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[Başkan’dan mektup ►

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu makro 
ekonomik gelişmelere yönelik değerlendirmesinde 
ihracat ve işsizliği ‘olumlu gelişme’ olarak görürken 

kapasite kullanımının herhangi bir yatırıma gitmeksizin 10 puan 
yukarda olması gerektiğini söyledi. Zeytinoğlu reel sektörün 
maliyetlerinin arttığını, bu ay bir çok aydan farklı olarak ÜFE’nin 
TÜFE’ye göre yüksek kalmasının şirketlerin kar marjları açısından 
kaygı uyandırdığını söyledi. Başkan Zeytinoğlu yaz konjonktüründe 
ekonomik gelişmelerle ilgili olarak şu değerlendirmeleri yaptı:

“Haziran ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksi 120,0 
takvim etkisinden arındırılmış sanayideki büyüme yüzde 4,2 oldu. 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki 
aya göre artış yüzde 1,4 oldu. İlk 5 aydaki hafif yukarı seyreden 
sanayi üretim endeksi Haziran ayı itibariyle daha belirgin bir 
yükseliş gösterdi.

Bu artışta, Haziran ayı imalat sanayi endeksindeki yüzde 5,4 
oranındaki katkının olması sevindiricidir. Öte yandan enerji kulla-
nımına dayalı endeksin binde 5 daralma göstermesi dikkat çekici 
olmuştur. Önümüzdeki aylarda enerji kullanımındaki artışın da 
eklenmesi ile beraber sanayi üretim endeksinin daha iyi seviyelere 
ulaşması mümkündür. Temmuz ayında Haziran ayına göre; gerek 
Kocaeli, gerekse Marmara’nın limanlarındaki hareketin arttığını 
gözlemlemekteyiz. 

Dış ticaretteki hareketlilik de dikkate alınırsa, sanayi endeksi-
nin artma ihtimali yüksektir. Haziran ayı sanayi üretim endeksin-
deki belirgin yükseliş gelecek için de ümit vaat etmektedir. Mevcut 
veriler ışığında yıllık büyüme hedefinin üzerinde bir gerçekleşme 
beklentimiz bir ölçüde artmıştır. 

Temmuz ayı Kocaeli firmalarının kapasite kullanım 
oranı yüzde 71,8 olmuş, geçen yıla göre ise 0,4 puanlık bir 
artış görülmüştür. Türkiye ölçeğinde kapasite kullanımı 
yüzde 75,5 olmuş, geçen yıla göre 0,7 puanlık artış 
gerçekleşmişti. Aslında beklentimiz daha yüksekti. Ama 
bu durumun Ramazan ayının büyük bir kısmının 
Temmuz ayına denk gelmesinden kaynaklandığını 
düşünüyoruz. Umarız, bu artış önümüzdeki dönem-
de de devam eder. Kapasite kullanım oranlarımızın 

olması gerekenin 10 puan altında olduğunu düşünüyoruz. İlave ya-
tırım yapmadan kapasitelerin 10 puan daha 
yukarda olması gerektiğini vurgulamak 
isteriz.

ENFLASYON 
Temmuz ayında TÜFE; bir 

önceki aya göre yüzde 0,31 artış 
gösterirken, ÜFE, bir önceki aya 
göre yüzde 0,99 artış gösterdi.  
Yıllık enflasyon yüzde 8,88 ile 
son on ayın en yüksek değerine 
ulaştı. ÜFE ile TÜFE arasındaki 
makas giderek kapanıyor. Kurdaki 
bir süredir yaşanan yüksek 
seviyenin enflasyonist 
etkileri olmaktadır. 
Özellikle TÜFE 
beklentiler dahi-
linde gerilirken, 
ÜFE ise özel-
likle petrol 
ürünleri 
kaynaklı 
beklenenin 
biraz 
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üzerinde gerçekleşti. Bu artışta, 2012’nin Haziran ve Temmuz 
aylarındaki fiyat gerilemelerinin bu dönemdeki enflasyon verilerine 
baz etkisi oluşturması da etkili olmuştur. Bu baz etkisinin ise bir iki 
ay içerisinde daha da azalacağını beklemekteyiz. 

Özellikle petrole dayalı fiyatlarda da içinde bulunduğumuz 
aydan itibaren önemli bir yükselme beklenmediğinden, enflasyonun 
yeniden gerileyeceğini düşünmekteyiz. ÜFE’deki yüksek seviyede 
bir ölçüde imalat sanayindeki fiyat artışlarının etkili olduğunu 
düşünmekteyiz. 

Reel sektör maliyetleri artırıyor. Bu ay bir çok aydan farklı 
olarak ÜFE’nin TÜFE’ye göre yüksek kalması şirketlerin kar 
marjları açısından kaygı uyandırmaktadır. Zira girdi fiyatlarındaki 
maliyetler nihai ürün fiyatlarını da yükseltmektedir. 

Reel sektörün enflasyondaki gelişmeleri hassas bir şekilde takip 
etmesini işletmelerin performansları açısından önemli görmekteyiz.

DIŞ TİCARET
TUİK tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre Haziran 

ayında; ihracat yüzde 6 oranında azalarak 12,4 milyar dolar, İtha-
lat yüzde 2,8 artarak 21 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında; ihracat yüzde 1,3 artarken, ithalat yüzde  
7,2 artış gösterdi. İlk altı ayda dış ticaret açığı yüzde 17,4 arttı.  

İhracatımızdaki ilk altı aydaki yavaşlama dikkat çekicidir. En 
önemli partnerlerimizde yaşanan sıkıntılar ilk altı ayda ihracatı-
mıza olumsuz etkisi oldu. Yılın ikinci yarısı beklentilerimiz daha 
iyimserdir. Nitekim TİM’in açıkladığı temmuz ayı ihracatı yüzde 
12,6 milyar dolar oldu.

Beklentimiz üzerinde gerçekleşen ve TİM rakamları çerçeve-
sinde neredeyse 2 milyar dolarlık artışı büyük bir memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bu artışı dövizdeki artışa bağlayabiliriz. Aslında biz 
dövizdeki bu hızlı zikzakları istemiyoruz. Düzenli artışı istiyoruz. 
Bununla birlikte AB ve ABD’deki iyileşmelerin de bu artışta etkisi 
olabilir diye düşünüyoruz. 

İhracatımızdaki bu gelişme, bu yılın ihracat hedeflerini tuttura-
bileceğimizin işaretini veriyor. Bundan sonraki aylarda ihracatımı-
zın 13 milyarın altına inmemesini bekliyoruz. Ülkemizin kalkınma-
sının ihracat ile olacağını düşünüyoruz. 

İzmit Gümrüklerinden aldığımız verilere göre temmuz ayında 
Kocaeli ihracatı yüzde 39,1 artarak 1 milyar 747 milyon dolar 
ile rekor bir seviyeye yükseldi. İthalat 4 milyar 743 milyon dolar 
olarak gerçekleşerek yüzde 15,7 artış gösterdi. İlk 7 ayda ihracat 
yüzde 13,1, ithalat yüzde 7,4 artış gösterdi. 

İlk yedi ayda Türkiye genelinde ihracattaki artışı yüzde 1,5 
seviyesinde oldu. “Türkiye’deki 2 milyar dolar artışın 250 milyon 
dolarlık bölümü Kocaeli’nden geldi” diyebiliriz. 

İhracatımızdaki bu gelişmeden büyük memnuniyet duyuyoruz. 
Beklentimiz yılın ilk yarısında ihracatta yaşanan duraklamanın 
ikinci yarısından itibaren yükselişe geçmesidir. Bunun büyümemize 
de katkısı olacağını düşünüyoruz.

Yıllık cari açık ivme kaybetmekle birlikte yükseliyor. Yılın 
ilk yarısında cari açık geçen yıla göre yüzde 18,9 arttı. Alınan 
tedbirlerle temmuz ayından itibaren yıllık cari açığın gerilemeye 
başlamasını bekliyoruz.

İŞSİZLİK
Mayıs ayında işsizlik azalarak yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. 

İşsizlik nisanda yüzde 9,3 olmuştu. Bu gelişmeyi olumlu buluyoruz. 
İşsizlik rakamı beş ay sonra tekrar tek haneli rakamlara inmiş 
oldu.

BÜTÇE
Açıklanan diğer bir önemli gösterge de haziran ayı bütçesi oldu. 

Haziran ayında bütçe; 1,2 milyar TL açık verdi. 2013 yılının ilk 
yarısında bütçe 3,1 milyar TL fazla verdi. Geçtiğimiz yılın ilk yarı-
sında 6,7 milyar TL açık vermişti. Vergi gelirleri de haziran ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,7 oranında artış göstere-
rek 26,7 milyar TL’ye yükseldi ve bütçe gelirlerine olumlu etki etti. 

Bununla birlikte, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde faiz dışı 
harcamalar yüzde 15,4 oranında artarken, faiz harcamaları ise 
yüzde 11,3 oranında azaldı. Temennimiz; fazla veren bir bütçe-
ye ulaşabilmemiz için bütçe giderlerinin enflasyonun üzerinde 
artmaması gerektiği yönündendir. Vergi gelirlerimizdeki artışın da 
enflasyonun üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz.

PİYASALARDA DURUM
Piyasalarda gerek global konjonktürün, gerekse iç siyasi ve 

ekonomik gelişmelerdeki olumsuzlukların etkisi ile yaşanan faiz ve 
kur yükselmelerine yönelik Merkez Bankasının faiz koridorunu yük-
seltme şeklinde tepki verdiğini saptıyoruz. Türkiye’nin kalkınmasın-
da sanayinin rolünü düşünürsek yüksek faizleri en büyük handikap 
olarak görmekteyiz. Bankalar arası piyasalardaki faiz oranlarının 
yüzde 100 üzerinde arttığı bir iki ay yaşamış bulunmaktayız. 

Bu durumun reel sektöre yansıması çok daha pahalıya mal 
olmuştur. Merkez Bankamızın konjonktüre ilişkin hassas takibinin 
yanı sıra bizler de önümüzdeki aylarda uluslararası gelişmeleri çok 
daha yakından takip etmek durumundayız. Böyle bir süreçte para 
ve maliye otoriteleri ile özel tarafta finans kurumları, reel tarafta 
da bizlerin istişaresi yönünde adımlarımızı hassas bir şekilde ataca-
ğımızı belirtmek isteriz.

500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNUN 92’Sİ ÜYE
2012 yılı 500 büyük firma içerisinde odamız üyesi 92 firma 

yer alıyor. Bu yıl da ilk sırayı TÜPRAŞ almıştır. İkinci sırayı Ford 
Otomotiv sanayi izlemiştir. Bu firmaların 18’i Kocaeli Sanayi Odası 
Meclisi’nde temsil edilmektedir. Ayrıca 9 firmamız da Meslek 
Komitelerimizde temsil ediliyor. 

Odamızın bu yeni döneminde güçlü bir Meclisimiz olduğunu 
vurgulamıştık. Türkiye’nin en büyükleri içerisine giren Meclis ve 
Komite üyelerimizi kutluyorum. Biliyorsunuz, İstanbul Sanayi Oda-
sının açıkladığı listede 32 Kocaeli firması bulunmaktadır. Bunun 
nedeni firma merkezlerinin başka illerde olmasından kaynaklanıyor 
olmasıdır. 

Kocaeli Sanayi Odası olarak merkezleri başka illerde olup, üre-
timleri İlimizde olan firmaları belirlediğimizde, bu rakamın üç katı 
mertebelerine çıktığını görüyoruz. 2012 yılında üç firmamız ikinci 
500 listesinden birinci 500’e çıkmıştır. İki firmamız ise listeye yeni 
girmiştir. Yine aynı yıl liste dışı kalan 8 firmamız bulunmaktadır.
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Yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybettiği Marmara 
Depremi, büyük acılar yaşanmasına rağmen büyük 
derslerin alınmasını sağladı. Asrın felâketi olarak 
nitelenen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ar-

dından büyük bir yıkım yaşayan Doğu Marmara, hızla toparlanma 
sürecine girmiş ve Kocaeli bu işte başı çekmişti. Bugün de Koca-
eli, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımlarla ve çalışmalarla 
depreme çok daha hazırlıklı ve güvenli bir kent haline geldi.

Deprem bilincinin artmasına neden olan Marmara Depremi 
14’üncü yılına girerken depremden korunmak için önemli çalış-
malara imza atıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sismoloji İzle-
me ve Deprem Eğitim Merkezi’ni faaliyete alarak, burada 8 bini 
ilköğretim öğrencisi olmak üzere 10 bin kişiye deprem eğitimi 
verdi.

Büyükşehir Belediyesi kente yerleştirdiği 25 Deprem Kayıt 
İstasyonu ile en küçük yer hareketlerini bile anlık olarak takip 
ediyor. Asrın felâketi olarak nitelenen 17 Ağustos 1999 Marmara 
Depremi ardından büyük bir yıkım yaşayan Doğu Marmara, hız-
la toparlanma sürecine girmiş ve Kocaeli bu işte başı çekmişti. 
Bugün de Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımlarla 
ve çalışmalarla depreme çok daha hazırlıklı ve güvenli bir kent 
haline geldi.

- Karaosmanoğlu: Yaşadığımız mekânları
plânlı ve programlı bir şekilde inşa ediyoruz
17 Ağustos Depremi’nin 14’üncü yıldönümünde konuyla ilgili 

bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbra-
him Karaosmanoğlu, “30 binden fazla cana mal olan deprem, her 
ailemize acı verdi. Bu derin acıyı asala unutamayız. Bu acıları bir 
daha yaşamamak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, gere-
ken bütün önlemleri aldık, alıyoruz” dedi. İbrahim Karaosmanoğ-
lu mesajında; “Bu gün geriye baktığımızda, 17 Ağustos Marmara 

Depremi’nin üzerinden 14 yıl geçtiğini görüyoruz. Bu 14 yılda 
toplum olarak pek çok dersler çıkardık. Yaşadığımız mekânları 
artık plânlı, programlı bir şekilde inşa ediyoruz. İnşaatlarda ‘ben 
yaptım, oldu’ devri bitti. Büyükşehir Belediyesi olarak sıkı sıkıya 
denetliyor; sismoloji merkezimiz ve deprem kayıt istasyonlarımız, 
iveme ölçerlerimiz ve simülasyon merkezimizde verdiğimiz eği-
timlerle halkımızı olası bir felâkete hazırlıyoruz.

- Çarpık yapılaşmaya ve plânsızlığa ‘dur’ 
diyen bir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi var
9 yıldır, çarpık yapılaşmaya ve plânsızlığa ‘dur’ diyen bir 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi var. Bu bilinçle birçok çalışmaya 
imza attık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentsel dönüşümden 
simülasyon merkezine, stratejik noktalara yerleştirdiğimiz ivme 
ölçerlerden verdiğimiz eğitimlere, KUTAS uydu takip sistemi ile 
kaçak yapılaşmayı takibe kadar halkımızın sağlığı ve güvenliğini 
her şeyin önüne koyarak, hiçbir istisna kabul etmeden, ne gereki-
yorsa onu yapıyoruz. Kentsel dönüşümle hem yeni yerleşim alanla-
rı açtık, hem de binlerce aileyi riskli binalardan çıkararak güvenli 
barınma imkânı sağladık.

- Dünya çapında pek çok ülkeye eğitim 
veren bir itfaiye teşkilâtımız var
Büyükşehir Belediyemizin itfaiye teşkilâtını güçlendirdik. Ar-

tık dünya çapında başarılara konuşulan ve pek çok ülkeye eğitim 
veren bir itfaiye teşkilâtımız var. Afet Koordinasyon Merkezimiz 
yaptığı çalışmalarla göz dolduruyor, çalışmalarımız sürüyor, tak-
dir ediliyor, ödüller alıyor… Şu bir gerçek ki; deprem gerçeği ile 
yaşamak zorundayız. Biz de bütün çalışmalarımızı bu bilinçle ger-
çekleştiriyoruz. 17 Ağustos Depremi’ni anma gününde, acılarımı-
zın hâlâ tazeliğini koruduğunu ve kelimelerin kifayetsiz kaldığını 
hissediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

İbrahim Karaosmanoğlu
 

UNUTMADIK...
UNUTMAYACAĞIZ...

“Aynı acıları yaşamamak için tüm önlemleri aldık”



�Kocaeli Odavizyon

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaos-
manoğlu, Karamürsel’de Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakan Yardımcısı Yahya Baş ile bir araya 
geldi. İlçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda 

Kocaeli’nde ulaşımla ilgili yapılan çalışmalar ele alındı. İzmit Be-
lediye Başkanı Nevzat Doğan, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım, Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehlivan, Kartepe Belediye 
Başkanı Şükrü Karabalık, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 
Derince Belediye Başkanı Aziz Alemdar ile Büyükşehir Genel Sekreter 
Yardımcısı Ercan Yazıcı da toplantıda hazır bulundu. Görüşmede ula-
şım alanında halen devam eden ve yapılması planlanan çalışmalarla 
Yüksek Hızlı Tren ve Körfez Geçiş Projesi ele alındı.

İzmit’te ulaşım projeleri 
masaya yatırıldı

Körfez’den 600 bin 
ton çamur toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 
İzmit Körfezi’nin doğu sahilin-
de yılların biriken çamurunu en 
modern yöntemlerle topluyor ve 

bölgeyi halkın kullanımına açmaya hazırlanı-
yor. İSU ile Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dai-
re Başkanlığı’nın birlikte yürüttüğü çalışmalar 
kapsamında bölgeden bugüne kadar yaklaşık 
600 bin ton çamur çıkarıldı ve 30 bin kamyonla 
kurutma alanlarına taşındı.

70 bin metrekarelik alanda devam eden ça-
lışmalarda İSU’nun Çamur Basma Platformu 
tarafından bugüne kadar yaklaşık 600 bin ton 
çamurun İzmit Körfezi’nden temizlendiği ifade 
ediliyor. Bazı günler 120 adet kamyonun ça-
lıştığı bölgede şimdiye kadar doğal çökertme 
havuzlarından 30 bin kamyon çamur kurutma 
alanlarına taşındı. İzmit Körfezi’nin temizlen-
mesine ve halkla denizin kavuşmasına büyük 
önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Baş-
kanı İbrahim Karaosmanoğlu da çalışmaları sık 
sık yerinde denetliyor.

Öte yandan Kuş Cenneti olarak adlandırı-
lan İzmit Körfezi Sulak Alanı’na yakın bölge-
de yapılan çalışmalarla buradaki doğal hayatın 
devamı da öncelikler arasında yer alıyor. İzmit 
Fuarı’nın arkasındaki Sarıdere’nin üzerine ya-
pılacak yaya köprüsü ve sahil parklarıyla 16 
kilometre uzunluğunda kesintisiz yürüyüş yolu 
ve bisiklet yolu oluşturulması da amaçlanıyor. 
İSU’nun bu alandaki çalışmaları en modern, en 
hızlı ve en yeni yöntemlerle yapmak amacıyla 
makine parkuruna eklediği paletli ekskavatör 
ise çalışmaların merkezini oluşturuyor. Çamur 
Basma Platformu tarafından doğal çökertme 
havuzlarına alınan çamurlar, 18,1 metre bom 
ve kol uzunluğuna sahip paletli ekskavatör 
ile kamyonlara yükleniyor. Kocaeli genelinde 
50’nin üzerinde dereyi ıslah eden İSU, 11,22 
metre dikey kazma derinliği ve 12,59 metre 
boşaltma yüksekliğine sahip paletli ekskavatör 
ile dere ıslahı çalışmalarını da kolaylaştırmayı 
amaçlıyor.
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Kentte pek çok spor alanı kazandıran Kocae-
li Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’de başarılı 
sporcuların yetişmesine katkı sağlıyor. Ulus-
lar arası standartlara sahip spor mekanları 

da inşa eden Büyükşehir Belediyesi sporun her alanından 
yeteneklerin oluşmasına zemin hazırlıyor. Bu amaçla Gebze 
Şehir Stadyumu arkasındaki mevcut kullanılmayan inşaat 
halindeki havuzun yerine olimpik yüzme havuzu yapılıyor. 
Çalışma kapsamında alanda bulunan beton havuz yıkıldı. 
Zeminin tesviyesinin ardından betonarme çalışmaları uygu-
lanacak.

Olimpik yüzme havuzunun hemen yanı başında Amatör 
Spor Evi inşası da yer alıyor. Kent sporuna önemli katkı 
sağlayacak bu iki tesis, bölgeyi adeta bir spor köyü hali-
ne getirecek. Tesisin içinde bir adet 2 metre derinliğinde 
25x50 ölçülerinde olimpik havuz, 1.60 Bu metre derinliğin-

de 16x25 ölçülerinde ısınma havuzu ve 4.50x11.00 ebadın-
da bir de çocuk havuzu bulunacak. Tesisin olimpik yüzme 
havuzu bölümüne 750 seyirci kapasiteli tribün yapılacak.

Tesiste olimpik, ısınma ve çocuk olmak üzere iki ayrı 
havuz bulunacak. Tam donanımlı yapılacak olan olimpik 
yüzme havuzu çeşitli su sporları organizasyonlarına ev sa-
hipliği yapacak. Proje toplam 13 bin 288 metrekare alan 
üzerine inşa edilecek. Proje bodrum kat zemin kat ve bir 
kattan oluşacak. Tesiste soyunma odaları, sauna, masaj, 
fitness center, teknik merkezler ve ısınma salon gibi bölüm-
ler yer alacak. Tesisin birinci katında kat danışma, bilet 
satış, büfe, ofis, seyirci fuayesi, kafeterya ve mutfak bulu-
nacak. Tesisin havuz ve tribün çatısı çelik çatı olup üzeri 
kenetli sistem trapezoidal kaplama şeklinde yapılacak. Dış 
cephe kaplaması alüminyum kompoze panel olarak düzen-
lenecek.

