

-Yayla turizmi...
Çam, kayın, ıhlamur ağaçları ve rengârenk çiçeklerle çevrilmiş yoldan Kuzu Yaylası’na 

gelindiğinde, temiz havanın, panoramik manzaranın ve vahşi doğanın birbiriyle kaynaştığı 
görülür. Deniz manzaralarına sahip birkaç dağdan biri olup, ayrı bir güzellik taşıyan Keltepe, 
yaz ve kış faydalanılabilecek bir özelliğe sahiptir. Keltepe Ormanları ve Kuzu Yaylası, günü-
birlik turizme hizmet verirken, düzenleme çalışmaları halen sürüyor. Ayrıca Türkiye’nin en 
nefis alabalık cinsi, Keltepe üzerindeki küçük göllerde bulunuyor.

-Dağ ve doğa yürüyüşü...
Kocaeli merkez ilçe sınırlarında yer alan Beşkayalar Tabiat Parkı, Darıca-Bayramoğlu 

Kuş Cenneti ve Temalı Parkı, dağ turizmi açısından çok elverişli bir konumda olan Kartepe 
(1606 m.) vahşi doğa, temiz hava, panoramik manzarasıyla Kuzu Yayla, Gebze’ye bağlı 
Tavşanlı köyündeki kireç taşlarının erimesi sonucu gelişen özgün jeomorfolojik şekilleri ile 
Ballıkayalar Vadisi, Sapanca gölü ve Karamürsel ilçesi Karapınar köyüne bağlı Başdeğir-
men Mesire Alanı Kocaeli ilinde dağ ve doğa yürüyüşleri yapmaya elverişli yerlerdir. Yine 
Kartepe, Karadeniz kıyı bandı orta ve batı kesimleri kamp ve karavan amaçlı kullanılabilir. 

-Sualtı dalış turizmi...
Kocaeli ili Kandıra ilçesi Karadeniz kıyısı boyunca su altı dalışı yapılabilecek yerler mev-

cuttur. Üniversite Spor Kulübü ve Kocaeli Sualtı Sporları Kulübü’nün deniz çalışmaları, Kan-
dıra Kerpe, Kumcağız, Kefken ve Seyrek plajında sürdürülüyor.
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Kış turizminin gözde merkezlerinden olan 
Panparovo, 2012-2013 kayak sezonu açtı. 
   Bulgaristan Turizm Bakanı Svilen Ney-
kov, ünlü futbolcu Hristo Stoichkov’un 

katıldığı açılış törenine, Balkanlar ve Türkiye arasında  
kültür köprüsü kuran ve gerçekleştirdiği tur ve organi-
zasyonlarla ön plana çıkmayı başaran Koşukavak Turizm 
Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Yakupoğlu’da katıldı.

Yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgi gös-
terdiği açış töreninde Turizm Bakanı Svilen Neykov ile 
bir süre görüşen Koşukavak Turizm Yönetim Kurulu Baş-
kanı Rıfat Yakupoğlu, kış turizminde Panporovo’yu ter-
cih eden turistlerin yoğun olduğunu, rezervasyon taleple-
rini karşılamakta güçtük çektiklerini söyledi.

  Dokuz Balkan ülkesine tur ve organizasyon hazırla-
dıklarını kaydeden Yakupoğlu “Türkiye’den Panparovo’ya 
gösterilen ilgi karşısında otellerle ek anlaşmalar imzala-
yarak  rezervasyon taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. 
15 Euro’dan başlayan otel fiyatları ve çok çeşitli konak-
lama alternatifleri ile bu yıl Türkiye’den rezervasyon yap-
tıran 6 bin kayak severe hizmet vermeyi planlıyoruz. Bizi 
tercih eden müşterilerimize sunduğumuz Telesiyej fiyat-
larındaki indirimler ve Türkçe bilen kayak öğretmeleri ile 
Panparovo’da geçirilen tatili unutulmaz hale getiriyoruz. 
Firmamız köklü bir kuruluş, en önemli değer yargımız in-

san mutluluğu ve güvenliğidir. Tecrübeli ekibimizle kül-
tür turları, iş gezileri, dernek organizasyonları ve uygun 
fiyatlarımızla Balkanları adım adım tanıtmaya devam 
ediyoruz.” şeklinde konuştu.

 
- Bakan Neykov, Türk kayak severleri 
Panparovo’ya davet etti
Bölgede 3 ila 7 yıldızlı 28 konaklama tesisinin bulun-

duğunu ve Türkiye’den gelen turiste ayrı bir önem verdik-
lerini belirten Turizm Bakanı Svilen Neykon; “Panparovo 
çevresi ormanlarla kaplı olan ve doğa güzelliği bakımın-
dan eşsiz bir görünüme sahip bir yer. Buradaki çok sayı-
da otel konuklarına hem kayak yapma hem de sakin bir 
tatil geçirme imkanı sağlıyor. Geceleri eğlenceler de dü-
zenlenen Panparovo’un  pistleri kayak için oldukça elve-
rişli. Kafe-bar ve kayak malzemelerinin kiralanabileceği 
butiklerin bulunduğu Panparovo’ya, özellikle Türkiye’de 
ki kayak severleri buraya davet ediyorum.”dedi.

- Kırcaali’ye 60 km mesafede
Balkanların önemli kış turizm merkezlerinden olan 

ve kayak severler için zorluk derecelerine göre çeşitli 
pistlerin bulunduğu Panparovo kayak merkezi özellikle 
Kırcaali’ye yakınlığıyla biniyor.

Balkanların gözde kayak 
merkezi ‘Panparovo’ 
yeni sezonunu açtı

�� Kocaeli Odavizyon
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