Gebze’de yapılacak olan Olimpik Yüzme 
Havuzunun çalışmaları başladı

İzmit Gültepe 
Mahallesi’ne 

40 dönümlük 
park yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanlara diktiği 
ağaçlarla da kentin yeşilliğini çoğaltıyor. Şehir-
deki atıl alanları düzenleyerek park haline getiren 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanlara diktiği 

ağaçlarla da kentin yeşilliğini çoğaltıyor. Ağaçlandırılan bölge-
ler oyun parkları, kamelyalar ve spor sahalarıyla zenginleştiri-
lerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi 
Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire başkanlığı bu kapsamda 
Gültepe Miralay Mümtaz Caddesi çevresindeki alanda park ça-
lışması yapacak. Şehirdeki atıl alanları düzenleyerek park ha-
line getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanlara diktiği 
ağaçlarla da kentin yeşilliğini çoğaltıyor. Ağaçlandırılan bölge-
ler oyun parkları, kamelyalar ve spor sahalarıyla zenginleştiri-
lerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi 
Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire başkanlığı bu kapsamda 
Gültepe Miralay Mümtaz Caddesi çevresindeki alanda park ça-
lışması yapacak. Gültepe Miralay Mümtaz Caddesi’ndeki yol 
çalışmasından sonra ortaya çıkan yaklaşık 40 dönümlük alan 
parka dönüşmek için gün sayıyor. Gültepe otoyol viyadüğünün 
üst kısmından başlayacak çalışma aşağıya doğru uzanan 40 
dönümlük alanda gerçekleştirilecek. Parkın ortasından geçen 
kanal üzerine küçük dekoratif köprücükler yapılacak. Parkta 
çocuk oyun grupları, futbol sahası kamelyalar, gölgelikler ve 
banklar da yer alacak. Parkta yürüyüş yolları ve otopark bulu-
nacak ve binlerce ağaç dikilecek.

[yerel yatırımlar ►
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ULAŞIM
1. Kartepe Cengiz Topel Havalimanının Sivil Havacılığa Açılması
2. Başiskele D-130 Bahçecik Tüneli ve Yan Yolları
3. Çayırova Yavuz Sultan Selim, Menderes ve Fatih Caddeleri
4. Çayırova Muammer Aksoy Caddesi ve Rahmi Dibek Caddesi
5. İzmit 1386 Araçlık Otopark 
6. Kartepe - Gölcük - Karamürsel İlçelerinde 25 Cadde ve Sokakta Üst Yapı 
Düzenlemesi
7. Körfez Tuğrul Caddesi
8. Körfez Yunus Emre ve Abdulhamithan Caddeleri
9. Gebze Çoban Mustafa Paşa, Topçular ve İstasyon Caddeleri
10. Gebze Vatan, Yavuz Selim, Ş.Abdullah Horoz Caddeleri
11. Başiskele - Karamürsel - Gölcük - Kartepe’de 18 Cadde ve Sokakta Üst Yapı 
Düzenlemesi
12. Derince Demiryolu Köprüsü ve Bağlantı Yolları
13. Kartepe İzmit Caddesi
14. Kartepe Uzuntarla Bağdat Caddesi
15. İzmit Miralay Mümtaz Caddesi (2.Kısım)
16. Körfez - Derince - İzmit - Kandıra Ana Arterler ve Köy Yolları
17. Başiskele Kullar Alsancak Caddesi
18. Dilovası Said Nursi - Cumhuriyet ve Yavuz Sultan Selim Caddeleri
19. Çayırova ve Darıca Caddeleri ile 30 Adet Sokakta Üst Yapı Düzenlemesi
20. Kandıra Turan Güneş Kışla - Doğu ve Ada Caddeleri
21. Gebze Doğu Kavşağından Kuzey Yan Yola Geçiş Tüneli
22. Gebze Doğu Gebze Terminal ile Tubitak Arası Duble Yol Yapımı
23. İzmit Körfez Küçük Sanayi Sitesi ve Gölkay Yolu
24. Derince Bağlar, H.Hasan Yılmaz Caddeleri ve Ertuğrul Gazi Bulvarı
25. İzmit Yuvam Akarca Konutları Yolu - İsmail Gaspıralı ve Taşan Caddesi 
26. Gebzei Çayırova, Dilovası, ve Darıca Caddelerine Parke-Bordür ve İstinad 
Duvarı
27. Darıca Ethembey Caddesi
28. Kartepe Açmadere, Suadiye Nuri İskender, Ketenciler Köprüsü ve Suadiye 
Sağlık Ocağı Menfezi
29. Kartepe RahmiyeArslanbey Yolu ve Ülfet Köprüsü
30. Gölcük Yazlık ve İhsaniye Karakaşlar Yaya Köprüleri
31. Körfez Hereke Taş Ocağı Mevkii Şev Stabilizasyonu
32. Başiskele Hayat-Damlar, Derince Karagöllü-Tahtalı ve İzmit Ketenciler 
Menfezi
ALTYAPI
33. Dilovası Sanayi Bölgeleri ve Yakın Köylere Su Temini İnşaatı
34. Gebze İstasyon Mahallesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
35. Kartepe Köseköy Yağmursuyu İnşaatı
36. Gebze Mahalleleri Kanalizasyon İnşaatı
37. Karamürsel Karapınar ve Oluklu Köyleri Kanalizasyon İnşaatı
38. Gölcül ve Körfez Dereleri Islahı 
39. Gebze Küçük Sanayi Sitesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
40. İzmit, Başiskele, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Kartepe ve Gebze İçmesuyu 
Depoları
41. İzmit, Kartepe, ile Sapanca Seka Bağlantı ve Deplase İnşaatı
42. Çayırova Saz Deresi Islahı ve Kanalizasyon Deplase İnşaatı
43. Karamürsel Kızderbent İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
44. İzmit, Kandıra, Gölcük, Başiskele ve Körfez İçmesuyu Depoları
45. İzmit Akmeşe Kanalizasyon Şebeke ve Foseptik İnşaatı
46. Gebze Gaziler Mahallesi Yağmursuyu İnşaatı
47. Kandıra 2 bin M3 Hacimli İçmesuyu Deposu
48. Kartepe Yirim ve Derbent-Acısu Balıkhane Deresi Islahları
49. İzmit Kocaeli Kültür Sanat ve Eğlence Fuarı Yağmursuyu İnşaatı
50. Derince Çavuşlu Köyü Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
51. Karamürsel Osmaniye Köyü İçmesuyu Arıtma Tesisi
52. İzmit Hakkaniye Köyü Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
53. İzmit Akmeşe Biyolojik Arıtma Tesisi
54. İzmit ve Kartepe Köyleri Foseptik ve Kanalizasyon İnşaatı
55. İzmit İnkılap Caddesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
56. İzmit, Gölcük, Kandıra ve Kartepe Köylerinde Foseptik İnşaatı
57. Gölcük Yazlık Yağmursuyu İnşaatı
ÇEVRE
58. İzmit Gazenferbilge Bulvarı Peyzajı
59. Körfez-Derince Kaşkaldere Rekreasyon Alanı
60. Gebze Kent Meydanı
61. Kocaeli Genelinde 14 Meydanda Çevre Düzenlemesi
62. Ağaçlandırma Çalışması 
63. Dilovası Tavşancıl Sahil Düzenlemesi
64. Gölcük Değirmendere Sahil Düzenlemesi
65. Dilovası Merkez Parkları
66. Gebze Muallim Köy Kavşağı Peyzajı
67. Derince Sahil Düzenlemesi68.Dilovası Batı Kavşağı Peyzajı 

69. Başiskele Seymen Sahil Düzenlemesi 
70. Gölcük ve Derince Çevre Düzenlemeleri
71. Karamürsel Altınkemer Sahil Düzenlemesi
72. Körfez İlimtepe Mesire Alanı
73. Elektrikli Otomobillere Şarj İstasyonu
74. LFG Projesi (Çöp Gazından Elektrik Üretimi Tesisi)
75. Biyogaz Tesisi
76. Sterilizasyon Tesisi
77. Atık Laboratuvarı Yenilemesi
78. Baca Gazı Analiz Ölçüm Sistemi Modernizasyonu 
KONUT
79. İzmit Akçakent Konutları (384 Adet)
80. İzmitkent 3. Etap (696 Adet)
81. Başiskele Yuvacık Bahçekent Konutları (610 Adet)
82. Gölkent (241 Konut ve 15 İşyeri)
83. Başiskele Yeniköy Kirazlıkent Konutları (442)
84. İzmit Vadikent (220)
85. İzmit Bağçeşme Mercan Evleri (36 Konut 11 işyeri)
86. Kartepe AVM (20 İşyeri)
TESİSLER
87. Karamürsel 4 Temmuz İlköğretim Okulu
88. Karamürsel Komek ve Bilgi Evi
89. İzmit Fuar İçi Dernekler Binası
90. Dilovası İsu Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları
91. İzmit Balkan Kültür Evi
92. İzmit Azerbaycan Kültür Evi
93. Körfez Hereke Deniz Otobüsü Yolcu Bekleme Salonu
94. İzmit Tepeköy Kültür Merkezi
95. Gebze Sultan Orhan Mahallesindeki Tescilli Yapının Restorasyonu
96. Gebze Eskihisar Böcekhane Binası Restorasyonu
KÖYLER
97. İzmit Kozluca-Balören ve Dilovası-Çerkeşli Yolu
98. Kandıra Akçaova - Gebeşler - Kefken Devlet Yolu ve Çamkonak 
Babalı Grup Köy Yolu
99. Kandıra Terziler, Kocakaymaz, Alaybey - Özbey - Duraklı Grup Köy 
Yolu
100. Dilovası Demirciler - Çerkeşli ve Tepecik - Köseler Grup Köy Yol-
ları
101. Karamürsel İnebeyli - Karaahmetli, Başiskele Doğantepe Köy 
Yolu
102. Gölcük İhsaniye - Selimiye - Lütfiye - Sofular Grup Köy Yolu
103. Kandıra Köylerinde Çevre Düzenlemesi
104. Gebze Balçık, Muallim Köy ve Pelitli Mezarlık Yolu
105. Derince Kayalar Sapağı, Sarı Haliller ve İshakçılar Grup Köy 
Yolu
106. Başiskele Servetiye, Kazandere ve Aksığın Grup Köy Yolu
107. İzmit Köylerinde Çevre Düzenlemesi
108. Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca Köylerinde Düzenleme
109. Kandıra Gedikli - Sarı Ahmetli Yolu
110. Kartepe Kestane Düzü - ÖrnekköySerindere Grup Köy Yolu
111. Karamürsel Köylerinde Çevre Düzenlemesi
112. Gölcük Nüzhetiye ve Karamürsel Safiye - Karapınar Köy Yolu
113. Gölcük Köylerinde Çevre Düzenlemesi
114. Başiskele Köylerinde Çevre Düzenlemesi
115. Gebze-Dilovası Eski İstanbul Yolu Bağlantısı
116. Başiskele Yuvacık Servetiye Köy Konağı ve Müze Yapımı
117. Köylere Fırın
118. Köylere Sulama Kanalı
119. Kartepe Köylerinde Çevre Düzenlemesi
120. Köylere Çelik Minare
121. Körfez Köylerinde Çevre Düzenlemesi
122. Körfez Kutluca Köyü Araç Köprüsü
123. Derince Köylerinde Çevre Düzenlemesi
124. Gebze Denizli Köyü Sosyal Tesisi
125. Derince Tahtalı Köyü Parkı
126. İzmit Şahinler Köyü Çok Amaçlı Salon
127. Gölcük Panayır Köyü Futbol Sahası
SPOR
128. Potasız Okul Kalmasın Projesi
129. İzmit Seka DMO Binasının Spor Tesisi ve Bilgi Evine Dönüştü-
rülmesi
130. Kartepe Uzuntarla Hayrettin Gürsoy G.S. ve Spor Lisesi Kapalı 
Spor Salonu
131. Darıca Lafarge Endüstri Meslek Lisesi Kapalı Spor Salonu
132. Körfez Tüpraş 50.Yıl Lisesi Kapalı Spor Salonu
133. Dilovası Solventaş İlköğretim Okulu Kapalı Spor Salonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yatırımlar



İSO, Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu’nu açıkladı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ‘Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu’ 2012 yılı araştırmasının 
sonuçlarına göre, üretimden satışlarını 269,6 mil-
yar liradan 296,4 milyar liraya artıran ilk 250’deki 

şirketler yüzde 10 büyürken, 2’nci 250’lik dilimi oluşturan 
şirketler ise üretimden satışlarını 54,3 milyar liradan 57,2 
milyar liraya çıkararak yüzde 5,3 büyüme gösterdi.

Araştırmaya göre, listedeki şirketlerin ortalama üretim-
den satışlarının artış ivmesi yüzde 9 civarındayken, ilk 10 
şirketin üretimden satışları yüzde 15,6 ile en yüksek düzeyde 
artış gösterdi. İlk 50 ve ilk 100 şirket dilimlerindeki büyü-
me yüzde 11,8 ve yüzde 11,6 ile birbirine yakın gerçekleşti. 
Dilimler aşağıya doğru indikçe üretimden satışlardaki artış 
oranları da düştü. Artış hızındaki yavaşlama en yüksek oran-
da son 250’lik dilimde kendini gösterdi. Üretimden satış-
larını 269,6 milyar liradan 296,4 milyar liraya artıran ilk 
250’deki şirket yüzde 10 büyüdü. 2’nci 250’lik dilimi oluş-
turan şirketler ise üretimden satışlarını 54,3 milyar liradan 
57,2 milyar liraya çıkararak yüzde 5,3 büyüme gösterdi.

- İhracatta binde 6 artış yaşandı
500 Büyük Sanayi Kuruluşu içindeki ilk 50 şirket, çalı-

şan ortalaması dışındaki brüt katma değer, kar, ihracat gibi 
diğer göstergelerde de yüzde 50’ler civarında pay aldı.

Araştırmaya göre, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasın-
da 2011 yılının en fazla ihracat yapan 10 şirkette 2012 

yılında da bir değişiklik olmadı. Türkiye’nin en büyük şir-
keti Tüpraş, üretimden satışlardaki liderliğini ihracatta da 
koruyarak toplam 5 milyar 16 milyon dolarlık ihracatıyla 
listenin zirvesinde yer aldı. Ardından gelen 3 şirket de yine 
Ford Otomotiv, Oyak-Renaut ve Arçelik oldu. Bu sıralamada 
Tofaş 5’inci, Vestel Elektronik 6’ncı olarak yer aldı. İhra-
catta geçen yılın 9’zuncusu İçdaş, bu yıl yedinciliğe yükseldi. 
OMV Petrol Ofisi listeye 8’inci sıradan girerken, onu Petkim 
ve Toyota Otomotiv izledi. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 
toplam ihracatı, 2012 yılında binde 6’lık artışla Türkiye’nin 
genel ihracat artışı oranının altında kaldı.

Sektörlerde ihracatın toplam satışlara göre dağılımına 
bakıldığında ise taşıt araçları, metal eşya ve ile dokuma, 
tekstil sanayi en ağırlıklı ihracatçı sektörler olarak öne çıktı. 
Bu sektörlerde ihracatın toplam satışlar içindeki payı yüzde 
30 ile yüzde 50 arasında değişti. Toplam sanayi sektörünün 
satışlarındaki dağılımda ihracatın oranı yüzde 27,1, iç satış-
ların oranı ise yüzde 72,9 olarak gerçekleşti.

500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun istihdam verilerine ba-
kıldığında ise listedeki şirketler 2012 yılında istihdamını 
yüzde 3,7 artırdı. 2012’de 2011’e göre en fazla istihdam ar-
tışı elektrik, gıda ve diğer imalat sanayi sağladı. Tekstil son 
yıllarda güç kaybediyor gibi görünse de geçen yıl istihdamda 
yarattığı yüzde 11,7’lik artış, sektörün istihdam açısından 
önemini koruduğunu gösterdi. 2012 yılında en fazla istihdam 
kaybı ise yüzde 10 ile taşıt araçları sanayinde oldu.
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Kocaeli sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu,İstanbul Sanayi Odası tarafından 
açıklanan Türkiye’nin 500 büyük firması için-
de 92 firmanın KSO üyesi olduğunu vurgula-

yarak; “Bu yıl da ilk sırayı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine 
TÜPRAŞ almıştır. TÜPRAŞ’ı yine ilimizde faaliyet göste-
ren Ford Otomotiv sanayi izlemiştir.” dedi.

Ayhan Zeytinoğlu, “2012 yılı 500 büyük firma içerisin-
de yer alan Odamız üyesi 92 firmanın 18’si Kocaeli Sanayi 
Odasının Meclisinde temsil edilmektedir. Ayrıca 9 firma-
mız da Meslek Komitelerimizde temsil ediliyor” dedi. Zey-
tinoğlu, “Odamızın bu yeni döneminde güçlü bir Meclisimiz 
olduğunu vurgulamıştık. Türkiye’nin en büyükleri içerisine 
giren Meclis ve Komite üyelerimizi kutluyorum. Biliyorsu-
nuz, İstanbul Sanayi Odasının açıkladığı listede 32 Kocaeli 
firması bulunmaktadır. Bunun nedeni firma merkezlerinin 
başka illerde olmasından kaynaklanıyor olmasıdır. Kocaeli 
Sanayi Odası olarak merkezleri başka illerde olup, üretim-
leri İlimizde olan firmaları belirlediğimizde, bu rakamın üç 
katı mertebelerine çıktığını görüyoruz. 

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu açıklamasına şöyle de-

vam etti:
“2012 yılı satışlarına göre yapılan sıralamada Kocaeli 

Sanayi Odası üyesi 92 firma 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
arasında yer almayı başararak 2011 yılı ile aynı perfor-
mansı göstermiştir. 500 büyük içerisinde 2010 yılında 82, 
2011 yılında 92 ve 2012 yılında 92 Kocaeli firması bulunu-
yor. Türkiye’nin en büyüklerinin içerisinde Kocaelili firma-
larının sayılarının giderek artması son derece memnuniyet 
vericidir. 2012 yılında iki yeni firmamız ilk defa 500 Büyük 
içerisinde yer almıştır.”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
Türkiye’nin en büyük 500 firması değerlendirmesinde; “İlk 
yüz büyük firma içerisinde de Kocaeli firmalarının sayısı 
artmıştır. İlk yüz büyükte 2011 yılında 27 Kocaeli’li firma 
bulunurken, 2012 yılında 28 firma olmuştur. 

Kocaeli, gerek konumuyla gerekse sunduğu altyapı ola-
naklarıyla sanayi kuruluşlarının rekabet edebileceği bir 
bölgedir. Dolayısıyla yatırımlar için her zaman tercih edil-
mektedir. Ümit ediyoruz ki, ilimizdeki yeni yatırımlar ve 
büyüyen KOBİ’lerimiz, önümüzdeki yıllarda 500 büyüğün 
içerisinde yerlerini alacaklardır.” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
arasında odamız 
üyesi 92 firma var
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TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 
2012 KOCAELİ FİRMALARI

1. TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 1 1

2. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2 2

3. Aygaz A.Ş. 10 10

Sıra   KURULUŞLAR 2012 Sırası 2011 Sırası

İLK 10

4. Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 12 14

5. Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. 17 18

6. İpragaz A.Ş. 20 27

7. Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. 21 20

8. Kroman Çelik Sanayii A.Ş. 24 19

9. Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. 26 24

10. Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. 27 32

11. Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 37 29

12. Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 42 52

13. Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 45 45

14. MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. 47 78

15. Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. 49 44

16. BRISA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. 50 46

İLK 50

İLK 100

17. Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. 54 56

18. Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 59 51

19. Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 63 68

20. Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. 66 5

21. Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. 69 54

22. Siemens San. ve Tic. A.Ş. 70 53

23. Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 75 66

24. Delphi Automotive Systems Ltd. Şti. 78 65

25. Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 79 81

26. Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. 90 145

27. Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. 91 102

28. Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş. 100 116

İLK 200

29. Trakya Cam Sanayii A.Ş. 105 90

30. Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. 107 124

31. Honda Türkiye A.Ş. 122 181

32. Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş. 125 129

33. Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 126 126

34. Kordsa Global Endüst. İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş. 132 115

35. Kürüm Demir Sanayi Dış Ticaret A.Ş. 133 137

36. Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. 136 120

37. Autoliv Cankor Otomotiv Emn. Sist. San. ve Tic. A.Ş. 140 139

38. Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. 144 195

39. Alstom Grid Enerji Endüstrisi A.Ş. 145 109

40. Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 158 168

41. İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. 161 157

[kocaeli’nin en’leri: 500 büyük ►
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İLK 300

50. Anadolu-Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 210 220

51. Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 215 207

52. Yıldız Sunta MDF Orm. Ürün.San.Tes.İth.İhr. ve Tic.A.Ş. 226 173

53. Sarıtaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. 231 209

54. Deva Holding A.Ş. 232 218

55. OMV Petrol Ofisi A.Ş. 235 259

56. Nuh Beton A.Ş. 243 221

57. Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Paz. İth. İhr. A.Ş. 256 236

58. İzocam Tic. ve San. A.Ş. 259 282

59. Polisan Boya San. ve Tic. A.Ş. 275 280

60. Hasçelik San. ve Tic. A.Ş. 277 -

61. Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A.Ş. 279 289

62. Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş. 285 320

63. Major SKT Oto Donanım San. ve Tic. A.Ş. 288 305

64. ABB Elektrik Sanayi A.Ş. 293 238

İLK 500

65. B-Plas Bursa Plas.Met.İnş.Ene.Mad.Jeo.Tur.Tar.San.Tic.A.Ş. 305 273

66. Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. 313 346

67. Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş. 319 307

68. Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. 326 356

69. CVS Makina İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 328 484

70. AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş. 335 317

71. Modern Ambalaj Tic. ve San. A.Ş. 336 412

72. Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. 338 271

73. Ağır Haddecilik A.Ş. 355 -

74. Assan Panel San. ve Tic. A.Ş. 366 344

75. Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. 381 -

76. Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. 384 405

77. Gesan Yatırım ve Ticaret A.Ş. 409 414

78. Legrand Elektrik Sanayi A.Ş. 410 455

79. Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. 411 374

80. Hak Bakır Çekme ve Elektrotel San. Tic. A.Ş. 429 388

81. Güney Çelik Hasır ve Demir Mamulleri San. Tic. A.Ş. 435 355

82. Enpay Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş. 436 377

83. Denizatı Petrokimya Ürünleri Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 437 309

84. Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. 441 453

85. Göze Tarım Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. 456 -

86. Sun Chemical Matbaa Mürekkep. ve Gereç. San.veTic.A.Ş. 460 -

87. Firma ismini açıklamamıştır. 479 -

88. Çelikord A.Ş. 484 358

89. Ayhanlar Yol Asfaltlama San. ve Tic. A.Ş. 485 -

90. Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. 486 361

91. Farplas Oto Yedek Parçaları İml. İth. ve İhr. A.Ş. 490 -

92. Deniz Yıldızı Petrokimya Ürün. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. 492 318

43. Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 169 166

44. DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 173 190

45. Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. 174 192

46. Federal-Mogul Piston Segman ve Gömlek Üret. Tesis. A.Ş. 176 154

47. Olmuksan International Paper-Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 183 198

48. Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 186 182

49. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 198 193
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Türkiye’nin gıda şirketi Ülker, 2013 yılının ilk ya-
rısında satış gelirlerini yüzde 16 artırarak 1.3 milyar 
liraya ulaştırdı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 1.1 
milyar lira satış geliri elde etti. 2012 yılının ilk yarısın-
da 157 milyon lira 
faaliyet karı elde 
eden şirketin bu 
yılın aynı döne-
mindeki faaliyet 
karı ise 201 mil-
yon lira olarak 
gerçekleşti. 

Ülker CEO’su 
Mehmet Tütüncü; 
“2013 yılının ilk 
yarı sonuçlarının 
beklent i ler imiz 
doğrultusunda so-
nuçlanmasından 
tüm ekip olarak 
mutluyuz. Son 6 
çeyrektir gerçek-
leşen şirket mali 
performansı, sürdürülebilir ve karlı büyüme için mali ve 
operasyonel olarak sağlam bir zemin oluştuğunu göste-
riyor” dedi.

- 2013 yılı ilk yarıyıl cirosunu 1.3 milyar
   liraya ulaştırdı
Ülker, 2013 yılı ilk yarıyıl konsolide mali tablolarını 

açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gön-
derilen mali tablolara göre şirket, 2013 yılı ilk yarıyıl 
konsolide cirosunu 1.3 milyar liraya ulaştırdı. 2012’nin 
aynı döneminde 1.1 milyar lira ciro elde eden şirket, ci-
rosunu yüzde 16 artırmış oldu. 

Ülker bilançosunda, yalın ve rekabetçi iş yapış mo-
deli ile daha yüksek satış hacmine ve gelir artışına ula-
şılmasını hedefliyor. 

Ayrıca operasyonel mükemmellik çalışmaları dâhilin-
de operasyonel karlılığın daönemli ölçüde artırılmasını 
amaçlıyor.

Ülker’in 2013 yılı ilk yarısındaki faaliyet karı yüzde 
28 gibi bir artış gös-
tererek 157 milyon 
liradan 201 milyon 
liraya yükseldi. Şir-
ketin bu yarıyılda-
ki net dönem karı 
ise 111 milyon lira 
olarak gerçekleşti. 
Şirket, geçen yılın 
aynı döneminde de 
116 milyon lira kar 
etmişti.

-Rekabet 
gücümüz, pazar 
paylarımıza da 
yansıyor
Ülker CEO’su 

Mehmet Tütüncü, 
şirketin performansı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları 
söyledi; “2013 yılının ilk yarı sonuçlarının beklentileri-
miz doğrultusunda sonuçlanmasından tüm ekip olarak 
mutluyuz. Son 6 çeyrektir gerçekleşen şirket mali per-
formansı, sürdürülebilir ve karlı büyüme için mali ve ope-
rasyonel olarak sağlam bir zemin oluştuğunu gösteriyor. 
Bulunduğumuz kategorilerdeki rekabet gücümüz, pazar 
paylarımıza da yansımaya devam ediyor. Bu gelişimin 
sürdürülebilir olmasında, tüm değer zincirinin verimli-
lik ve ortak hedefler için hizalanmış olmasının etkisi çok 
önemli. Müşteri odaklı, daha rekabetçi, daha verimli ve 
daha yenilikçi olma azmimizin, tüm müşterilerimize ve 
paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğine inanı-
yoruz. Elde edilen sonuçlar, 2013 yılı bütçe hedeflerimize 
ulaşma konusundaki motivasyonumuzu da yükseltiyor.”

Ülker, 2013’ün 
ilk yarısında 
satışlarını 
yüzde 16   

faaliyet karını 
yüzde 28 artırdı

[kocaeli’nin en’leri: 500 büyük ►
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Ağaç bazlı panel sektörünün global oyuncusu, 
orman ve ağaç ürünleri sektöründe Türkiye’nin 
en büyük üreticisi Kastamonu Entegre, her yıl 
olduğu gibi 2012 yılında da ‘Ağaç Mamulle-

ri ve Orman Ürünleri’ ihracat şampiyonu oldu. Kastamonu 
Entegre, 86.5 milyon dolarlık ihracat rakamı ile açık ara 
sektör birincisi olarak başarıya ulaştı. 

Türkiye’nin en stratejik nitelikli ürünlerinin ihracatını 
kayıt altına alan İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) 2012 
yılında da başarılı ihracatçıları ödüllendirmeye devam etti. 

18 Temmuz 2013 Perşembe günü Cemile Sultan Korusu’nda 
gerçekleştirilen ödül töreninde Kastamonu Entegre 2012 
yılı ihracat şampiyonu olarak ödüle layık görüldü. Ekono-
mi Bakanı Zafer Çağlayan’ın katılımıyla gerçekleştirilen 
törende Kastamonu Entegre adına ödülü ihracat müdürü 
Haluk Baybek aldı.

Kastamonu Entegre’nin yıllardır sürdürdüğü başarısına 
dikkat çeken Kastamonu Entegre Genel Müdürü Haluk Yıl-
dız; “İhracat konusunda yıllardır liderliğimizi koruyoruz.  
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri alanında Türkiye’nin 

en büyük üreticisi ko-
numunda her yıl olduğu 
gibi bu yıl da 80 milyon 
doların üzerinde rakam 
ile açık ara ihracat sek-
tör birincisi olma ba-
şarısını gösterdik. Kas-
tamonu Entegre için 
vizyon artık sadece 
Türkiye piyasası değil, 
sınır ve çevre ülkeler 
ile 950 milyonluk bir 
nüfus. Çalışmalarımıza 
bu yönde hız verip yıl-
lardır ihracat anlamın-
da elimizde tuttuğumuz 
sektör liderliği konumu-
muzu korumayı hedefli-
yoruz.” dedi.

Kastamonu Entegre 
2012 yılında da 

‘Ağaç Mamulleri ve Orman 
Ürünleri’ ihracat 
şampiyonu oldu

[kocaeli’nin en’leri: 500 büyük ►
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Hyundai, yeni yaptığı yatırımla Türkiye fabrikasının yıllık 
üretim kapasitesini 200 bin adede çıkardı. Bu yatırımla şu 
an ağırlıkla Avrupa için üretilen i20 ile birlikte yeni i10’un 
üretimi de Eylül ayı itibariyle başlayacak.

Hyundai’den yapılan açıklamaya göre, Hyundai, Türkiye 
Fabrikası’ndaki yatırımını tamamladı ve böylece Avrupa’daki 
yıllık otomobil üretimini toplam 500 bin adedin üzerine çıkar-
dı. 609 milyon dolarlık yatırımla yeni tedarikçiler gelmesinin 
yanı sıra 2 bin 800’den fazla yeni istihdam yaratılacak.

Üretime 1997 yılında başlayan Hyundai Assan İzmit 
Fabrikası, Hyundai’nin Kore sınırları dışında en uzun süre-
dir üretim gerçekleştiren fabrikası olma unvanını taşıyor. 
2007 yılından bu yana 100 bin adetlik hacimle üretim yapan 
fabrika, yeni artırılan kapasitesiyle birlikte bu rakamı 2014 
yılından itibaren 200 bin adedin üs-
tüne çıkaracak. Bu yatırımla şu an 
ağırlıkla Avrupa için üretilen i20 ile 
birlikte yeni i10’un üretimi de Eylül 
ayı itibariyle başlayacak.

-Bugüne kadar 1 milyar 
avrodan fazla yatırım yapıldı
Bugüne kadar toplamda 1 mil-

yar avrodan fazla yatırım yapılan 
fabrikanın ilk günden beri süregelen 

başarısı, Hyundai’nin Avrupa’daki 2’nci üretim merkezi 
olan Çek Cumhuriyeti Fabrikası’nın (HMMC) açılmasını 
beraberinde getirdi. 2008’de üretime başlayan HMMC, 
ilk yılında 114 bin araç üreten tesisten bugün tam kapa-
siteyle yıllık 300 bin adet araç üreten bir fabrika haline 
geldi.

Bugün Hyundai’nin Avrupa’da satılan araçlarının 
yüzde 95’i Avrupa’da tasarlanıp Avrupa’da geliştirili-
yor. Türkiye’deki yeni yatırım sayesinde 2014 itibariyle 
Hyundai’nin Avrupa’da satılan araçların da yüzde 90’ı 
Avrupa’da üretiliyor olacak.

Hyundai Motor’un Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı 
ve Operasyonlardan Sorumlu Başkanı (COO) Allan Rush-
forth, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, “Türkiye 

fabrikamızda yapılan yeni yatırım 
ve bölgedeki üretim gücümüzün 
artması, Hyundai’nin Avrupa’ya 
artırarak verdiği önemin en büyük 
göstergesi.

 Avrupa’daki fabrikalarımız 
sayesinde bölge için en doğru araç-
ları üreteceğiz ve Avrupa’daki te-
darikçilerimizle iş ortaklarımıza 
desteğimizi sürdüreceğiz” ifade-
lerini kullandı.

Hyundai Türkiye 
Fabrikası’nın kapasitesi 

arttırıldı

[kocaeli’nin en’leri: 500 büyük ►
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Logosu ve ambalajı ile tamamen yenilenen Molfix, ko-
rumaya ihtiyaç duyan bebekler için etkili çözüm sunuyor. 
Bebekler 7 gün 24 saat bebek bezi kullanırlar ve daima 
mükemmel bir korumaya ihtiyaç duyarlar. İşte bu nedenle 
Molfix 7/24 Koruma’yı geliştirdi. 7/24 Koruma Sistemi ile 
süper hızlı emicilik ve sızdırmazlık rahatlığını bebekler ve 
anneler ile buluşturan Molfix, ‘7/24 Koruma’ sloganını pa-
ketlerine de taşıyor. 

Yenilenen Molfix Bebek Bezi, ekstra emici yeşil 
Tabaka’sı ile 7/24 süper hızlı emicilik, sızdırmaz bariyer-
leri ile sızıntılara karşı 7/24 tam koruma sağlıyor.

Süper esnek yan bantlar ve inceltilmiş anatomik yapı-
sı bebeklerin daha rahat hareket etmesini sağlarken 7/24 
konfor veriyor. 

Bebeklerin hassas cildine özel olarak üretilen Yeni 
Molfix Bebek Bezleri’nin nefes alan dış yüzey& yumuşak 
iç yüzeyi  7/24 cilt koruması sağlıyor.

Molfix’in üstün emici performansı korunarak inceltilen 
anatomik yapısı ile bebekler kendini çok daha rahat hisse-
diyor.

Hayat Kimya
 Molfix 

ile 
bebeklere 

7x24 
koruma 
sağlıyor





1�Kocaeli Odavizyon

Match4Industry  Eşleştirme Etkinliği or-
ganizasyonu tanıtımı kapsamında Ko-
caeli Sanayi Odası olarak yabancı ülke 
temsilciliklerine ziyaretlerde bulunduk. 

Türkiye pazarından stratejik ortaklarını bulmak 
üzere yabancı firmalar Türkiye’deki firmalarla tica-
ri ve teknolojik işbirliği yapmak amacı ile Kocaeli-
ne gelecekleri 24 Eylül 2013 tarihindeki etkinlik için, 
Avusturya,Yunanistan, Makedonya, Fransa,İtalya, 
Hollanda,Çek Cumhuriyeti,Romanya ve Macaristan tem-
silcilikleri ile tanıtım toplantıları yapıldı.

Match4industry 

organizasyonu tanıtımı 

için yabancı ülke 

temsilciliklerine 

ziyaretler yapıldı
Avusturya Ticari Ataşesi 
Marco Garcia ziyareti

Çek Cumhuriyeti Ekonomi ve 
Ticaret Departman Şefi Pavel 

Buchta ziyareti

İtalya Ticaret Ataşesi Maria 
Trınchıeri ve Bay Ferdinando 

Pastore ziyareti

Makedonya Başkonsolosu 
Zerrin Abaz ziyareti

Romanya Ticari Ataşesi Cristian 
Diaconeasa ziyareti 

Hollanda İst. Konsolosu 
Bay Onno KERVERS ve Ticari 

Ataşesi Hester Jonkman ziyareti
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Odamızca yapılan araştırmaya göre, Temmuz ayı için Kocaeli firmalarının kapasite 
kullanım oranı 71,8 olarak belirlendi. Buna göre, bölgemiz sanayisinin kapasite 

kullanım oranları bir evvelki ay ile aynı seviyede gerçekleşti. 
Geçen yıla göre ise 0,4 puanlık bir artış görülüyor. Temmuz ayında kapasite kullanım 
oranlarında artış olmadan paralel seyrin nedeni; Ramazan ayının büyük bir kısmının 

Temmuz ayına denk gelmesi, Avrupa’da devam eden durgunluk ve Temmuz ayının yıllık 
izin dönemi olması olarak görülmektedir.

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 73,6
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
2013 (Türkiye) 72,4 72,2 72,7 73,6 74,8 75,3 75,5
2013 (Kocaeli) 69,4 68,2 70,0 70,9 71,3 71,8 71,8

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık 
olarak takip edilmesi amacıyla hazırlanan Temmuz ayı anketi çerçevesinde 

Odamızca bir araştırma yapılmıştır. 

Araştırmaya katılan firma sayısı 107 adet olup bu firmaların
 yüzde 77’si KOBİ, yüzde 23’ü büyük ölçekli firma niteliğindedir. 



Firma Bildirimleri (%) Ağustos

Arttı/Artacak 24,49

Değişmedi/Değişmeyecek 42,86

Azaldı/Azalacak 32,65

İÇ SİPARİŞLER

Ankete katılan firmaların yüzde 17,81’i 
dış siparişlerinin Ağustos ayında 

arttığını belirtirken, yüzde 23,29’u 
ihracatlarında azalış bildirdiler. 
Firmaların yüzde 58,90’unun ise 
Ağustos ayında alınan dış sipariş 

miktarlarında bir değişim yaşanmadı. 
Dış siparişlerdeki azalış nedenlerinin 
başında; Avrupa’da temmuz-Ağustos 

dönemimin yaz tatili olması gösterildi.

Firmaların yüzde 24,49’unun 
Ağustos ayında iç siparişlerinin 

arttığı belirtilirken yüzde 32,65’inin 
siparişlerinin azaldığı belirtildi. 

Genel olarak, siparişlerdeki azalışların 
nedeni, sezona bağlı açıklandı.

SİPARİŞLER

Firma Bildirimleri (%) Ağustos

Arttı/Artacak 17,81

Değişmedi/Değişmeyecek 58,90

Azaldı/Azalacak 23,29

DIŞ SİPARİŞLER

Temmuz ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 28,04’ünün istihdamlarının 
arttığı, yüzde 60,75’inin ise istihdamlarında bir önceki aya göre değişim 

yaşanmadığı belirlendi.

Firma Bildirimleri Temmuz (%)

Arttı 28,04

Değişmedi 60,75

Azaldı 11,21

İSTİHDAM23%

77%
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Kocaeli Sanayi Odası 
Meclis Toplantısı gerçekleşti

Temmuz Meclis 
toplantımızın konuğu 

Kocaeli Valisi 
Ercan Topaca’ydı... 

 Meclis Toplantısına konuk konuşmacı olarak katılan Ko-
caeli Valisi Ercan Topaca, Körfez Kıyı Dolgu İmar Planını 
açıklayarak, Kocaeli’deki limanların petrokimya, kuru yük ve 
otomotiv taşımacılığı olarak üçe ayırdıklarını ve bundan sonra 
belli bir büyüklüğe ulaşmayan dolgu, yeni liman ve iskeleye izin 
vermeyeceklerini kaydetti.

Kocaeli Sanayi Odası’nın meclis toplantısında ekonomik de-
ğerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Zeytinoğlu; “Türkiye 
birinci çeyrekte, iç tüketim ve kamu harcamalarının etkisi ile 
büyümüştü. Açıklanan göstergeler Türkiye’nin ikinci çeyrekte 
de kamu ve iç piyasa harcamaları ile büyüyeceğini gösteriyor.
Dış ticaretin ekonomik büyümdeki katkısı, ikinci çeyrekte ma-
alesef daha da azaldı.Büyümenin  ikinci çeyrekte daha düşük 
kalabileceğini düşünüyoruz.”

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,Ekim 
ayında kapalı Fuar alanında bir ‘Doğu Marmara sanayi-tekno-
loji fuarı’ organize etmeyi planladıklarını vurgulayarak, “Bu 
fuara en az 250’si Kocaeli’den olmak üzere 350 firmamızın  
katılımını bekliyoruz. Kocaeli valiliğimizin desteği ile Büyük-
şehir Belediyemiz ve MARKA’nın işbirliği ile düzenleyeceğimiz 
etkinlikte ayrıca uluslar arası şirketlerin katılarak bizim firma-
larımız ile birebir eşleştirmelerinin yapılacağı bir çalışma da 
düzenlenecek. Bu organizasyonu ABİGEM yürütecek.” dedi.

-Zeytinoğlu: İhracat artışımız durdu
Mayıs ayında ithalatta Cumhuriyet tarihinin en yüksek it-

halat seviyesine ulaşmalarının dikkat çekici olduğunu belirten 
Başkan Zeytinoğlu; “Bununla birlikte, ihracat artışımız nere-
deyse durdu diyebiliriz. Geçen yıl altın ticareti dış ticaret ra-
kamlarımıza olumlu yansımıştı. Bu yıl ise altın ithalatının daha 
fazla olması sebebiyle olumsuz yansıyor. İlk beş aydaki dış tica-
ret açığı  yüzde 16,9 arttı. (2013’te 41,9 milyar dolar / 2012’de 
35,9 milyar dolar) Dış ticaret açığındaki artışlar devam edecek 
gibi gözüküyor.” açıklamasında bulundu.  

Konuşmasında işsizlik oranlarına da değinen Ayhan Zeyti-
noğlu; “Mart ayı işsizlik oranı yüzde 10,1 ile bir evvelki aya 
göre 0,4 puan geriledi. Şubat ayına göre işsizlikte azalış ol-
masına rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,2 puan 

artış gösterdi. Bizim beklentimiz işsizliğin yüzde 10’un altına 
inebileceği yönündeydi. İşsizliğin önümüzdeki aylarda %10’un 
altına gerileyebileceğini düşünüyoruz.Nisan ayı işsizlik rakamı 
tek haneli olacaktır.” dedi.

-Zeytinoğlu: FED kararından en fazla 
Avrupa ekonomisi etkilenecek
ABD Merkez Bankası’nın tahvil alımlarını yıl sonuna azalta-

cağını ve 2014 yılında sonlandıracağı açıklamasının tüm dünya 
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piyasalarında olduğu gibi Türkiye piyasalarını da etkilediğini 
kaydeden Ayhan Zeytinoğlu şunları kaydetti:

“FED’in aldığı bu karardan en fazla Avrupa ekonomisinin 
olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Avrupa Merkez Ban-
kası düşük faiz ile bölge ekonomisini düzeltmeye çalışıyordu. Bu 
gelişme ile ekonomisi zorda olan bir çok Avrupa ülkesi daha da 
zora girecek gibi görünüyor.Bize gelince; dolar 1,975’i gördü. 
Buna müdahale için Merkez Bankası ardı sıra döviz satım ihale-
leri açtı. Ülke olarak;  dış borcumuzun ve bütçe açığımızın milli 
gelire göre düşük seviyelerde olması,  döviz rezervimizin yüksek 
ve işsizlik oranımızın özellikle bir çok Avrupa ülkesinin gerisin-
de ve azalan bir seyirde olması avantajlarını yaşıyoruz.  Merkez 
Bankası 23 milyar dolar sattı. Doları 1,95’in altında tutmaya 
çalışıyor. Kanaatimizce bu son çabalardan sonra faiz artırmak 
zorunda kalacak. Bu gelişmelerle üretim sektörü zorlanacak, 

büyümemiz olumsuz etkilenecektir.”
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, meclis toplantısında ger-

çekleştirdiği konuşmasının son bölümünde bölge sorunlarına de-
ğinip, Vali Topaca’ya bunları aktarmaya çalışarak şunları ifade 

etti:
“OSB’ler ve limanlarla demiryolu bağlantılarını istiyoruz.

Hatta bu çalışmalarımızın sonucu 3’üncü demiryolu hattını ek-
letmeyi başardık. Bugünse, Devlet Demiryolları ile yaptığımız 
toplantıdan edindiğimiz bilgiler çerçevesinde görüşlerimizi siz-
lerle paylaşmak isterim. 

Yaptığımız görüşmede planlara alınan 3’üncü hat demiryo-
lunun yük taşıma sorununu çözemeyeceğini tespit ettik. Muhak-
kak bir dördüncü hatta ihtiyacımız olacaktır. Örneğin, Köseköy-
Gebze hattının kapasitesi 60-66 tren / gün.Yük taşımacılığında 
kullanım ise 7 tren / gün 1,6-1,7 milyon ton taşınabiliyor. Bu 
yeni hat ile bu rakam ancak 3 milyon tona çıkabilecek. 

Kocaeli limanlarından 2012 yılında elleçlenen yük mikta-
rı sadece 60 milyon ton. 2023, hatta Ulaştırma Bakanlığının 
2035 hedefleri de dahil edildiğinde Kocaeli’nde taşınacak yük 

miktarı 250 milyon tonlara ulaşabilecek. Bu tespitler bize Köse-
köy-Gebze arasında dördüncü hattın planlanmasının aciliyetini 
gösteriyor. Biliyorsunuz şimdilik hızlı tren şehrimizin merkezin-
den geçmekte ancak uzun vadede yukarı taşınması gerekiyor.
Burada kalacak hızlı tren hatlarının, ileride tren hattının eği-
minden dolayı yük taşımaya uygun olmadığını biliyoruz. 

Bununla birlikte Büyükşehir Belediyemizin Gebze’de bir lo-
jistik merkez kurma işaretlemesi var. İstanbul’da da Tuzla aynı 
şeyi düşünüyor. Gebze’de kalacak şekilde ikisinin birleştirilmesi-
nin daha fizıbıl olacağını düşünüyoruz. Benzer şekilde, Köseköy 
mevkiinde, hem Büyükşehir Belediyemizin, hem de vilayetimizin 
lojistik merkez önerileri var. 

Bunların da birleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Görüş-
melerde edindiğimiz bir konu da; İstanbul Boğazına yapılan 
yatırımlarda önceliğin yük taşımacılığından ziyade yolcu taşı-
macılığına verildiğini öğrendik. Tüp geçit ile yük taşımacılığı 
günde 1-2 saat olacak. Dolayısı ile en büyük partnerimiz olan 
Avrupa’dan gelecek yükleri deniz yolu ile getirmek zorunda ka-
lacağımızdan, Derince Limanının önemi bir kez daha karşımıza 
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çıkıyor. Derince Limanının, dolgu yapılarak ihale edilmesine 
taraf olmak istiyoruz. Bu konuda vilayetimizin desteklerini bek-
liyoruz. Bununla birlikte; Cengiz Topel Havaalanı için, Valiliği-
miz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin de ortağı olduğu bir 
konsorsiyum oluşturma çabalarımız var.”

-Vali Topaca: Derince limanı arazileri 
özelleştirilecek, mafyaya dikkat edilmeli

Kocaeli Sanayi Odası Meclis toplantısına konuk konuşma-
cı olarak katılan Vali Ercan Topaca valilik tarafından yapılan 
Körfez Kıyı Dolgu İmar Planı hakkında bilgi aktarımında bulu-
narak,  limanların sektörel olarak üçe ayırdıklarını ve limancı-
ların mutlaka daha büyük limanlar için birleşmeleri gerektiğini 
kaydetti. Taş ocaklarının ise Yukarı Hereke ve Gebze arasında 
32 bin dönüm arazi üzerinde toplanacağını belirten Ercan To-
paca, Dubai Port limanı üzerinden tüm sanayicileri, halkı doğ-
ru bilgilendirmeleri için uyardı. Derince Limanının arazilerinin 
büyütülerek özelleştirileceğini söyleyen Topaca, mafya ile ilgili 
sanayicileri uyardı. 

Kocaeli’de ve ülke genelinde sanayi üretimine karşı bilinçsiz 
bir karşı çıkış olduğunu söyleyen Vali Ercan Topaca, kalıcı re-
fah için sanayi üretiminin ve kullanılan teknolojinin geliştirilme-
si gerektiğini kaydetti. Sanayicilerin yatırım yaparken mutlaka 
halkı doğru bilgilendirmesi gerektiğini söyleyen Ercan Topaca; 
“Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermediğinizi düşünüyorum. 
Dubai Port günlerdir çıkıp bir açıklama yapmasını bekliyorum. 
Danıştay ÇED raporu ile ilgili aldığı karar Yerel Mahkeme ile 
ilgili. 

Mahkemenin uzman kişilerden bilgi almadan karar verme-
si nedeni ile Danıştay yeniden bilgi alınarak karar verilmesini 
istiyor. Bu yatırımın durdurulması anlamına gelmiyor. Ayrıca 
sanayiciler çevre ile ilgili yatırımlarda isteksiz davranıyor. Her-
kesin çevre yatırımlarını yapması şart.” dedi.

-Topaca: Tüm madenler yerleşim 
 alanlarına uzak şekilde taşınacak
Kocaeli’de 71 taş ocağının bulunduğunu ve bunların 53’ünün 

faaliyette olduğunu söyleyen Kocaeli Valisi Ercan Topaca, ya-
pılan çalışma ile tüm madenlerin Yukarı Hereke ve Gebze ara-
sında bulunan yerleşim alanlarına uzak 32 bin dönüm araziye 
taşınacağını kaydetti. Mevcut ocakların yarattığı olumsuzluk-
ların aynı yere taşınmaması için koşullar getirdiklerini söyleyen 
Topaca, “Bölge Uluslar arası standartlara göre planlanacak. 
OSB yönetimi gibi kendi yönetimi olacak. Bölgeye taşınmaya 
Kirazpınar mevkiindeki ocaklardan başlayacağız. Yıl sonunda 
ocaklara tebligatlar gidecek.” açıklamasında bulundu.

-Topaca: Derince limanı özelleştirilmeli,
limanı Kocaeli’li sanayicinin alması lazım
Körfez kıyı Dolgu İmar Planı ile ilgili de bilgi veren Vali  

Topaca, irili ufaklı 35 liman ve iskele olduğunu belirtti. Yeni 
planda ihtisaslaşmanın öngörüldüğünü söyleyen Ercan Topaca 
şunları kaydetti:

“Dilovası ve Körfez Petro Kimya, Körfez ve Derince ara-
sındaki limanlar kuru yük, Gölcük ve Karşıyaka bölgesindeki 
limanlar ise otomotiv taşımacılığı yapacak. Bu noktada liman-
ların ve iskelelerin birleşmesi gerekiyor. Bu hemen olmaz ama 
çalışmaların başlaması lazım. Bundan sonra limanların dolgu 
ve iskele talepleri belli bir büyüklükte olmadığı sürece izin ver-
meyeceğiz. Limanlar yeni planlamaya göre olacak. 

Değirmendere’de yeni liman yapılacağı söylemi doğru değil, 

bize bir başvuru gelmedi ve yerel dinamiklerimiz bu bölgede 
böyle bir çalışma istemiyor. Derince Liman’ına otoban bağlan-
tısı yapılacak. Limanın etrafında bulunan hazine arazilerinin 
limana katılması için çalışma yapıyoruz. Derince Limanı bu 
şekli ile anlamlı değil. Liman tekrar ele alınarak eklenecek 
arazilerle birlikte özelleştirilmeli. Ben bu limanın Kocaeli sa-
nayicinin almasını istiyorum. Bunu alacak sermayemiz var.”

-Topaca: Karadeniz karayolunun Kocaeli’den
geçecek bölümünün yapılması gündemde
2015 yılında Körfez geçişinin tamamlanacağını söyleyen 

Ercan Topaca, Kuzey Otoyolunun ikinci etap ihalesinin önü-
müzdeki dönem yapılacağını ifade etti. Eski İstanbul yolunun 
duble yol yapılması için yapılan çalışmaların sonuçlandığını be-
lirten Ercan Topaca; “Eski İstanbul Yolunun duble yol olması 
önümüzdeki dönem yatırım programına alınacak. Karadeniz 
karayolunun Kocaeli’den geçecek bölümünün yapılması da 
gündeme geldi.” dedi. 

29 Ekim’de hızlı trenin seferlere başlayacağını söyle-
yen Kocaeli Valisi Ercan Topaca, söz konusu bu çalışma ile 
Kocaeli’nin bir üst noktaya çıkacağına dikkat çekerek;  “Ban-
liyö hattı da hızlı tren hattı ile başlayacak. Dördüncü hattın ol-
ması bu yolda imkansız ama kentin Kuzey’inde yapılacak olan 
yeni hızlı tren hattında bunu Kocaeli olarak talep etmeliyiz.” 
dedi.

Asayiş sorununa da değinen Ercan Topaca; “Kocaeli’de 
yapılan eylemler kente yakışır şekilde yapıldı. Kentin huzuru-
nu bozacak bir durum yok” açıklamasında bulundu. Sanayi-
cileri mafya konusunda uyaran Topaca; “Mafyamsı ve illegal 
durumlarla karşı karşıya kalırsanız bizimle mutlaka irtibata 
geçin. Takip ettiklerimiz var. Her para isteyene itibar etmeyin. 
Eğer bu konuda bize destek verirseniz biz onlara fırsat verme-
yeceğiz.” dedi.
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Kocaeli Sanayui Odası ve Türkiye Sigorta Bir-
liği işbirliği ile kimya sektöründe faaliyet 
gösteren kuruluşların sigorta teminatı bulma-
sında yaşanılan zorluklar hakkında 16 Ağus-

tos 2013 Cuma günü, Kocaeli Sanayi Odası tarafından bir 
bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Firmaların ilgiyle 

takip ettiği toplantıya Türkiye Sigorta Birliği - Koordina-
törü Alper Tan, Türkiye Sigorta Birliği Risk Mühendisliği 
Komitesi Üyesi Allianz Sigorta Riziko Kontrol Yöneticisi 
Cihan Hazinedar, Türkiye Sigorta Birliği Yangın Sigortala-
rı Komitesi Üyesi Mapfre Genel Sigorta Yangın Sigortaları 
Grup Müdürü Vedat Basan konuşmacı olarak katıldılar.

Kimya sektöründe sigorta 
uygulamaları bilgilendirme 
semineri gerçekleştirildi...

[etkinlilk ►
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Dünyanın en büyük 3 maya üreticisinden biri olan 
Pakmaya, gıda şirketi olma yolunda yeni adım-
lar atıyor. 

Şubat ayında 200 milyon dolarlık profesyonel pastacılık 
ürünleri pazarına giren Pakmaya, 3 yıllık bir strateji belir-
ledi. Buna göre önümüzdeki 3 yıl boyunda üretiminin yüzde 
80’ini pastacılık ürünlerine ayıracak olan Pakmaya, Türki-
ye genelindeki 30 bin pastane işletmesini hedefliyor. 

Pakmaya aynı hedefler doğrultusunda şu an 65 olan 
pastacılık ürün portföyünü 2014 yılı sonunda 200’e çıkar-
mış olacak. Türkiye genelinde 30 bini aşkın pastacılık işlet-
mesine karşın 100’e yakın üretici firma bulunuyor. Yüzde 
75’inin İstanbul ve Ankara’da bulunduğu pastaneler ağır-
lıklı olarak Marmara Bölgesi’ne yayılmış durumda.

-Öncelikli hedef pastaneler
Gıda sektöründeki yeni stratejileri ile ilgili bilgiler veren 

Pakmaya Pastacılık Ürünleri Satış ve Pazarlama Müdürü 
Eyüp Doruk, bu yılın Şubat ayında tatlı piyasasına giriş yap-
tıklarını hatırlatarak, “Bugüne kadar sanayi endüstrisi için 
üretim yapan bir şirkettik. Şu an ise üretim ve satış şirketi 
olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şubat ayında pas-
tacılık alanına 40 ürün ile girmeyi planlarken, şu an ürün 

portföyümüzü 65’e çıkardık. Her 3 ayda bir yeni ürünleri-
mizi portföyümüze katmayı planlıyoruz. 2014 sonuna kadar 
pastacılık ürün portföyümüzü 200’e çıkaracağız. Buradan 
da anlaşılacağı üzere, öncelikli hedefimiz pastaneler” dedi. 
Pastacılık sektöründe en hareketli dönemin Eylül – Aralık 
aylarında yaşandığını ifade eden Eyüp Doruk, bu dönem için 
de hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

-Pakmaya markası gıda sektöründe de ilgi görecek
Pakmaya’nın kendi branşında dünya çapında bir şirket 

olduğuna dikkat çeken Eyüp Doruk, “Bir Türk sermayesinin 
kendi sektöründe dünyada ilk 3 arasında yer alması bizim 
için gurur verici. Bu özelliğimiz de bize yaptığımız her işi 
çok iyi yapma sorumluluğu veriyor” dedi. 

Pastacılık sektörüne girerken tüketiciler nezdinde bir 
algı araştırması yaptırdıklarını açıklayan Eyüp Doruk, 
“Pakmaya’nın marka bilinirliği yüzde 99, marka güvenir-
liği ise yüzde 95’e çıktı. Gıda sektöründe oldukça zor elde 
edilen bu oranlar, Pakmaya markasını tüm ürünlerimizde 
kullanmamıza karar vermemizi sağladı. Gıda alanında da 
markamızı büyüteceğiz. Tıpkı maya sektöründe olduğu gibi 
bu alanda da çok doğru bir yerde duran iyi bir marka algı-
sını oluşturacağız” diye konuştu.

PAKMAYA 200 milyon dolarlık pastacılık 

pazarına girerek, yönünü evin dışına çevirdi

PAKMAYA 
Pastacılık Ürünleri Satış ve 
Pazarlama Müdürü
Eyüp DORUK

Gıda şirketi olma yolunda yeni adımlar atan Pakmaya, 200 milyon dolarlık pastacılık 
pazarına girdi. Önümüzdeki 3 yıl pastacılık ürünlerine yoğunlaşacak olan Pakmaya, 
Türkiye’deki 30 bin pastaneyi hedefliyor.  Pastacılık alanında 3 yıllık strateji belirleyen 
Pakmaya, 2014 sonunda şu an 65 olan ürün portföyünü 200’e çıkarmış olacak.



     
      

Pakmaya hakkında:
Pakmaya markası ile Türkiye’de fırıncılık sektöründe bilimsel yöntemlerle üretilen maya kullanımının öncülüğünü yapan 

ve tüm ülkede kullanımını yaygınlaştıran Pak Gıda, 1972 yılında kurulmuştur. Pakmaya kurulduğu günden beri istikrarlı bir 
şekilde büyüyerek bugün 250,000 ton yaş maya kapasitesiyle dünyanın 150’ den fazla ülkesine ihracat yapan sayılı büyük 
üreticileri arasında yer almaktadır. Pakmaya bugün maya üretimi ve üretim kapasitesi bakımından Türkiye’de liderlik hede-
findeyken, dünyada ilk 3 firma arasında yer almaktadır. 

Rakamlarla Pastacılık Sektörü
Yüzde 60’ı ölçülebilir durumda olan pazarın büyüklüğü 200 milyon doların üzerinde. 
Sektörde 100’e yakın üretici bulunurken, sektörün yüzde 40’ına 5 firma sahip.
Özellikle keyif tüketimi olan ürünler olması nedeniyle pastacılık sektörü tüketicilerin her geçen gün kalite anlayışını 
değiştiriyor ve geliştiriyor.
Türkiye genelinde 30 binin üzerinde pastane işletmesi bulunuyor. 
Üretim ve tüketimin yüzde 75’i İstanbul ve Ankara’da gerçekleşirken, kalan yüzde 25’lik kısmını ise Türkiye’nin 
diğer illeri paylaşıyor.
Birçok sektörde olduğu gibi üretim ve tüketimin yarısı Marmara Bölgesi’nde gerçekleşiyor. 
Üretimin her geçen gün büyüdüğü sektörde, buna paralel kalite de sürekli artıyor.
Sektörde şubeleşme oldukça yaygın olmakla birlikte, özellikle Marmara Bölgesi’nde 100’ün üzerinde marka 
şubeleşme için adeta yarışıyor.

•
•
•

•
•

•
•
•
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Kocaeli halkına mutlu bir yaşam alanı sunan 
936 konutluk projede inşaat hızla ilerliyor. 
Pekdemir kalitesinin ilk kez bu kadar ekono-
mik fiyatlarla satışa sunulduğu projede inşaat 

iki yılda tamamlanacak ve 1 Temmuz 2015 tarihinde sitede 
yaşam başlayacak.

Kocaeli’nin en büyük markalı konut projesi ‘Evimiz 
Kocaeli’de inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. 70 yıla 
yaklaşan tarihiyle Türkiye’nin en köklü, Kocaeli’nin en say-
gın ve güvenilir inşaat şirketlerinden Pekdemir İnşaat’ın 
936 konutluk projesi iki yılda tamamlanarak sahiplerine 
teslim edilecek. Evimiz Kocaeli, Kocaeli’nin yıldızı parla-
yan Başiskele bölgesinin panoramik şehir ve körfez manza-
ralı noktasında bulunuyor.

Deprem güvenliği başta olmak üzere Pekdemir İnşaat’ın 
yüksek kalite standartlarını çok ekonomik fiyatlarla halka 
taşıyan proje; mimarisi, geniş sosyal donatıları ve imkan-
larıyla gerçek bir yaşam alanı ve sıcak bir mahalle ortamı 
sunuyor. 

Çok uygun fiyatlar ve ödeme koşullarıyla satışları de-
vam eden ‘Evimiz Kocaeli’ projesinde 2+1, 3+1 ve 4+1 
büyüklüğe sahip altı farklı tipte konut bulunuyor.

20 Mart 2013 tarihinde düzenlenen lansmanla 360 
konutluk ilk etabı satışa sunulan, gösterilen yoğun ilgi ve 
oluşan talep üzerine 264 konutluk ikinci etap satışları öne 
çekilen projede haziran ayında başlayan inşaat çalışmaları 
da hızla devam ediyor. 

Projenin ikinci etap konutları arasında, 2 bin metreka-

Pekdemir İnşaat’ın 
‘Evimiz Kocaeli’ 

projesi hızla 
yükseliyor

[şirketlerden ►
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relik göletin çevresinde bulunan bloklar ile arazinin yüksek 
kesiminde konumlandığı için körfez ve şehir manzarasına 
hakim bloklar da yer alıyor. 

Şehir merkezine sadece yedi dakikalık mesafede, şehre 
çok yakın ama kentin gürültü ve karmaşasından uzak bir lo-
kasyonda, Başiskele’de hayata geçecek projenin yüzde 75’i 
yeşil alana ayrılmış durumda. 122 bin 500 metrekarelik 
alan üzerinde, tamamı dört katlı bloklardan oluşan proje, 
estetik mimarisiyle de dikkat çekiyor. Yaşamı keyifli hale 
getirecek her türlü sosyal donatının düşünüldüğü projede; 
kafe, dinlenme alanları, toplantı salonları, fitness salonu, 
çocuk kulübü ve uzman pedagoglar danışmanlığında her 
yaş grubuna uygun olarak farklı tasarlanmış çocuk oyun 
alanlarının bulunduğu büyük bir sosyal tesis yer alıyor.

2 bin metrekarelik dev bir göletin de içinde bulunduğu 
yürüyüş parkurları, rekreasyon alanları, iki adet basketbol 
sahası, görkemli bahçe ve çevre düzenlemesi de yine proje 
içerisinde yer alan detaylar. Aynı zamanda söz konusu po-
rojede 7 x 24 kameralı güvenlik sistemi ile korunaklı ya-
şam anlayışı ön plana çıkıyor. 

-Mert Pekdemir: 70’inci yıl gurur projemiz 
Söz konusu proje ile ilgili bilgiler veren Pekdemir İnşa-

at Genel Müdürü Mert Pekdemir, Pekdemir İnşaat olarak 
1944 yılından bu yana, çoğu Kocaeli’de olmak üzere İstan-
bul, Ankara, Eskişehir, Bilecik gibi kentlerde konut, resmi 

binalar, okullar, ticari binalar, gölet, dere ıslahı, köprü, 
restorasyon, iskele gibi farklı projeleri hayata geçirdiklerini 
ifade etti. Mert Pekdemir şunları kaydetti:

“Müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteden ödün vermeyen 
iş yapış felsefesi ve zamanında teslim politikasıyla bölge-
sinde kalite ve güvenin sembolü olmuş, güçlü bir bölgesel 
marka haline gelmeyi başarmış bir şirketiz. 

Şimdi, Kocaeli’nin en büyük markalı konut projesi olma 
özelliğine sahip ‘Evimiz Kocaeli’ projesiyle, 936 aileyi daha 
ev sahibi yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evimiz 
Kocaeli, 70 yıllık şirketimiz için bir zirve noktası, 70’inci 
yılımızın gurur projesi. 

Pekdemir kalitesini ve güvenini çok uygun ve ekonomik 
fiyatlarla Kocaeli halkına taşıdığımız bir proje. Pekdemir 
bütünleşik güvence sistemine uygun olarak inşa edilen Evi-
miz Kocaeli, mahalle sıcaklığını yaşatan, özellikle aileler 
için tasarlanmış, geniş sosyal imkanları ve donatılarıyla hu-
zurlu ve keyifli bir yaşam vadeden, gerçek bir yaşam alanı 
olacak.

Öte yandan Evimiz Kocaeli, konut sahibi olmak isteyen-
ler için olduğu kadar yüksek değer artışı potansiyeliyle yatı-
rımcılar için de önemli bir fırsat sunuyor. 

Sadece Kocaeli’den değil, bölge illerinden ve hatta İs-
tanbul ve Ankara’dan bile çok sayıda kişinin alım yapmış 
olması, projenin yatırım değerini göstermesi açısından da 
anlamlı.”  
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Odeabank, Marmara Bölgesi’nin önemli ticaret 
merkezlerinden Kocaeli’nin en büyük karma 
kompleksi ‘Symbol Kocaeli’ için Kavanlar İn-
şaat ile kredi anlaşmasına imza attı. 

Çoklu bir yapıda inşa edilecek olan Symbol Kocaeli, bir 
çok mağaza ve restoranın bulunduğu AVM’nin yanı sıra, 
otel, hastane ve ilin ilk  kongre merkezini tek çatı altında 
buluşturacak. Symbol Kocaeli’de; Medicalpark Grubu Me-
dicalpark Kocaeli Hastanesi’yle, Ever Turizm Grubu Hilton 
Worldwide Hampton by Hilton markasıyla yer alacak.

Mimari konsepti, kiralaması ve işletmesi gayrimenkul 
geliştirme ve yatırımı alanında Türkiye’nin en başarılı ku-
rumlarından biri olan Turkmall tarafından gerçekleştirilen 
Symbol Kocaeli’nin; mimari projelerini yine bir çok alış-
veriş merkezi ve kompleksin yaratıcısı olan Nova Sultani 
üstleniyor. 

Dev kongre merkezinin işletmeciliği ise, bu alanda uz-
man uluslararası firmalarla yapılacak olan ‘çözüm ortak-
lığı’ şeklinde gerçekleştirilecek. Symbol Kocaeli projesinin 
kentin iş dünyasına, ticaretine, istihdamına,  kültür-sanat 
ve turizm hayatına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

-Cengiz Kavan: Kocaeli’nin çehresini 
değiştirecek bir projeye imza atıyoruz
Odeabank’ın 105 milyon  USD finansman sağladığı ve 

2015 yılı 2’nci çeyreğinde tamamlanması planlanan pro-
jenin toplam maliyetinin ise 200 milyon USD’yi bulması 
bekleniyor. Kavanlar İnşaat CEO’su Cengiz Kavan proje ile 
ilgili şunları kaydetti:

“Türkiye milli hasılasının yüzde 18’ini tek başına üre-
ten, nüfus yoğunluğu açısından Türkiye’nin 2’nci büyük ili 
olan Kocaeli’nde 40 yıldır inşaat sektöründe varlık gösteren 
Kavanlar İnşaat olarak; Kocaeli’nin çehresini değiştirecek 
bir projeye imza atıyor olmaktan son derece mutlu ve gu-
rurluyuz. 

Toplam 185 bin metrekare  inşaat alanına sahip Symbol 
Kocaeli projesinin 62 bin metrekaresinde Turkmall tarafın-
dan adımıza işletilecek olan alışveriş merkezi, 43 bin met-

rekaresinde Medicalpark Kocaeli Hastanesi, 12 bin metre-
karesinde Hampton by Hilton Oteli, 5 bin metrekaresinde 
ise toplam 3 salondan oluşan bin 650 kişilik kongre mer-
kezi yer alacak. Kompleksin içinde bin 750 araç kapasiteli 
kapalı otopark düzenlemesi de yapılacak. Projemizi yapı 
sektörünün geldiği son teknolojiler ile gerçekleştireceğiz. 
Kocaeli’ye sosyo-ekonomik  anlamda büyük katkı sağlaya-
cak bu projeyi kazandırmak için sabırsızlanıyoruz.

Bu büyük heyecanımıza başta finansal destek sağ-
layan Odeabank Yönetimine, Genel Müdürü Sayın Hü-
seyin Özkaya’ya, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erol 
Sakallıoğlu’na, proje geliştirme-yönetme ve kiralama ko-
nusunda başarılı çalışmalar gösteren Turkmall’e , özel 
sağlık sektöründe Türkiye’nin en büyüğü olan Medicalpark 
grubuna, dünyanın en  prestijli otel zincirlerinden Hilton 
Worldwide’a ve Ever Turizm’e ve bu projede emeği geçen 
tüm kurum ve kişilere yürekten teşekkür ederim.”

-Eyüboğlu: Kocaeli’nin kalkınma hamlesi 
içinde Symbol Kocaeli önemli yer tutacak
Konu ile ilgili konuşan Turkmall Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Levent Eyüboğlu ise; “İstanbul gibi Türkiye’nin 
en büyük ticari potansiyele sahip şehrinin hemen yanı ba-
şında ve son derece büyük bir ekonomik potansiyeli olan 
Kocaeli; Symbol Koceli karma projesi ile önemli bir de-
ğere daha ev sahipliği yapacak. Türkiye sanayisinin kalbi 
olan Kocaeli’nin kalkınma hamlesi içinde Symbol Kocaeli 
önemli bir yer tutacak. Projenin yalnız Kocaeli’nin değil; 
Sakarya, Yalova, Düzce, Bolu gibi çevre illerin sosyal ya-
şamının daha da zenginleşmesinde büyük rol oynayacağına 
inanıyorum. 

Projenin mimari konsept, kiralama ve yönetimini üstle-
nen Turkmall olarak, Kavanlar İnşaat gibi son derece güçlü 
bir şirketle işbirliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyo-
ruz. Medical Park Grubu ve Hampton by Hilton markasıyla 
Ever Grup Symbol Kocaeli’ne büyük bir değer katacaktır. 
Odeabank’ın projeye duyduğu güven ise onurlanmamızı sağ-
lamaktadır.” dedi.

Kavanlar İnşaat’ın 
Kocaeli’nin ilk ve tek karma 

projesi olacak 
‘Symbol Kocaeli’nin
kredi finansmanını 
Odeabank sağlıyor
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Posco Açıldı

İzmit’te  Alikahya Organize Sanayi Bölgesi’nde Güney 
Kore-Türk ortaklığı ile geçtiğimiz eylül ayında temeli atılan 
Posco Assan Paslanmaz Çelik Fabrikası düzenlenen törenle 
açıldı. 170 bin metre kare üzerine kurulu, 750 metre uzunlu-
ğundaki fabrikada yıllık 220 bin ton üretim kapasitesi, bin ki-
şinin istihdam sağlaması ile faaliyet göstermeye başlayacak.

Dünyanın en büyük dördüncü çelik üreticisi olan Güney 
Koreli Posco, Kibar Holding ve Daewoo International ortak-
lığı ile kurulan fabrikanın açılışına Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Nihat Ergün Vali Yardımcısı Ali Sözen, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP 
Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kore Cumhuriyeti Türkiye 
Büyükelçisi Lee Sangkyu, Kibar Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Asım Kibar, Posco Başkanı JoonYangChung, Posco 
Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, DaewooInternato-
nal adına bakan yardımcısı DongHee Lee, KOÜ Rektörü Se-
zer Komsuoğlu, AKP il Başkanı Mahmut Civelek, İl Emniyet 
Müdürü Hulusi Çelik ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin 
Tuğrul ile çok sayıda davetli katıldı.

-Üretim için düğmeye basıldı
Törende ilk olarak törene katılan protokol üyeleri dost-

luk ve kardeşliğin göstergesi olarak ağaç dikimi ile başlandı. 
Ağaç dikiminin tamamlanmasıyla protokol üyeleri hep birlik-
te fabrika alanını gezerek incelemelerde bulundu. Son olarak 
ise protokol üyeleri hep birlikte ilk paslanmaz çelik rulosunun 
yapılması için düğmeye basarak üretimi başlattı. Fabrikayı 
gezen protokol daha sonra ise ilk kez çıkan metal üzerine ha-
tıra olarak duygularını yazdılar.

Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Lee Sangkyu, id-
dialı açıklamalarda bulunarak “Posco Assan fabrikasının 
Türkiye’nin Dünya ekonomisinde 10’uncu sıraya yükselme-
sine büyük katkı sağlayacağından eminim. Bu fabrikamız 
Türkiye’nin beyaz eşya, inşaat, mutfak ve diğer çeşitli sektör-
lere ihtiyaç olan malzemeleri satacaktır” dedi.

-Türkiye ve Kore kardeş 
Posco Başkanı JoonYangChung “Türkiye ve Kore arasın-

da bulunan fiziksel mesafeye rağmen Kardeş ülkeler olarak 
tanımlanan Dünya’nın en yakın iki dost ülkesidir. Müşterinin 
güveni ve başarısı bizim geleceğimizdir düşüncesi ile müşte-
rilerimize değer katmak için çaba göstereceğiz. Sadece iyi 
bir şirket olmak için değil Türk milletinin sevgisini kazanmak 
üçün gayret sarf edeceğiz” dedi.



Murat CAN
Öz Can Pişmaniye Firma Yetkilisi
KSO 3. Meslek Komitesi Meclis Üyesi

Murat Can: Yeni yatırımlar ile 
gelişmeye ve sektörün lideri 
olmaya devam edececeğiz

Pişmaniye, tarihi çok eskilere dayanan, hafif ve 
sindirimi kolay bir tatlı türü. Pişmaniye’nin 
adının Farsça’da ‘yün yapağı’ anlamına ge-
len ‘Peşmin’ kelimesinden bugünlere ulaştı-

ğı tahmin ediliyor. Kendisinin de 1600’lü yıllarda İran ve 
Ermenistan’dan gelen Ermeni Ustalar aracılığıyla İzmit’e 
geldiği rivayet ediliyor. Sonrasında zamanla yetişen ustalar 
sayesinde bugünlere ulaşabilmiş bir tatlı. Günümüzde farklı 
illerde de üretilmeye başlanan pişmaniye, 2001 yılında ‘Coğ-
rafi Tescil Belgesi’ alarak ‘İzmit Pişmaniyesi’ olarak tescil-
lendi. 2009 yılında da 1’inci Pişmaniye Festivali kapsamında 
İzmit’li büyük üreticiler sayesinde bin 40 metre uzunluk ile 
‘en uzun pişmaniye’ olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na gir-
meye hak kazanmış durumda.

Öz Can Pişmaniye Babamız Hüseyin Can tarafından 
1957 yılında kuruldu. Ben ve ağabeyim Yaşar Can firmanın 
2’nci kuşak temsilcileriyiz. Kuruluşumuzdan bu yana sürekli 
üretim kapasitemizi, teknolojimizi ve müşteri memnuniyeti-
ni arttırıp bugün sektörümüzde lider konuma geldik. Günde 
3,5 ton kapasite ile en büyük ve en hijyenik tesislere sahibiz. 
Buna rağmen daha yeni ve daha modern bir üretim tesisi için 
yatırım yapmış durumdayız. Kendi matbaa tesislerine de sa-
hip olan firmamız yaklaşık 15 yıldır bütün ambalajlarını ken-
disi üretiyor. Kendi sektöründe Gıda Üretim Sertifikalarına 
ilk sahip olan firmamız, TÜV Belgelendirme Kuruluşu’ndan 
ISO 9001 Kalite Belgesi’ne ve ISO 22000 Gıda Güvenliği 
Belgesi’ne sahip bulunuyor. Ürün kalitemiz ve kapasitemiz 
nedeniyle bugün ülke çapında büyük dinlenme tesisleri ile, 

büyük zincir marketler ile çalışıyoruz. Kafkas Kestane Şe-
keri, Kardelen Kestane Şekeri, Güllüoğlu gibi bilindik fir-
malara ise kendi markaları ile ürün dolduruyoruz. 1983 
yılında İzmit’ten ilk pişmaniye ihracatını Suudi Arabistan’a 
firmamız yaptı. 30 yıldır da tüm Avrupa’ya, Amerika Bir-
leşik Devletleri’ne, Avustralya’ya, Çin’e, Rusya’ya ve bazı 
Türki Cumhuriyetlerine ihracat yapıyoruz ve Avrupa’da te-
levizyon kanallarında reklamlarımız dönüyor. Son senelerde 
pişmaniye sektörüne yeni bir heyecan getirmek amacıyla kar-
ton ambalajların yanı sıra, dekoratif ve hediyelik, ahşap ve 
metal ambalajlar kullanmaya başladık. Bu ambalajlı ürün-
lerimiz büyük beğeni topladı ve firmamıza ‘Yılın Girişimci-
si’ ödülü getirdi. Ayrıca yine bir ilke imza atarak ‘Porsiyon 
Pişmaniye’yi geliştirdik. Her türlü etkinlikte tazeliğini ko-
ruyarak dağıtılabilecek, catering firmaları tarafından tatlı 
olarak sunulabilecek, çeşitli restoran ve pastanelerde çeşitli 
soslarla birlikte tüketilebilecek bir ürün oldu. Bu ürünün de 
büyük ses getireceğine eminiz.

Eskiden el ile çekilen pişmaniye, bugün otomatik makine-
lerde üretiliyor. Bu da sürekli yüksek kalitede ürün üretme-
mizi sağlıyor. En iyi hammaddeler ile eğitimli personelimiz 
tarafında üretilen ürünlerimiz bugün antepfıstıklı, fındıklı, 
kakaolu, çikolata kaplı, Türk kahveli, meyveli, damla sakız-
lı, tarçınlı, güllü ve benzeri çeşitlerde tüketiciye sunuluyor. 
Pişmaniye’nin yanında saray helvası, lokum, cezerye, mesir 
macunu, kestane şekeri gibi ürünleri de portföyünde bulundu-
ran firmamız yeni yatırımlar ile gelişmeye ve sektörün lideri 
olmaya devam edecek. 

��Kocaeli Odavizyon
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Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña 
Nieto 2-4 Eylül 2013 tarihleri ara-
sında Türkiye’ye resmi bir ziyarette 
bulunacak. 2-3 Eylül 2013 tarihle-

rinde Ankara’da resmi temaslar yapacak olan Peña 
Nieto, 4 Eylül 2013 tarihinde DEİK/Türk-Meksika 
İş Konseyi tarafından düzenlenecek, Türkiye-Meksi-
ka İş Konseyi Forumu’na katılmak üzere de ayrıca 
İstanbul’da bulunacak.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto, 
Türkiye ve Meksika’nın 85 yıllık ikili ilişki tarihine 
rağmen, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak olan 
ilk Meksika Devlet Başkanı. Ziyaret bu yönüyle ikili 
ilişkilerde bir dönüm noktası olarak addediliyor. Bu 
kapsamda iki ülke iş dünyasını yakınlaştırmak ve iki-
li ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla ‘21. yy’da 
Stratejik İttifak’ adıyla adımlar atma kararı aldılar. 
İkili ticaret ve yatırım fırsatlarını artırmak üzere, 
Devlet Başkanı Nieto ziyareti esnasında Serbest Ti-
caret, Çifte Vergilendirmeyi Önleme, Yatırımların 
Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşmaları gibi an-
laşmalar dahil birçok anlaşmanın imzalanması nokta-
sında mutabık kalınması bekleniyor.

G20 üyesi olan iki ülke aynı zamanda, dünya ekonomi-
sine etkileri gittikçe büyümekte olan MISTA (Meksika, En-
donezya, Güney Kore, Türkiye, Avusturalya) ülkeleri ara-
sında gösteriliyor. Ayrıca, iki ülke de birbirini bölgelerinin 

merkezi kabul etmekte; Türkiye Meksika’yı -gerek NAFTA 
gerekse Latin Amerika ülkeleri ile kurduğu serbest ticaret 
kanallarından ötürü- Amerika kıtasına açılan kapı, Meksi-
ka ise Türkiye’yi Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Kafkaslar ve 
Balkanlar’a açılan kapısı olarak görüyor.

DEİK/Türk-Meksika İş Konseyi tarafından, Meksika 
Devlet Başkanı 
Enrique Peña 
Nieto’nun ka-
tılımlarıyla 4 
Eylül 2013 
tarihinde saat 
10.30’da Con-
rad Otel’de yer 
alacak olan 
Türkiye-Meksi-
ka İş Konseyi 
Forumu aka-
binde, Meksi-
kalı firmalar 
ile networking 
yapma imkanı 
da sunuluyor.

Meksika Devlet Başkanı Enrique 
Pena Nieto’nun katılımlarıyla 

Türkiye-Meksika 
İş Konseyi Forumu, 

2-4 Eylül 2013’te düzenleniyor
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 Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğ-
lu, Meksika Dışişleri Bakanı   H.E. Jose Antonio Meade 
Kuribrena   düzenlenen DEİK  Türk Meksika İş Konseyi 
toplantısına katıldı

     TOBB’u temsil eden  KSO Başkanı Zeytinoğlu’nun  
açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantının ana konusu  
3-4 Eylül 2013 tarihleri arasında Meksika  Devlet Başka-
nı Enrique Pena Nieto’nun Türkiye ye planladığı ziyareti  
programını kapsıyor.  1928 yılında diplomatik ilişkilerin 
başladığı Meksika ile 85 yıldır Devlet Başkanlığı düze-
yinde ilk kez bir Meksika Devlet Başkanı ülkemizi ziyaret 
etmesi planlanıyor.

     İstanbul Swiss otelde yapılan toplantıya Meksika 
Dışişleri Bakanı  H.E. Jose Antonio Meade Kuribrena 
ile birlikte Meksika Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Mek-
sika Büyükelçisi Martha Barcena Coqui, DEİK Yönetim 
Kurulu üyesi Aykut Eken,Türk Meksika İş Konseyi Baş-
kanı olan KSO Meclis üyesi Albert Saydam  ve Meksika 
ile ticari ilişkileri bulunan bazı işadamları katıldı.

     Meksika Devlet Başkanı ziyareti ile birlikte ger-
çekleşecek işadamları heyetinde otomotiv, Turizm sek-
törlerine önem verildiği, bununla birlikte enerji, inşaat, 
kimya, konuların da da işbirliği yapılabileceği gündeme 
getirildi.

KSO Ayhan ZEYTİNOĞLU - Meksika Dışişleri Bakanı   
H..E. Jose Antonio Meade Kuribrena 

MEKSİKA DIŞİŞLERİ BAKANI 
KURİBRENA’YI  

KSO BAŞKANI ZEYTİNOĞLU 
KARŞILADI

Meksika İş Konseyi
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1980’lerin başlarında ekonomisi oldukça kötü 
olan Meksika, 1980’lerin sonlarına doğru Ulusal 
Kalkınma Planı, özelleştirme, yabancı sermaye ve 
vergi reformlarındaki uygulamaları ile ekonomisini 
liberallestirmeye başladı. 1994 yılında NAFTA’nın 
yürürlüğe girmesiyle dünyanın en büyük ekonomile-
ri arasına girmiş oldu.

ABD’de 2008 sonunda başlayan kriz, uyuşturu-
cu kartellerinin yol açtığı şiddet olayları ve H1N1 
salgını nedeniyle Meksika Ekonomisi 2009 yılında 
resesyona girdi. Ülke ekonomisi yaklaşık yüzde 6,5 
oranında küçülme yaşadı ve bu küçülme 1932 yı-
lından beri yaşanan en büyük küçülme olarak ön 
plana çıktı. 

Meksika Merkez Bankası’nın 2008 yılında 
açıklamış olduğu ekonomik önlem paketi ve 2009 
yılı sonunda dış talepteki artışla birlikte ekonomi 
toparlanma sürecine girmiş olmasına rağmen iç pi-
yasada aynı gelişim halihazırda sağlananadı. Mek-
sika ekonomisinin 2010 yılında yüzde 5 oranında 
büyüdüğü tahmin ediliyor.

NAFTA üyeliğinin ve özelleştirme politikaları-
nın etkisiyle Meksika’ya yabancı sermaye girişinde 
son yıllarda büyük artışlar kaydediliyor. Ekonomik 
büyüme, rekabet ve teknolojik gelişim gibi yönler-
den ülke ekonomisinin katalizörü olan doğrudan 
yabancı sermaye girişi, 2009 yılında yaklaşık 11,4 
milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Meksika, ya-
bancı sermaye girişi açısından Latin Amerika’da 
ikinci sırada yer alıyor.

Meksika’nın ana ihracat partnerleri sırası ile 
ABD, Kanada, Almanya, İspanya ve Kolombi-
ya olarak sıralanırken ithalatındaki partnerleri 
ABD, Çin, Japonya, Güney Kore ve Almanya’dır. 
Meksika’nın ilk beş ihracat kalemi; ham petrol, te-
levizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler, 
telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar, otomo-
bil ve steysın vagonlar ve kara taşıtları için aksam 
ve parçaları olarak yer alırken, ithalatındaki ilk beş 
ürün ise; petrol yağları ve bitumenli minerallerden 
elde edilen yağlar, kara tasıtları için aksam par-
çaları, radyo, televizyon, radar cihazları vb. cihaz-
ların aksam ve parçaları, telli telefon-telgraf için 
elektrikli cihazlar ve elektronik entegre devreler 
olarak sıralanıyor.

Meksika’nın Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı:

Kara taşımacılığı: Ülkenin toplam kara yolu uzunluğu 366 
bin 95 km olup, bunun 6 bin 279 km’si otoyoldan olusuyor. 
Yurt içi kargo taşımacılığının yüzde 85’inden fazlası kara 
yolu ile yapılırken, yolcu taşımacılığında da en çok kara yolu 
tercih ediliyor. Hükümet, uluslararası standartlara uygun 
kosullardaki kara yollarının oranını yüzde 72’den yüzde 90’a 
çıkarmayı hedefliyor.

Deniz taşımacılığı: 16 adet uluslararası ticari limana sahip 
olan ülkenin başlıca limanları; Altamira, Coatzacoalcos, 
Manzanillo, Lázaro, Cárdenas, Morro Redondo, Salina Cruz, 
Tampico ve Veracruz’dur. Liman altyapısının iyileştirilmesi 
ve maliyetlerin azaltılması için 2001-2002 yılları arasında 
bütçe gelirlerinin yarısından fazlası bu alana aktarıldı.

Hava taşımacılığı: Meksika’da 59’u uluslararası olmak üzere 
toplam 85 adet havaalanı bulunmakta olup, toplam havaala-
nı sayısı bakımından ülke, dünyada 3’üncü sırada yer alıyor. 
Sivil havacılık sanayinde Meksika, Latin Amerika bölgesin-
de Brezilya’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Sektörde ar-
tan rekabet nedeniyle son yıllarda maliyetlerin azaltılmasına 
yönelik girişimler uygulamaya geçirilmis, ancak ülkenin en 
büyük havayolu sirketi olan Mexicana de Aviacio (Meksika 
Havayolları), Ağustos 2010’da iflasını açıklamış ve devredil-
miştir. Başkent Mexico City’de bulunan Benino Juarez Ha-
vaalanı Latin Amerika’nın en yoğun havaalanıdır.

Demiryolu taşımacılığı: Ülkenin yaklasık demiryolu uzunluğu 
27 bin km’dir. Kuzey-doğu demir yolu hattı, demir yolu ile 
yapılan yük taşımacılığının çoğunluğunun gerçeklestirildiği 
hattır. Demir yolu ile taşınan yük miktarı son yıllarda ikiye 
katlanmış ve 2008 yılında 100 milyon tona ulaşmıştır. Ay-
rıca; hükümet, büyük şehirlerdeki trafik sıkışıklığının önüne 
geçilmesi için demir yolu taşımacılığının gelişimini destekle-
meye devam ediyor.

Telekomünikasyon: Meksika,OECD ülkeleri arasında telefon 
ücretlerinin en yüksek olduğu ülkelerden biri. Son yıllarda 
gerçekleştirilen teknoloji ve altyapı yatırımları sayesinde sa-
bit hat abonelerinin sayısı 19,4 milyona, mobil telefon kul-
lanıcılarının sayısı ise 83,5 milyona ulaşmış durumda.Ülke 
genelinde bilgisayar sahipliğinin OECD ülkelerine ve Sili, 
Brezilya ve Arjantin gibi bölge ülkelerine kıyasla düşük ol-
ması nedeniyle internet kullanım oranı da düşük. İnternet 
kullanıcılarının sayısı 2010 yılı itibarıyla 12,9 milyon olup, 
internet kullanıcılarının sayısı ise 31 milyondan fazladır.



NAFTA üyeliğinin ve özellestirme politikalarının 
etkisiyle Meksika’ya yabancı sermaye girişinde son 
yıllarda büyük artışlar kaydedildi.  Ekonomik büyü-
me, rekabet ve teknolojik gelişim gibi yönlerden ülke 
ekonomisinin katalizörü olan doğrudan yabancı ser-
maye girisi, 2009 yılında yaklasık 11,4 milyar dolar 
olarak gerçeklesti. Meksika, yabancı sermaye girisi 
açısından Latin Amerika’da ikinci sırada yer alıyor.

Yabancı sermaye 
girişi açısından 

Latin Amerika’da 2’nci sırada

Ülke Değer (Milyon $) Pay (%)
1 ABD 9.097 40,5

2 İspanya 4.339 19,3

3 Kanada 2.486 11,1

4 Birleşik Krallık 1.390 6,2

5 Hollanda 1.320 5,9

6 Almanya 314 1,4

7 Lüksemburg 312 1,4

8 Fransa 105 0,5

9 İrlanda 95 0,4

10 Belçika 82 0,4

Diğer 2.908 13,0

Toplam 22.481  100,0

Ülkeler İtibarı ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Kaynak: İGEME Meksika Ülke Raporu Subat 2011

Sektör Değer (Milyon $) Pay (%)
1 İmalat Sanayi 6,529 29

2 Maden İşletme  4,349 19,3

3 Finansal Hizmetler 4,202 18,7

4 Diğer Hizmetler 3,406 15,2

5 Ticaret 1,939 8,6

6 Ulaştırma ve İletişim 808 3,6

7 İnşaat 802 3,6

8 Elektrik Enerjisi ve Su 414 1,8

9 Tarım 32 0,1

Toplam 22.481  100,0

Sektörler İtibarı ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Kaynak: İGEME Meksika Ülke Raporu Subat 2011

 

Ülke Milyar $

1  ABD 2.581

2 Fransa  1.207

3 İngiltere 1.169

4 Almanya 1.057

5 Hong Kong 962

6 Belçika 741

7 Hollanda 687

8 İspanya 668

9 Çin 574

10 Kanada 528

11 İsviçre 514

12 İtalya 405

13 Brezilya 349

14 Avusturalya 329

15 Meksika 328

38 Türkiye 84

Kümülatif Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Kaynak: CIA The World Factbook
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Türkiye’nin yapmış olduğu Latin Amerika Açılımı sebebiy-
le bölge ülkeleri olan iliskiler arttırılmış durumda. Bu bağ-
lamda, NAFTA üyesi olan Meksika Türkiye için dıs ticaret 
partneri olabilecek ülkelerden biridir. Meksika’nın da dış ti-
caretinde ABD’ye olan bağımlılığını azaltmak ve dış ticaretini 
çeşitlendirmek istemesi iki ülke arasındaki ilişkileri arttırıcı 
bir diğer sebeptir.

Meksika Türkiye’nin Latin Amerika’daki en büyük ikinci 
dış ticaret partneri konumunda. 2010 yılında Türkiye ile Mek-
sika arasındaki dıs ticaret hacminin yüzde 49,2 arttı. Fakat 
bu, Türkiye’nin aleyhine bir artış olarak yorumlanıyor.

Türkiye’nin Meksika’ya gerçekleştirdiği başlıca ihracat 
kalemleri şu şekilde:

•Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları, 

•Kimyasal gübre ve azotlu bilesikler, 

•Kauçuk ürünleri, 

•Takım tezgahları, 

•Motorlu kara tasıtları ve motorları, 

•Tekstil elyafınından iplik ve dokunmus tekstil, 

•Demir dışı metal cevherleri, 

•Mil yatağı, disli, disli takımı ve tahrik tertibatı, 

•Tarım ve orman makineleri, 

•İç ve dış lastik

Meksika’dan Türkiye’ye gerçekleşen ithalat kalemleri 
arasında ise şunlar ön plana çıkıyor:

•Motorlu kara tasıtları ve motorları, 

•Radyo ve TV vericileri ile telefon, telgraf teçhizatı, 

•Ana kimyasal maddeler 

•Sentetik kauçuk ve plastik hammaddeler, 

•Tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopetik araçlar, 

•Büro, muhasebe ve bilgi isleme makinaları, 

•Tarım ve orman makineleri,

•Motorlu kara taşıtlarının motorlarıyla ilgili parçalar

•Baska yerde sınıflandırılmamıs elektrikli teçhizat, 

•Diğer genel amaçlı makineler.

Türkiye-Meksika Ekonomik 
İliskilerinde Öncelikli Sektörler

- Basta altyapı / ulastırma projeleri olmak üzere
  insaat, mühendislik ve bu alanlara
  bağlı danısmanlık hizmetleri
 
- insaat malzemeleri ve ekipmanları

- Sentetik iplik

- Süt ürünleri (özellikle süt tozu)

- Kırmızı ve beyaz et (özellikle sığır, 
  tavuk ve hindi eti)

- Tekstil malzemeleri (düğme, fermuar vb.)

- Motolu tasıtlar

- Otomotiv yedek parçaları

- Taze meyve (elma, armut ve üzüm)

- Buğday unu

- Orman ürünleri

- Elektrik anahtarı ve fis

- Yarı iletken maddeler

- Prefabrik yapılar

- Tıbbi cihazlar

- Otobüs koltuğu dösemesi

- Banyo malzemeleri ve fayans

- Mobilya

- Gıda isleme makineleri

- Tütün

- Sert kabuklu meyveler

- Altın mücevherat

- Takım tezgahları

- Zeytinyağı

Meksika Türkiye’nin Latin 
Amerika’daki en büyük ikinci dış 

ticaret partneri konumunda

[dış ticaret ►
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YILLAR İHRACAT (X) İTHALAT (M) X/M DENGE HACİM

1998 35.336 61.783 0,57 -26.446 97.120

1999 41.451 47.532 0,87 -6.081 88.983

2000 41.302 51.592 0,80 -10.290 92.894

2001 51.773 30.915 1,67 20.857 82.689

2002 76.674 51.991 1,47 24.682 128.666

2003 40.421 99.979 0,40 -59.557 140.400

2004 150.607 120.121 1,25 30.486 270.729

2005 163.671 196.408 0,83 -32.736 360.080

2006 140.778 261.944 0,54 -121.165 402.722

2007 196.750 352.196 0,56 -155.446 548.947

2008 152.165 381.972 0,40 -229.806 534.138

2009 93.022 335.226 0,28 -242.203 428.249

2010 145.507 493.601 0,29 -348.093 639.108

2011 145.159 699.388 0,20 -554.229 844.547

Türkiye-Meksika Dıs Ticareti (1000 $)

Kaynak: TUIK

Ürün adı 2009 2010 2011

Tüm Ürünler 93.022.866 145.507.651 145.159.136

Yenilen meyvalar,kabuklu yemisler,turunçgil ve kavun kabuğu 765.212 764.537 1.654.064

Kakao ve kakao müstahzarları 400.621 1.548.834 468.748

Esasını hububat,un,nisasta,süt teskil eden müstahzarlar 561.490 697.928 499.880

Sebze,meyva,bitki parçaları,sert kabuklu yemis konserveleri 28.773 424.445 849.315

Tütün ve tütün yerine geçen islenmis maddeler 3.632.816 4.236.237 2.466.798

Tuz,kükürt,toprak ve taslar,alçılar ve çimento 1.795.000 772.674 1.686.521

Plastik ve plastikten mamul esya 426.053 1.279.208 1.634.141

Kauçuk ve kauçuktan esya 7.035.838 15.715.554 13.503.309

Deri esya,saraciye esyası,seyahat esyası,bağırsaktan esya 2.960.553 355.300 1.097.611

Ağaç ve ağaçtan mamul esya:odun kömürü 47.226 196.446 513.291

Kağıt ve karton:kağıt hamurundan kağıt ve kartondan esya 201.699 926.601 506.581

Pamuk,pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 1.881.608 3.262.495 4.287.408

Dokumaya elverisli suni ve sentetik lifler 1.059.200 2.136.238 2.852.343

Sentetik ve suni devamsız lifler 1.072.173 1.390.908 3.168.245

Halılar ve diğer dokumaya elverisli maddeden yer kaplamaları 1.153.931 1.108.537 1.782.849

Özel dokunmus mensucat,dantela,duvar halıları,islemeler 1.270.291 1.270.126 1.586.540

Örme esya 899.975 3.009.294 3.274.983

Örme giyim esyası ve aksesuarları 1.366.740 1.497.586 1.680.841

Đnciler,kıymetli tas ve metal mamulleri,madeni paralar 3.355.613 4.501.938 4.458.152

Demir ve çelik 2.753.238 2.029.777 10.838.128

Demir veya çelikten esya 867.906 979.155 3.797.352

Bakır ve bakırdan esya 12.483 21.313 1.526.692

Adi metallerden çesitli esya 363.291 1.326.938 1.438.906

Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları 21.384.694 37.630.723 36.312.459

Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları 5.288.091 4.461.467 6.962.533

Motorlu kara tasıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer 22.495.205 19.854.830 13.510.427

Mobilyalar,aydınlatma,reklam lambaları,prefabrik yapılar 701.195 923.880 1.261.471

Türkiye’nin Meksika’ya İhracatı (Dolar)

Kaynak: TUIK
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KSO’da başarılı performans 
ödüllendirildi

Kocaeli Sanayi Odası’nın düzenli olarak yapılan perfor-
mans değerlendirme çalışmaları neticesinde yılın ilk 6 aylık 
döneminde başarılı bulunan oda çalışanları ödüllendirildi. Üç 
farklı dalda verilen ödüllerde sürdürülebilir yüksek performans 
ödülüne Gebze temsilciliğinde Belge Uzmanı olarak görev ya-
pan Aytuğ Akyıldız layık görüldü.  Proje bazlı çalışmalarında 
gösterdiği başarı nedeniyle sicil servis sorumlusu Atilla Yel-

dan ödül alırken, Değerlendirme Komitesi tarafından odaya 
hızlı adaptasyonu ve gösterdiği performans nedeniyle Kalite 
ve Çevre Sistemleri Sorumlusu Aynur Hacıfettahoğlu ödül-
lendirildi. 

Yönetim kurulu başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun da katıl-
dığı ödül töreni sonrası oda çalışanları ile bayramlaşma ve 
toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
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Kocaeli İl Genç Girişimciler Kurulu (KİGGK) 
tarafından, Türkiye ile Azerbaycan arasında 
oluşan ticaret hacmini genişletmek, ülkeler 
arasında işbirliğinin yapılması ve karşılık-

lı sorunlara çözüm bulmak amacı ile 5-7 Temmuz 2013 
tarihleri arasında Azerbaycan’a iş gezisi düzenlendi. 13 
kişiden oluşan Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu heyet Or-
ganizasyonun ilk gününde Kurul üyelerinden Ayşe Atalay’ın 
işbirliği içinde olduğu Boya ve kimyasalları imalatı yapan 
Caspi-Marine Teknologies MMC firması ziyaret edildi. Fir-
ma Genel Müdürü Bagirov Shamil tarafından karşılanan 
kurul, imalat sahası, depolama alanları, laboratuarı geze-
rek, proses ile ilgili bilgi aldılar. 

Ardından aynı bölgede İnşaat ve Yapı Kimyasalları üre-
timi yapan Epo İnşaat Kimya firması ziyaret edildi. Firma 
sahibi Vugar Hagi ve Genel müdürü tarafından karşılanan 
kurul; firmanın imalat sahası, depolama alanları, laboratu-
arını gezerek yine proses hakkında bilgi aldılar. 

KGGK Heyeti tarafından yine aynı gün Azerbeycan 
Kalkınma Bakanlığı teşkilatı olan Azpromo’ya gidilerek, 
Azpromoda Yatırım Teşvikleri Departman Müdürü Natiq 
MedeTov ve İş ve Bilgi Merkezi Müdürü Anar Qasımlı ta-
rafından Yatırım teşvikleri ve ihracatı geliştirme fonları ile 
ilgili bilgi alındı. Burada, Joint Venture türü yatırımlara 
teşviklerin çok olduğu belirtildi. Özellikle 2013 yılının Tele-
komünikasyon Bilgi ve Teknolojileri yılı olarak belirlendiği 
bunun yanında; Kimya Sanayi Parkı, Eko Endüstrileri Sa-
nayi Parkı, Yüksek Teknolojiler Sanayi Parkları kurulacağı 
ve buralara yönelik çok avantajlı teşvikler olacağı belirtil-
di.

Azpromo ziyaretinden sonra Odalar Borsalar Birliği aya-
rında olduğu belirtilen Azerbeycan Sahipkaplar (İşegötü-
renler) teşkilatı ziyaret edildi. Genel Sekreter Mehemmede-
li Efendiyev ve Başkanlık baş müşaviri Dr. Fuad Hümbetov 
eşliğinde 6 kişilik bir heyetle karşılanan İl Genç Girşimciler 
Kurulu için teşkilatla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. 
50 Meslek Komitesinden oluşan 500 adet üyesi bulunduğu 
belirtilen söz konusu kuruluş Azerbaycan’da önemli bir yere 
sahip olup, Türkiye ile yakın ilişkileri bulunduğu belirtildi. 
Karşılıklı sektörel bazda işbirliği ve ayrıca ticari heyet ve 
ikili iş görüşmesi organizasyonları düzenlenebileceği görü-
şüldü.

Heyet son ziyaretini ise T.C. Bakü Büyükelçiliği Tica-
ret Müşavirliğine gerçekleştirdi. Ticaret Başmüşaviri Necip 
Yavuz ve ekibi tarafından ağırlanan kurul için elçilikte, Ko-
caeli Sanayi Odası ve Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu’nun 
tanıtımı yapıldı. Azerbaycan ekonomik verileri ve Azerbay-
can ile ticari ilişkilere yönelik bilgiler alınarak, Azerbaycan 
da iş yapmak için dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine 
görüşler aktarıldı.

Kocaeli Genç 
Girişimciler 

Kurulu 
Azerbaycan’a 

ticari gezi 
düzenledi
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T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ 
TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

AZERBAYCAN SAHİPKARLAR TEŞKİLATI

CASPİ-MARINE TECHNOLOGIES 
MMC FİRMASI

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ 
TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

Kocaeli Odavizyon

AZPROMO ZİYARETİ
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İŞKUR ve Kocaeli Sanayi Odası tarafından en-
gellilere yönelik olarak düzenlenen dikiş kursunu bi-
tiren engellilere düzenlenen törenle sertifikaları tes-
lim edildi. Tören sırasında bir parti ihracat da yapıldı. 
  İŞKUR ile Kocaeli Sanayi Odası tarafından engelilere yö-
nelik olarak düzenlenen dikiş kursunu bitirenler için sertifika 
töreni gerçekleştirildi. 

Akmeşe yolu üzerinde bulunan Bizimköy Engelliler Üre-
tim Merkezi Vakfında gerçekleştirilen törene Vali Ercan 
Topaca, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sezer Kom-
suoğlu, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu, İŞKUR Müdürü Öztekin Kaşukçi, Bizimköy Engelliler 
Üretim Merkezi Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Şerif Kanık, 
Necmettin Bitlis, ihracatçı firma Metracon’un Yönetim 
Kurulu Başkanı Cem Okçu ile engelliler ve aileleri katıldı.  
   8 Nisan 2013 tarihinde başlayan ve 4 Temmuz 2013 
tarihinde sona eren dikiş kursuna 30 kursiyer ile eği-

Bizimköy’de sertifika töreni 
gerçekleştirildi

[etkinlik ►
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time başlandı. Toplam 480 saat süren eğitimlere 
25 engelli devam ederken, başarılı olan 20 engel-
li ise 10 Temmuz 2013 tarihi itibarı ile işe alındı.  
   Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Sana-
yi Odası ( KSO) Başkanı Ayhan Zeytincioğlu; “Bizimköy 
Odamızın önemli bir sosyal sorumluluk projesidir. Amaç; 
engellilerin üretim süreçlerine dahil edilerek, engellilerin 
kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini 
ve ekonomiye katkıda bulunmalarını sağlamaktır” dedi. 

    2009 yılında merkezin, bütçe açığının kesinlikle sürdü-
rülemez durumda olduğunu vurgulayan Ayhan Zeytinoğ-
lu; “Ama Bizimköy artık kendi ayakları üzerinde dura-
biliyor. Bununla birlikte, Dünya Gazetesinin düzenlediği 
geleneksel ‘İhracatın Yıldızları Yarışmasının’ 7’incisinde 
Bizimköy ‘başarılı ihracat çalışmalarından dolayı’ ödül 
aldı. Bugün itibariyle, toplam 77 çalışanı bulunuyor. 

Bunların 59’u engellilerden oluşuyor. 
Merkezde; 2012 yılından itibaren geçi-

ci iş ilişkisi kapsamında 36 engelli istihdamı  
sağlanmıştır. 2013 yılında İŞKUR ile ortak yürütülen 
yüzde 50 istihdam garantili proje kapsamında; konfeksi-
yon elemanı kursuna katılan 25 engelli kursiyerin 20’si 
10 Temmuz itibariyle istihdam edildi. Bugünkü gönde-
receğimiz ihracatımızın değeri 314 bin dolardır” dedi. 
    İŞKUR İl Müdürü Öztekin Kaşukçi konuşmasında; 

“İnsana yatırım yaparsanız sonuçta hem ülkemiz hem de 
insan kazanacaktır” ifadelerine yer verdi. Vali Ercan To-
paca, kendisinin de işsizlik taleplerini karşılayamadığını 
söyleyerek; “Benim de vali olarak karşılamadığım taleple-
rin başında iş var. İşsizlik en önemli sorundur. Devletimiz 
bu konuyla ilgili önemli projeler hazırlıyor” diye konuştu. 

Ercan Topaca; “Biz bu kurslarla birlikte aslın-



�� Kocaeli Odavizyon

da kursa katılanlara koluna bilezik takıyoruz. İs-
terseniz burada çalışın isterseniz İstanbulda çalı-
şın. Bu eğitim sizlerin refahınızı daha da yukarıya 
çıkaracak. Tekstil işi bizim için önemli iş alanlarından 
birisi. Türkiyede işsizlik oranı yüzde 10 oranında. İlimiz-
de de 55-56 bin civarında işsiz var” şeklinde konuştu.  

     Ercan Topaca, hedeflerinin üreten insan yapmak iste-
diklerini ifade ederek; “İşsizlerin içerisinde siz oların içe-
risinde şanslı olan insanlarsınız. Sizin burayı yaşatma ve 
devam ettirme zorunluluğunuz var. Kaliteli ürün yaparak 
sizlerde önemli buna destek vereceksiniz. Bütün hedef is-
ter engelli ister mahkum olsun onları üreten insan yapmak 
istiyoruz” dedi. 

Törenin buradaki son bölümünde kurslarda başarılı 
olan 20 engelli kişiye sırasıyla sertifikaları verildi. Daha 
sonra Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi gezilerek en-

gellilerin çalışmaları izlendi. İhracatçı firma Metraco adı-
na Engelliler tarafından üretimi yapılan değeri 314 bin 
doları bulan tekstil ürünleri Tır’a yüklenerek, Hollanda’ya 
uğurlaması gerçekleştirildi.

[etkinlik ►



Kocaeli Sanayi Odası Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu,

“Sanayicilerimizin ‘SANTEK 13’ 
Fuarı’na katılımlarını bekliyoruz”

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kısa adı ‘SANTEK 13’ olan Doğu Marmara Sanayi ve Teknolo-
ji Fuarı’na bölgedeki tüm sanayicilerin katılım sağlayarak destek vermelerini istedi.

     KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Genel sekreteri Memet Barış Turabi, Fuar orgnizasyonunu üstlenen Ana-
dolu Ekspo LTD yetkilileri M.Cem Aydın ve Sadettin Haymana’nın katıldığı toplantıda ‘SANTEK 13’ fuarı hakkında 

açıklamalarda bulundu. Kocaeli’ni , öncelikli olarak Doğu Marmara Bölgesine ve ülkemize katkı sağlayacak uluslar arası bir Expo 
Merkezine dönüştürmek amaçlı projeden sık sık söz ettiğini vurgulayan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Projemizin başlangıcı 
olarak ; Kocaeli Büyükşehir Fuar merkezini İnterteks’i tam işlevli bir fuar merkezine dönüştürülmesini planlamaktayız.Amacımız, 
firmalarımızın pazarlarını genişletmek, yurtdışı pazarlarına daha kolay açılımlarını sağlamaktır”dedi.

     İl başlangıcını ‘Karma Fuar’ olarak planladıklarını belirten KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Bundan sonraki fuarları 
“İhtisas Fuarlar” olarak planlıyoruz.Başlangıç Fuarımızın ismi “Doğu Marmara Sanayi ve Tekneloji Fuarı” 24-27 Eylül 2013’de 
düzenlenecektir.Marka,Kocaeli Valiliği,Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,Kocaeli Ticaret Odası,Bölge Odaları Partnerlerimiz olarak 
görev alacaklardır.Fuar, Doğu Marmara Bölgesindeki tüm firmalara açıktır.Tüm Yerel İşbirlikçilerimiz de stantlarıyla fuarda yer 
alacaklardır.Fuar bilincini ve kültürünü bölgemizde oluşturabilmek için ciddi katıl bekliyoruz.En az 350 Stand kurulabilir. Doğu 
Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı ile eşzamanlı ‘Uluslararası İkili İş Görüşmeleri Etkinliği’ (Martch Forlndustry) de düzenlene-
cek. 40 kadar yabancı misafirimizin katılımını bekliyoruz”dedi.

     Fuar süresince Ekonomi Bakanlığı’nın konaklama desteği vereceğini de açıklayan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,”Yemek+
transferleri biz karşılayacağız. MatchForlndustry etkinliğini; Bölgemizin ve firmalarımızın kalkınması ve tanıtımı için büyük fırsat 
olarak görüyoruz.İsteyen yabancı Partnerlerimiz stant açabilecekler.Avrupa İşletmeler ağı networkkü ve dünyadan çeşitli part-
nerlerimiz var. ABD, Çek Cumhuriyeti,Estonya, Avusturya,Kosova. Fuar Merkezimizin “Marka” haline gelmesinde ilk adım olan 
fuarımıza firmalarımızdan katılımcı olarak destek vermelerini bekliyoruz” dedi.

��Kocaeli Odavizyon
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
20120217038 BR – Polonyalı Firmanın Tekstil Alanında Üretici Arayışı
Oteller için tekstil ürünleri tedarik eden Polonyalı perakendeci ve toptancı 
firma ev/otel tekstil üreticileri ile işbirliği arayışındadır. Firma ortağı 
olduğu bir İtalyan firması ile keten ve pamuk için devrimci bir teknoloji 
geliştirmiş ve EKO TEX sertifikasıyla ürünlerini patentlemiştir. Firma 
özellikle Avrupa ve Asya’daki otellerle de işbirliği kurmak istemektedir.
20100223060 – Yüzey İşlemleri İçin Kimyasal Ürün Üreten Alman 
Firmanın Distribütör Arayışı
Yüzey işlemleri için kimyasal ürün (paslanmaz çelik dekapaj, boya 
sökücü, soğuk yağ çözücü maddeler, pıhtılaştırıcılar, tiner) üretimi yapan 
ve bu konuda uzmanlaşan Alman firma, distribütörlük verebileceği 
partnerler aramaktadır. Firma, uzun yıllar otomotiv sektöründe deneyim 
kazanmış ve Audi, BMW gibi araba markalarının tedarikçisi olarak 
çalışmaktadır.
20130709001 – İspanyol Firmanın Makine Takımları Üreticisi Arayışı
Sanayi sektöründe yabancı ve yenilikçi makine takımlarının ticarileşti-
rilmesi konusunda uzmanlaşmış İspanya merkezli şirket, ekstrüzyon, ip 
ve sicim yapımı, profilleme, boru bükme, kaynak örgü ve çelik takviye 
alanlarında üretim yapan ve ticari bir acentalık sözleşmesi kapsamında 
İspanya pazarına girmek isteyen ortaklar arıyor. Firma hizmetlerini 
ticari aracı firma olarak sunmaktadır.
BOES20130711003 – İnşaat Sektörü İçin Metal Profiller Üreten 
Firmanın Distribütör Arayışı
1988 yılından itibaren faaliyet gösteren İspanyol metal profil üreticisi 
özellikle galvanizli çelik kullanarak dekoratif profiller, asma tavan, 
metal tavan, alçı-karton bölmeler vb. yapılar üretmektedir. Firma inşaat 
alanında deneyimli distribütörler aramaktadır.
BOUK20130718004 – Tarım Alanında Üretim Yapan İngiliz Firmanın 
Yabancı Temsilci Arayışı
Tarım alanında örnekleme ve test ekipmanları üreticisi İngiliz firma 
ürünlerini uluslararası pazarda temsil edecek ticari ortaklar ve/veya özel-
likle Güney Avrupa ülkelerinde ürünlerin dağıtımını yapacak distribütör 
aramaktadır.
TOPL20130708002 – Eko-Fuel Üretimi İçin Etkili Teknoloji
Polonya’dan bir KOBİ, bio-fuel üretimi için bir teknoloji geliştirmiştir. 
Piyasadaki mevcut eko-fuel’e bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Teklif 
sadece bir üretim metodu olarak kimyasal reaksiyon içermemekte fakat 
aynı zamanda tam üretim hattı ile de ilgilidir. Şirket, patent korumalı 
bir teknoloji sunmaktadır. Olası işbirlikleri ve lisans anlaşmaları ile 
ilgilenmektedir.
12 IT 56Z6 3P3T – Kullanılmış Ve Kullanışsız Lastikleri Arıtma Sistemi
Yenilenebilir enerji ve atık arıtma teknolojileri konusunda uzmanlaşmış 
İtalyan merkezli bir KOBİ, kullanılmış lastiklerin geri dönüşümü için ye-
nilikçi bir sistem sunmaktadır. Bu birkaç makineden oluşan mekanik bir 
soğuk su soğutma devresinin farklı aşamalarında işaretleme işleminden 
oluşan bir arıtma devresidir. Sistem yenilikçi ve doğa dostudur. Firma, 
lisanslama, üretim, ticari ve teknik işbirliği sağlayabileceği, konuyla ilgili 
faaliyet gösteren partnerler (lastik satıcıları veya firmalar) aramaktadır.
12 SI 68CO 3RHL – Sosyal-CRM Entegrasyonu Çözümü
IT çözümleri ve entegrasyon alanında aktif bir Sloven KOBİ işletmelerin 
mevcut Müşteri Hizmetleri sistemleri ile Sosyal Medyaya entegresine 
yardımcı olan basit bir çözüm geliştirmiştir. Kullanıcıya Sosyal Medyada 
kolay bir kullanım olanağı sunmaktadır. Firma, teknik destekli ticari an-
laşmalar, lisans anlaşmaları veya teknik işbirlikli (ürünün özel ihtiyaçlara 
adaptasyonu) oluşumlara açıktır.
12 AT 0105 3RAS – %50-%75 Daha Kısa Kuruma Süresi İle Çok Etkili 
Bina Yalıtımı
Avusturyalı bir KOBİ, geri dönüşümlü köpüklü polistiren ambalaj malze-
mesi kullanarak binaları izole eden bir teknoloji sunmaktadır. Avantajla-
rı, alışılmış yalıtım malzemelerinden %50-75 daha kısa kuruma süresi, 
akma esnasındaki mükemmel yalıtım özelliği, böylece zaman ve maliyet 
tasarrufudur. Teknoloji bunların yanında, katları düzleştirmede hızlı ve 
kolay bir yol sunmaktadır. Teknik destekli ticari ortaklar ve lisanslamalar 
Avusturyalı KOBİ tarafından aranmaktadır.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

Yayınlanan profiller hakkında bilgi almak yada 
firmanıza uygun profili aramak için Doğu 

Marmara 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
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Doğu Marmara Abigem 
Yönetim Kurulu Toplantısı

yönetime yeni katılan 
üyeleriyle birlikte düzenlendi

Doğu Marmara  ABİGEM A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısı 
03 Temmuz 2013 Çarşamba günü Kocaeli Sanayi Odası’nda 
Yönetime katılan yeni üyeleriyle gerçekleşti. 

Toplantıya yeni dönemde de Doğu Marmara ABİGEM 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam 
edecek olan (Kocaeli Sanayi Odası Başkanı)  Ayhan Zeytinoğ-
lu, Yönetim Kurul Üyeleri Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Mahmut Kösemusul ve Kocaeli Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Memet Barış Turabi ve yeni dönem Yönetim Ku-
rulu üyeleri, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin 
Becan, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Çakır, 

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Kocaeli 
Sanayi Odası Yönetim Kurul Üyesi İrfan Kanık katıldı.

Doğu Marmara ABİGEM Genel Müdür Vekili Şenay 
Yıldız ve Doğu Marmara ABİGEM Eğitim - Danışmanlık 
Program Müdürü Dilek Hazar tarafından yeni yönetim ku-
rulu üyelerine Doğu Marmara ABİGEM A.Ş’nin tarihçesi ve 
geçmiş dönem faaliyetleri anlatıldı. Ayrıca, 24 – 25 Eylül 
2013 tarihlerinde TOSB Otomotiv Yan Sanayi’nde yapılma-
sı planlanan Match4Industry Eşleştirme Etkinliği ve Doğu 
Marmara Bilim, Teknoloji ve Sanayi Fuarı projesi ile ilgili 
sunum yapıldı.
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KOCAELİ ARTVİNLİLER
 DERNEĞİ ZİYARETİ

BAŞKAN AV. NURİ YILMAZ, 
YÖN. KUR. ÜYESİ 
ESAT KABOĞLU, 

GEN. SEK. SEMA YILDIZ 
TABAK

DEĞİRMENDERE SPOR’UN 
BAŞKAN’A ZİYARETİ 

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE 

BAŞKANI İBRAHİM 
KARAOSMANOĞLU’NUN 

ZİYARETİ

ZİYARETLER
[etkinlik ►
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Kocaeli Sanayi Odası Gebze Temsilciliği’nin 
koordinatörlüğünde, V. Kimya İhtisas Organi-
ze Sanayi Bölgesi (GEBKİM) Bölge Müdürlü-
ğü işbirliği ile ‘Kimya Sanayinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği’ semineri düzenlendi.

- Önlemlere yönelik yatırımların 
hayata geçirilmesi amaçlanıyor
Kimya Sektörünün yoğunlukta olduğu Di-

lovası Bölgesinde düzenlenen söz konusu semi-
ner, son zamanlarda özellikle, kimya sanayin-
deki işletmelerde yaşanan yangın v.b olayların 
önceden önlenmesi ve bu önlemlere yönelik 
yatırımların hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Semineri, Kocaeli Sanayi Odası eksperle-
rinden konunun uzmanı ve uygulamaları ile 
ilgili işletme deneyimine sahip olan Oda üye-
si Bayer Türk Kimya Sanayi Limited Şirketi 
Gebze Şubesi’nin eski Fabrika Müdürü Dr. Se-
lami Karaca verdi.

Selim Karaca, katılımın yoğun olduğu se-
mimerde kimya sektöründe ülkemizde ve dün-
yada yaşanan yangın vb. olayları görsel olarak 
örnekledi. Selim Karaca bu tür durumlarda 
alınması gereken tedbirleri ve felaketlerin ol-
madan önce önlenmesi konusunda işletmelerde 
yapılacak olan yatırımları, seminere katılan 
firma temsilcileri ile paylaştı.

Kimya sanayinde 
iş sağlığı ve güvenliği 

semineri verildi

[etkinlik ►
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GYTE mezuniyet töreninde 
yer aldık

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünün Temmuz ayında ger-
çekleştirilen mezuniyet törenine Kocaeli Sanayi Odası olarak 
katıldık ve öğrencilerin bu mutluluğuna ortak olduk.

Üniversite Sanayi İşbirliğinin yadsınamaz bir gerçek oldu-

ğu anlayışla Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tah-
sin Tuğrul Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi’nin 2012-2013 
Eğitim Öğretim yılı mezuniyet törenine katılarak bölümlerinde 
dereceye girmiş mezun öğrencilere hediye verdi.

Plastikçiler Meslek Komitesi 
Öğle Yemeği 29.05.2013

Tekstil ve Giyim Eşyası Meslek
Grubu Toplantısı

Meslek komite toplantıları

[etkinlik ►



[etkinlik ►

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI ‘MARKA’
 ‘BÖLGE PLANI’ 
İLK TASLAĞINI 

HAZIRLAYARAK KAMUOYUNUN 
GÖRÜŞLERİNE SUNDU

Doğu Marmara’nın kalkınma süreci stratejik olarak planlanıyor
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PLANIN AMACI
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu 

ve Yalova illerini kapsayan Doğu 
Marmara Bölgesi için hazırlanan bu 
planın amacı; bölgenin sosyo-ekono-
mik kalkınmasını mekansal olarak 
tanımlayabilmek ve kalkınma sürecini 
stratejik olarak programlamaktır ve 
2014-2023 yılları arasında kalan 10 
yıllık dönemi kapsamaktadır. 

Kalkınma Planının yanı sıra, 
ulusal ölçekte kabul edilen diğer 
strateji ve politikaları Doğu Marmara 
Bölgesi’ne uyarlamak üzere hazırlan-
mış olan Doğu Marmara 2014- 2023 
Bölge Planı; planlama hiyerarşisinde 
altında yer alan planların çerçevesini 
tanımlama özelliğini de taşımaktadır.

 Bu özelliği ile Bölge Planı; 
sosyo-ekonomik kalkınma ilkelerini 
belirliyor olması dolayısı ile bölgedeki 
sosyo-ekonomik kararları, mekânsal 
gelişmeyi tanımlıyor olması dolayısı 
ile de bölgedeki mekan odaklı karar-
ları bağlayıcıdır. Bununla beraber, 
özel sektör ve kamu sektörü yatırım-
larının bölgede yönlendirilmesi adına 
çerçeve doküman niteliği de taşımak-
tadır.

Ülkemizde pek çok sosyo-ekono-
mik kararın temeli; ulusal politikalar 
çerçevesinde belirlenmekte ve bu 
kararların uygulaması ulusal otorite-
lerin sorumluluk alanına girmektedir. 

Bu noktadan hareketle, Doğu 
Marmara 2014-2023 Bölge 
Planı’nda merkezi otoritelerin sorum-
luluğu altındaki faaliyetlere değinil-
memekte, yer yer atıfta bulunulmak-
tadır. Hedeflenen bölge kurgusuna 
erişilebilmesi için kalkınma ajansının 
da içinde bulunduğu tüm yerel otori-
telerin sorumluluğu altındaki faaliyet-
lere değinilmektedir.

Doğu Marmara 2014-2023 Bölge 
Planı; İmar Kanu’nun 8. Maddesi-
ne dayanarak Kalkınma Bakanlığı 
tarafından; 5449 sayılı kalkınma 
ajansları kuruluş kanununda belirtilen 
görevleri ile örtüşmesi dolayısıyla 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
(MARKA)’na hazırlatılmıştır. 

Bölge Planı bir yılı aşkın bir süre 
içinde MARKA tarafından hiçbir 
kurum/kuruluş/kişiden hizmet alımı 
yapılmadan hazırlanmıştır. Doğu 
Marmara 2014-2023 Bölge Planı; 
muhtelif analiz teknikleri ile elde 
edilen bölgesel tespitlerden yola çıkı-
larak belirlenen uygulama önerileri 
bütünüdür. Ancak, planda belirlenen 
uygulama önerilerine temel teşkil 

İŞTE 
DOĞU MARMARA

2023 
Bölge Planı kapsamında bölgenin vizyonu; “Stratejik konu-

mu ve işbirliği ağlarından güç alan, çok yönlü ekonomik yapısı 
ile değer üreten, zengin beşeri potansiyeliyle geleceğe yön veren, 
yaşam kalitesi ile fark yaratan, insan ve bilgi odaklı, yeniliklere 
açık, küresel rekabette ve sürdürülebilir kalkınmada MARKA 
bölge olmak!” olarak belirlenmiştir. 

Bu vizyona paralel olarak 2023 yılı için aşağıdaki hedefler 
benimsenmiştir;

İhracatın 75 milyar $ seviyesine çıktığı
Türkiye vergi gelirleri içindeki payının %18’e çıktığı,
Kişi başına düşen gelirin 35.000TL’ye ulaştığı,
Konaklamalı turist sayısının 3,35 milyona, yabancı turist sa-
yısının 477 bine ve ortalama kalış süresinin 2,1 güne çıktığı,
Tarımsal arazi büyüklüğü / işletme sayısı oranının 20 dekar/
işletme’nin üstüne çıktığı
Güvenli bir yaşam alanı olarak gelişmiş ve tanınmış,
Kısıtlı toprak varlığının bilimsel bir şekilde düzenlendiği,
Arazi kullanımında bütüncüllüğün, düzenin ve sürdürülebi-
lirliğin sağlandığı,
Bölge içi ulaşım imkânlarının nitelik ve nicelik olarak iyileş-
tiği,
Mekân kullanımının verimli kılındığı,
Doğal değerlerin ve kültür varlıklarının korunarak kullanıl-
dığı,
Ekonomik faaliyetlerin ve kentsel yaşamın çevre-dostu yön-
lendirildiği,
Kentsel ve kırsal yaşam alanlarında sosyal anlamda bütün-
leşmiş toplumsal yapı ile daha
aktif ve verimli kullanılan yaşam alanlarının oluşturulduğu
İşsizlik oranının %5,5’e gerilediği ve istihdam oranının 
%60’a yükseldiği, İşgücünün niteliğinin arttığı ve bilgi yo-
ğun ekonomi özellikleri gösteren,
Yükseköğrenim mezunu nüfusun toplam nüfus içindeki payı-
nın %15’e yükseldiği,
Yükseköğrenim mezunlarının bölgeye alınan toplam göçteki 
payının %25’e yükseldiği,
Yükseköğrenim mezunlarının bölgeden verilen göçteki payı-
nın %15’e gerilediği,
Yükseköğrenim mezunu işgücünün toplam işgücü içindeki 
payının 2023 yılında %25’e yükseldiği MARKA bölge olmak
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•
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eden söz konusu analiz çalışmalarının ve verilerin detayları 
verilmemiş, sayısı 200’ü geçen bu çalışmaların listesi bölge 
planı hazırlık sürecinde üretilen ve faydalanılan çalışmalar 
listesi olarak referans belgeler adı ile ayrıca verilmiştir.

Bölge planının hedeflerine ulaşması, bölgedeki tarafların 
bu planı benimsemesine, kaynak ve çabalarını kalkınma için 
ortak hedefler doğrultusunda seferber etmesine bağlıdır. 

Bu nedenle, başta Kalkınma Ajansının Yönetim Kurulu 
ve Kalkınma Kurulu üyeleri olmak üzere bölgedeki tüm ta-
rafların planlama ve uygulama süreçlerine azami katılımına 
özel önem atfedilmiş ve aşağıdaki şemada gösterilen tüm 
planlama adımlarında paydaşların görüşlerine başvurulmuş-
tur.

Bölge Planı’nın ilk onay merci; il valileri, büyükşehir be-
lediye başkanları ile il merkez belediye başkanları, il genel 
meclisi başkanları ve ticaret ve sanayi odası başkanlarından 
oluşan Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’dur. 

Yönetim Kurulu’nun ardından Bölge Planı’nın ikinci 
onay merci Kalkınma Bakanlığı’dır. Planın Kalkınma Ba-
kanlığı tarafından uygun bulunmasına müteakip Kalkınma 
Bakanlığı’nın görev ve yetkilerinin belirlendiği 641 sayılı 
kanun hükmünde kararnamenin 23/A maddesi uyarınca 
sırasıyla Bölgesel Gelişme Komitesi ve Bölgesel Gelişme 
Yüksek Kurulu’nun görüşlerine sunulması planlanmaktadır.

DOĞU MARMARA BÖLGESİ ’NE 
MAKRO BAKIŞ
Doğu Marmara Bölgesi’nin Anadolu ile İstanbul’u 

birbirine bağlayan ana hatların üzerinde yer alması ve 
İstanbul’un yanı sıra Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlere 

komşu olmasının getirdiği coğrafi avantaj, sahip olduğu 
zengin ekonomik çeşitlilik bölgenin cazibe merkezi olma-
sında temel etkenlerdir. Bölgede sanayi, ticaret ve ulaşım 
olanaklarının ülke geneline göre oldukça iyi durumda ve 
hatta gelişme eğiliminde olması ile devam eden büyük kamu 
yatırımlarının varlığı bölgenin gelişmeye devam edeceğine 
işaret etmektedir.

Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi bölge içerisinde fark-
lılık arz etmekte bölgenin temel karakteristiğini oluşturan 
çok sektörlü ekonomik yapı mekânda heterojen bir dağılım 
sergilemektedir. 

Bölgenin İstanbul’a komşu batı ilçelerinde imalat 
sektörü yığınlaşmış olmakla birlikte; doğuya ve kuzeye 

doğru gidildikçe, doğal değerlerin varlığından dolayı tarım 
ve hayvancılık yaygınlaşmaktadır. Sanayi ve tarımın yanı 
sıra, bölgenin geneline dağılan turizm bölgeleri de sektörel 
çeşitliliği beslemektedir.

Kalkınma Bakanlığı tarafından 2011 yılında 8 tematik 
alt başlık altında toplam 61 gösterge referansı ile illerin 
ve bölgelerin sosyo-ekonomik sıralaması yapılmıştır. Bu 
çalışmada; Kocaeli 4., Sakarya 18., Düzce 35., Bolu 11. 
ve Yalova 13. yer almaktadır. Bu sıralamalara dayanarak; 
Doğu Marmara illerinin ülke içerisinde üst sıralarda yer 
aldığı söylenebilir. 

3,38 milyon kişinin yaşadığı bölgenin, ülkede İstanbul 
ve Ankara’dan sonra en çok göç alan 3. Bölge olması ve 
büyük ölçekli özel ve kamu yatırımlarının odağında yer 
alması; önümüzdeki 10 yıllık dönemde nüfus dinamikleri-
nin Türkiye’nin üzerinde artış oranlarına sahip olacağının 
başlıca göstergeleridir. Doğu Marmara Bölgesi, gelir dağı-
lımındaki eşitsizlik açısından ülkemizin en avantajlı bölgesi 

PLANIN ONAY SÜRECİ
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konumunda olsa dahi, bölge içi gelişmişlik farklılıkları 
öncelikli problemler arasındadır.

KİŞİ BAŞI GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER
2008 verilerine göre kişi başı gayri safi katma değerde 

Doğu Marmara Bölgesi 13.265 $ ile Türkiye ortalamasının 
1,41 katı olup, düzey 2 bölgelerinde İstanbul’dan sonra en 
yüksek paya sahiptir.

2012 yılında Türkiye toplam genel bütçe vergi gelir-
lerinin %11,7’si olan 42,9 milyar TL Doğu Marmara’da 
tahakkuk etmiş olup bu tutarın %91,9’u tahsil edilmiştir.

2012 yılında 14,66 milyar dolar ihracat ile Türkiye top-
lam ihracatında %9,61’lik paya; 13,2 milyar dolar ithalat 
ile Türkiye toplam ithalatında % 5,58’lik paya sahiptir. Bu 
paylara üretim yeri Doğu Marmara Bölgesi olup, vergi ge-
lirlerini ve dış ticaret kayıtlarını yerleşik üretim yerlerinde 
beyan etmeyen büyük ölçekli firmalar dâhil değildir. Dâhil 
edilmeleri halinde bu oran yaklaşık olarak Türkiye toplamı-
nın %14-15’ine tekabül etmektedir. 

İHRACATTAN YÜZDE 15 PAY
Türkiye 2023 İhracat Stratejisi 2023 yılı 500 mil-

yar dolar hedef göstergesi çerçevesinde, Doğu Marmara 
Bölgesi’nin payı ülke toplamında %15 oranında bir paya 
tekabül eden 75 milyar dolar hacimli ihracat düzeyidir.

Türkiye genelinde faal ve kuruluş aşamasında olan 
279 Organize Sanayi Bölgesi’nden, 18’i faal; 19’u ku-
ruluş aşamasında olan toplam 37 tanesi Doğu Marmara 
Bölgesi’ndedir. Doğu Marmara bölgesi genel itibariyle 
değerlendirildiğinde, 23 imalat sektöründe birkaç alt sektör 
dışında kümelenme eğilimine sahip olup kümelenme konu-
sunda zengin sanayi portföyüne sahiptir.

Çeşitli analizler ile bölgede, kimya, makine imalat, 
otomotiv, lojistik, demir-çelik, metal ürünleri, elektrikli 
makineler, gıda ve içecek, orman ürünleri, elektronik, plas-
tik kauçuk, enerji, demir dışı metaller, dokuma ve tekstil, 
gemi inşa, cam ve kağıt mamulleri sanayi sektörlerinin öne 
çıktığı tespit edilmiştir.

Bölge rekabetçi sanayi ve güçlü inovasyon altyapısı ile 
ülkemizin öncü ar-ge bölgelerindendir.

İLK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME OSB’Sİ
Türkiye’nin ilk Teknoloji Geliştirme Organize Sanayi 

Bölgesi olan Gebze OSB teknoparkı bölgede faaliyet gös-
termektedir. Ülke genelindeki toplam faal 34 Teknoparkın 
6’sı, 20 teknoloji merkezinin de 2’si bölgede bulunmaktadır.

BANKA ŞUBELERİNDE ARTIŞ
2008-2012 arası Türkiye banka şube  Sayısı %20 

artarken, bu oran Doğu Marmara’da %31 olarak gerçekleş-
miş olup, 2012 sonu itibariyle Doğu Marmara’da, Türkiye 
toplamının %4,02 sine tekabül eden 442 banka şubesi bu-
lunmaktadır. Bunu yanında toplam mevduat bazında 2008 
yılında Türkiye toplamının %2,42’si Doğu Marmara’da 
iken, 2012 yılında bu oran %2,72 ile 20,03 milyar TL’dir. 
Türkiye’deki toplam nakdi kredilerin %3,81’i Doğu 
Marmara’ya ait iken, Türkiye’deki gayri nakdi krediler ’in 
%3,92’si Doğu Marmara’ya aittir.

YÜZÖLÇÜMÜ KÜÇÜK AMA...
Bölge, alan olarak küçük bir yüzölçümüne sahip olması-

na rağmen, bölgenin çeper alanlarının tarımsal potansiyeli 
yüksek düzeyde olup, bazı tarımsal ürünler bakımından 

(tavuk eti, kivi, fındık, mısır ve patates) Türkiye’de ilk sıra-
larda yer almaktadır. 

İstanbul ve Ankara pazarlarına yakın konumda bulun-
ması da bölgenin tarımsal anlamda önemini arttırmaktadır. 
Bununla birlikte bölgenin doğal değerlerine dayalı turizm 
potansiyeli de yüksektir, öne çıkan en önemli özellikleri 
termal ve doğa turizmi olarak görülmektedir. Öte yandan 
rekabet gücü yüksek olan doğa turizminin yanı sıra kongre, 
kültür ve tarih turizmi ile spor ve kış turizmi imkânları da 
bulunmaktadır

İŞSİZLİK ORTALAMASI YÜKSEK
Doğu Marmara Bölgesi, göç alan bir bölge olması, %81 

gibi yüksek şehirleşme oranı, Kocaeli ve Sakarya gibi iki 
lokomotif Büyükşehir’in bölgede yer almasının doğal sonucu 
olarak, işsizlik oranı açısından Türkiye ortalamasının üze-
rinde seyretmektedir. 2009 yılında %15 ile Türkiye orta-
lamasının 1 puan üzerinde olan işsizlik oranı, 2012 yılında 
Türkiye değerinin 1,3 puan üzerinde olup 2009 yılına göre 
%10,5’e gerilemiştir.

41 LİMAN TESİSİ VAR
Bölge 2013 yılı itibariyle; 35’ i faal, 3’ü inşa aşama-

sında ve 3 adet onaylı olmasına rağmen yapılaşma faaliyeti 
bulunmayan olmak üzere toplam 41 adet liman tesisi; 1 
adet Havalimanı (Cengiz Topel), 331 km otoyol, 1.903 km 
il ve devlet yolu; 255 km demiryolu ile güçlü bir ulaşım

altyapısına sahiptir. TEM otoyolu ile D100 ve D130 
karayolları ülkenin en yoğun karayolu hattı olarak öne 
çıkmakta ve İstanbul’u İzmir, Ankara, Samsun ve tüm 
Türkiye’ye bağlayan yegâne güzergâh bölgeden geçmek-
tedir. Kuzey Marmara ve Batı Karadeniz Otoyolu, Körfez 
Geçişi ve Gebze Orhangazi Otoyolu projeleri de bölgenin 
erişilebilirliğini arttırmakta ve ulaşım üssü olma özelliğini 
pekiştirmektedir. Karayolu erişimiyle beraber; hızlı tren (1 
hat), Haydarpaşa-Eskişehir- Ankara (2 hat mevcut) ve Sin-
can-Gebze (4 ve 5. Hatlar – Akyazı üzerinden proje aşama-
sında) olmak üzere 2023 yılına kadar Gebze ve İstanbul’a 
ulaşan 4 adet demiryolu hattı ve 1 hızlı tren bağlantısının 
yanı sıra bölge içerisinde çeşitli yatırımlar gerçekleştirilmiş 
olacaktır.

BÖLGEYİ PLANA HAZIRLAMAK
5 ili ve 51 ilçeyi kapsayan Doğu Marmara Bölgesi ge-

lişmişlik açısından ülke ortalamasının oldukça üzerinde yer 
alsa da, gelişmişliğin bölge geneline homojen yayılımı söz 
konusu değildir ve pek çok gelişmişlik göstergesi alt bölge 
birimlerinde çeşitlilik göstermektedir. 

Heterojen yapının söz konusu olduğu bölgede, bütün-
cül planlama ilkelerinin belirlenmesi ve safi bölge genelini 
kapsayan programların tanımlanması, kalkınma çabasının 
beklenen hızda ve verimde gerçekleşmesini engellemektedir. 

Bu noktadan hareketle, Doğu Marmara Bölgesi’nde 
önümüzdeki 10 yılın gelişme ilkeleri tanımlanırken, bazı 
stratejiler tüm düzey-2 bölgesini kapsamaktayken, bazı 
stratejiler için bölge altı birimlerin odak seçilmesi ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır.

Bölge altı birimlerin belirlenmesi adına Doğu Marma-
ra 2014-2023 Bölge Planı hazırlıkları kapsamında mikro 
bölgeleme çalışması yapılmış ve bu çalışmada; birincil veri 
analizi, temel bileşenler analizi, gravity model, ilçe yöne-
ticileri ile yarı yapılandırılmış mülakat ve kümeleme gibi 
tekniklere başvurulmuştur. 
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Mikro bölgeleme çalışmasının sonucunda bölgede 6 
gelişmişlik seviyesi, birbiriyle çalışan 11 ilçe kümesi ve 
benzer gelişim ilkelerinin uygulanması gerektiği düşünülen 
3 alt bölge birimi oluşturulmuştur. Bu çalışma ile, alt bölge 
birimleri bazında iktisadi alanda rekabetçi unsurlar ile 
sosyal ve mekansal ihtiyaçlar ayrıştırılıp tespit edilerek her 
bir odak alan için farklı strateji ve program tasarlanması 
mümkün kılınabilmektedir.

Heterojen bir yapı sergileyen Doğu Marmara 
Bölgesi’nde ilçelerin sergilemekte olduğu özellikler 3 ana 
grupta birleştirilebilir. 

Bunlardan ilki, bölge nüfusunun  56 ile büyük bölümü-
nün yaşadığı, bölgede ekonomik açıdan en gelişmiş ilçelerin 
yer aldığı ancak sosyal açıdan pek çok sorunu da bünye-
sinde barındıran alt bölgelerdir. Bu alt bölgeler; yabancı 
sermayeli şirketlerin, büyük ölçekli firmaların ve bölge 
ihracatının yoğunlaştığı alanlar olması dolayısı ile global 
alt bölgeler olarak tanımlanmıştır. 

Dinamik alt bölgeler olarak adlandırılan ikinci grupta 
küresel ekonomiye entegrasyonda hızlı atılım gösteren ve 
sanayi yatırımları çin cazibe merkezi haline gelmesi hedef-
lenen, bölgede nüfusun, kentsel hizmetlerin ve ekonomik 
faaliyetlerin global alt bölgelerden sonra en fazla yoğun-
laştığı alt bölgeler yer almaktadır. Bölgede son grupta ise; 
kırsal karakterin baskın olduğu, bazı istisnai ilçeler olmak-
la beraber genellikle sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralama-
sında en az gelişmişlik seviyesine sahip ilçelerin yer aldığı 
ve kentsel  izmetler açısından dinamik ve global alt bölge 
ilçelerine bağımlılığın söz konusu olduğu, bölgenin çeperine 
yerleşmiş bulunan çevre alt bölgeler yer almaktadır.

2023 HEDEFLERİ 
Plan ile tanımlanan potansiyel ve risklerden yola 

çıkılarak ve hiyerarşide altında (5 ilin onanlı Çevre Düzeni 
Planları) ve üstünde (10. Kalkınma Planı – 2014-2018) 
yer alan planların birleştirilmesiyle üretilen plan mozaiği-
ne dayanarak 2023 yılını hedef alan kalkınma senaryosu 
tasarlanmıştır. 

Bu senaryo, yukarıda verilen bölge planı vizyonuna ve 
2023 hedeflerine erişilmesini sağlayan dönemde atılması 
gereken sosyo-ekonomik ve mekansal adımların genel 
çerçevesini belirlemekte ve bölge planının kurgusuna temel 
oluşturmaktadır. 

Ana senaryonun yaşanabilir bölge, rekabetçi bölge ve 
öğrenen bölge olmak üzere 3 temel ekseni bulunmaktadır. 
Bölgenin iktisadi, çevresel, mekânsal ve beşeri olmak üze-
re tüm kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kalkın-
manın en yüksek hızda gerçekleştirilebileceği gerçeğinden 
hareketle, içinde heterojen bir yapı sergileyen alt bölgeler; 
söz konusu 3 gelişme eksenine verilen önceliklendirme 
açısından farklılaşmaktadır.

Global Alt Bölgelerin Gelişim Senaryosu
Doğu Marmara Bölgesi’nde ekonomik faaliyetler ve 

kentsel aktiviteler açısından başat ilçeler olan Gebze, 
İzmit ve Adapazarı ile beraber bu ilçelerin etki alanında 
kalan yerleşim alanlarını kapsayan global alt bölgelerde 
kalkınmanın önündeki temel sorunsal; yaşam kalitesinin 
ekonomik gelişmişlik seviyesine kıyasla geride kalıyor 
olmasıdır. 

Doğu Marmara Bölgesi’nin küresel düzlemde konu-
munu sağlamlaştırmak adına; global alt bölgelerin yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi ile nitelikli nüfusun ve işgücünün 

çekimi, niteliği artan işgücü ile beraber yüksek katma de-
ğer odaklı yenilikçi üretimin sağlanması; bu ilçe grupları 
için belirlenen temel senaryodur.

Dinamik Alt Bölgelerin Gelişim Senaryosu
Dinamik olarak nitelenen ve Düzce, Bolu ve Yalova il-

lerinin merkezlerini de içine alan bu alt bölgelerde mevcut 
ekonomik faaliyetlerin daha rekabetçi bir ortama taşı-
nabilmesi ve 10 senelik perspektifte global alt bölgelere 
dahil olabilmesi için rekabetçi bölge ekseninde tanımlanan 
araçlar öncelikle gerçekleştirilmesi gereken uygulamalar 
olarak değerlendirilmiştir.

Çevre Alt Bölgelerin Gelişim Senaryosu
Bölgeyi çevreleyen çevre alt bölgelerde mevcut ekono-

mik ve sosyal faaliyetlerini nitelik ve nicelik olarak sür-
dürülebilir bir şekilde arttırmak ve bu doğrultuda beşeri 
kaynakları yerinde (verilen göçün önüne geçerek) verimli 
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bir şekilde değerlendirmek hedef olarak saptandığından 
öğrenen bölge ekseni araçları bu alt bölgelerde öncelik 
kazanmıştır.

Yaşanabilir Bölge
Doğu Marmara Bölgesi, ekonomik gelişmişlik düzeyi 

ile paralel yaşam kalitesi göstergelerine sahip bir bölge 
seviyesine henüz ulaşamamıştır. 

Ekonomik açıdan sanayinin kalbi olarak ülkenin önde 
gelen bölgelerinden birisi olsa da yaşanabilir bölge olma 
yolunda adından bu kadar emin bir şekilde söz ettireme-
mektedir. Birçok faktör burada etkili olmakla birlikte 
bölgenin sanayi ile birlikte anılması ve ülkenin hızlı ve 
plansız sanayileşme hamlelerinin büyük oranda bölgede 
gerçekleşmesi sosyo-ekonomik gelişmişlik göstergelerini 
yukarı seviyelere taşırken, yaşanabilirlik göstergelerinin 
daha aşağılarda seyretmesine neden olmuştur. 

Aslında bölgenin yaşam kalitesi açısından gelişmişlik 
düzeyi ülkenin diğer birçok bölgesine kıyasla çok ileri 
düzeyde olsa da, ekonomik anlamdaki gelişmişlik sevi-
yesinden beklenen düzeyi karşılayamamaktadır. Oysa ki 
gelişmiş illerde ve bölgelerde ekonomik açıdan gelişmişlik 
yaşam kalitesini arttırırken, yaşam kalitesinin yüksek 
olması da ilin ya da bölgenin ekonomisine canlılık katacak 

ögeleri çekmeyi sağlamaktadır. 
Doğu Marmara Bölgesi’nin yaşanabilir bir bölge ola-

rak anılması ve bu şekilde gelişiminin devam etmesi için 
“mekânsal organizasyonu iyileştirmek”, “çevresel sürdü-
rülebilirliği sağlamak”, “sosyal bütünleşmeyi sağlamak” 
amaçlarına erişilmek üzere araçlar belirlenmiştir.

Rekabetçi Bölge
Uzun yıllardır Türkiye’nin üretim üslerinden olan 

Doğu Marmara Bölgesi’nde sanayi ve ticari yapı da 
dönüşüm sürecine girmektedir. 

Bunda Türkiye’nin sanayi profili, bölgenin konu-
mu ve Türkiye genelindeki rolünün yanı sıra küresel 
eğilimlerdeki değişimler de etkili olmaktadır. Bölge 
ucuz işgücüne dayalı olmaktan çıkmakta, inovasyon 
odaklı gelişim sürecine girmekte; bu da sermaye ve 
teknoloji yoğun üretimi bölgede geliştirmektedir. 

Ancak, bölgenin özellikle çevre alt bölgelerinde 
bu durum görülmemekte, kırsal ekonomi etkinliğini 
sürdürmektedir. Dinamik alt bölgelerde ise bu süreç 
yeni yeni başlama eğilimine girmiştir. 

Rekabetçiliğin küresel algısı çerçevesinde bölgede 
akıllı ihtisaslaşmayı sağlamak; yüksek katma değer-
li, yenilikçi ve teknoloji odaklı ürün ve hizmetlere 
geçmek; iş, yatırım ve girişimcilik ortamını iyileş-
tirmek “rekabetçi bölge” ekseni için temel amaçlar 
olarak belirlenmiştir.

Öğrenen Bölge
Doğu Marmara Bölgesi’nde demografik fırsatın 

avantaja çevrilebilmesi, bölgenin eğitim seviyesi 
yüksek olmayan nüfus için çekim merkezi olması 
ve yükseköğrenim gören nüfusun azalması riskinin 
aşılabilmesi adına, bölgenin yenilikçi ve rekabetçi 
vizyonu da dikkate alınarak ilgili paydaş gruplarıyla 
bölge beşeri sermayesi istişare edilmiş ve yapılan 
literatür taraması sonucunda “öğrenen bölge” mode-
li benimsenmiştir. 

Doğu Marmara Bölgesi beşeri sermaye unsur-
larının geliştirilmesi ile temelde hedeflenen bölgeye 
öğrenen bölge kimliğini kazandırmaktır. 

Öğrenen bölge modelinde öğrenme üzerindeki 
odağı, iş gücü ve sermayeye dayalı bir ekonomiden, 
bilginin en  önemli kaynak ve öğrenmenin de en 
önemli süreç olduğu, bilgiye dayalı bir ekonomiye 
geçiş yaptığına dayanmaktadır. Bölgede bilgi sevi-

yesinin yükseltilmesi ile hem işgücünün niteliğinin hem de 
işgücünün istihdamının artırılması hedeflenmektedir. 

Öğrenen bölge ekseninde yeteneklerin geliştirilmesi, 
yeteneklerin istihdama katkısının artırılması ve sosyal 
gelişmenin sahiplenilmesi olmak üzere 3 temel amaç 
kurgulanmıştır.

PLAN UYGULAMA DÖNEMİ
Uygulama dönemi kısa, orta ve uzun vade olmak üzere 

3 zaman serisi üzerinden ele alınmaktadır. Bölge planının 
önceki bölümlerinde detaylı bir şekilde anlatıldığı üzere, 
Bölge Planı kararları hiyerarşisinde araçlar kademesinde 
aracın hizmet ettiği gelişme eksenine ve alt bölgeye göre 
öncelikler tanımlanmıştır.

Söz konusu önceliklendirme mantığının temelinde; 

[rapor ►



��Kocaeli Odavizyon

global alt bölgelerde yaşanabilir bölge ekseni araçlarına, 
dinamik alt bölgelerde rekabetçi bölge ekseni araçlarına 
ve çevre alt bölgelerde ise öğrenen bölge ekseni araçları-
na öncelik verilmesi yer almaktadır. Bununla beraber bir 
araç için bir alt bölgeye öncelik verilmesi, o aracın diğer 
alt bölgelerde uygulanamayacağı anlamına gelmemekte-
dir.

Planın Bütçesi
2014-2023 yıllarını kapsayan Doğu Marmara Bölge 

Planı’nın temel kurgusunun üzerine oturduğu en önemli 
kaynak, bölgenin ülke kalkınmasındaki rolü olup temel 
göstergesi ülke ekonomisine kattığı değerdir. Bölge Plan 
bütçe ve finansmanı bu değerin çerçevesinde gerçekleşe-
cektir.

Bölge Planı dönemini kapsayan 2014-2023 yılları 
arasında, bölgede toplam 8 milyar TL’lik kamu yatırımı 
gerçekleşmesi öngörülmektedir. Özel sektör yatırımları, 
bir diğer dolaylı finansman kaynağı olarak değerlendiril-
miştir. 

Büyüme ve gelişme sürecindeki Türkiye’de, özel sek-
törün payının artarak devam edeceği varsayımı ve özel 
sektörde gerçekleşecek yatırım tutarının kamu yatırımının 
5 katı olarak gerçekleşeceği öngörüsüyle, 2014-2023 
yıları arasında bölgeye özel sektör yatırımı 40 milyar TL 
olacaktır. 2014-2023 döneminde toplamda kamu ve özel 
sektör eliyle toplamda 48 milyar TL yatırım yapılması 
öngörülmektedir.

Bölge Planı finansmanında temel gaye, Bölge Planı’nın 
bölge ölçeğinde en üst ve bağlayıcı strateji belgesi oldu-
ğunun tüm bölge paydaşlarınca benimsenmesi ve bölgeye 
gelecek bütün yatırımların (doğrudan/dolaylı) plan vizyonu 
ve amaçları doğrultusunda yönetilmesini sağlamaktır.

Plan Uygulama Kılavuzu
2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı yerel aktör-

lerin görev ve sorumluluklarına direk kararlar üreten, 
merkezi idare yetki ve sorumluluğundaki alanlara da 
atıfta bulunarak bölgesel gelişme potansiyellerini anlatan 
bir plan olarak hazırlanmıştı ve bu doğrultuda uygulandığı 
ölçüde bölgenin kalkınma dinamiklerini hızlandıracaktır.

Plan uygulama sürecinde MARKA kolaylaştırıcı ve 
koordinatör rolünü üstlenecektir, bununla birlikte diğer 
paydaş gruplarının da uygulamayı kolaylaştırıcı faaliyet-
te bulunmalarına yönelik kısa tavsiyeler; merkezi idare, 
Kalkınma Bakanlığı, merkezi idare temsilcileri, il özel 
idareleri, belediyeler, üniversiteler, Tek-Mer ve teknopark-
lar, sivil toplum kuruluşları, planlı sanayi bölgeleri, özel 
sektör kuruluşları, finans kuruluşları, Kalkınma Kurulu, 
medya kuruluşları ve bölge halkı olmak üzere paydaş 
grupları bazında planın son bölümünde tanımlanmıştır.

DETAYLARI İLE ANA SENARYO 
Doğu Marmara Bölgesi’nin planlanması süreci 1960’lı 

yıllardan bu yana hep İstanbul ile birlikte düşünülmüştür. 
1963 yılında hazırlanmış olan Doğu Marmara Bölge 

Planı’nda dahi; İstanbul’un taşıma kapasitesini zorlayan 
sanayi faaliyetlerini yeni ulaşım güzergâhları ile lineer bir 
şekilde Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere, Bursa’yı 
da içine alan Marmara Bölgesi’ne yönlendirme üzerine 
kurulu bir senaryo geliştirilmiştir. 

Tarihten günümüze değişmeyen bu yaklaşımla, Doğu 
Marmara Bölgesi’nin asıl gelişim senaryosu kendi potansi-

yelini değerlendirmek olduğu kadar İstanbul’un gelişme ve 
desantralizasyon dinamiklerini de takip ederek bu etki-
leri bölgenin kalkınma sürecinde doğru yönlendirebilmek 
olmalıdır.

Türkiye’de imalat sektörünün en gelişmiş olduğu il 
İstanbul’dur. 1960’lı yıllardan itibaren İstanbul’dan 
lineer bir şekilde doğu-batı aksında sanayinin desantralize 
edilmesi çalışmalarından dolayı Türkiye’de imalat sektörü, 
İstanbul’dan başlayarak doğuya doğru kayma eğiliminde-
dir. Bu eğilimden Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’nde 
(BGUS) de bahsedilmektedir. BGUS’a göre imalat 
sanayinin İstanbul’dan Doğu Marmara’ya doğru kayma 
eğiliminde olduğu ve İstanbul’un imalat sanayi istihdamı-
nın %35’den %33’e gerilerken TR42 bölgesinin %5,5’den 
%8’e yükseldiği ifade edilmektedir.

Verilerle de tespit edilen bu durumun bölge lehine 
evrilmesi ve kalkınmanın sürdürülebilir bir şekilde yönlen-
dirilmesi adına doğru alanların sanayi gelişimine açılması 
ve doğru uygulama önerileri tespit edilerek bölgenin bu dış 
etkileşime hazır hale getirilmesi gerekmektedir. 
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Bölge İstanbul, Ankara ve Bursa metropollerinin 
ve ana ulaşım güzergâhlarının kesiştiği bir lokasyonda 
yer aldığından bölgenin gelişme dinamikleri bölge dışı 
etkileşime fazlaca açıktır. 

Bu etkileşimi iyi yönetmek bölgenin sürdürülebilir 
kalkınmasını sağlayacaktır. Bölgenin komşu bölgeler ile 
etkileşimin yanı sıra, bölge pek çok potansiyel gelişme 
alanını barındırmaktadır. 

Potansiyel gelişme alanlarının başında bölgede var 
olan sektörel çeşitlilik gelmektedir. Bölgenin geneline 
yayılan sanayi kimliği batı bölgelerde yığınlaşmış ol-
makla birlikte; bölgesel gelişmeye hız kazandıracak olan 
yeni ulaşım projeleri ile sanayi koridorunun doğu-batı 
aksında olduğu kadar kuzey-güney aksları üzerinde de 
gelişmesi öngörülmektedir.

Bölgede ana ulaşım arterlerinden uzaklaşıldıkça 
verimli arazilerinin varlığından dolayı tarım ve hayvan-
cılık öne çıkmakta, bu özelliği ile bölge konumu gereği 
etrafındaki büyük metropollere hammadde sağlayıcı 
karakterini oluşturmaktadır. 

Ayrıca bölgenin bazı alanları turizm odağı olarak 
öne çıkmakta, keşfedilmeyi bekleyen ve turizm değeri ta-
şıyan pek çok potansiyel alan bölgede dağınık bir şekilde 
yer almaktadır. 

Bölgeyi Türkiye’de ve dünyada öne çıkaran ayırt edici 
özelliği ise Karadeniz ve Marmara Denizlerine kıyısı 
olması ve doğal liman olan İzmit Körfez’inin bölgede yer 
almasıdır ve dolayısı ile lojistik değeridir.

Doğu Marmara Bölgesi’nin bahsedilen olumlu baskın 
özelliklerinin yanı sıra, bölgede yaşam kalitesini olumsuz 

Alt Bölge Birimleri ve Kapsadıkları İlçeler

KAPSADIĞI ALT BÖLGELER  KAPSADIĞI İLÇELER

GLOBAL ALT BÖLGELER
İzmit Alt Bölgesi    İzmit, Derince, Başiskele, Kartepe
Gebze Alt Bölgesi    Gebze, Çayırova, Darıca, Körfez, Dilovası
Adapazarı Alt Bölgesi   Adapazarı, Serdivan, Arifiye, Erenler, Söğütlü, Ferizli

DİNAMİK ALT BÖLGELER
Güney Körfez Alt Bölgesi  Yalova Merkez, Gölcük, Karamürsel, Altınova, Çiftlikköy
Doğu Merkez Alt Bölgesi   Bolu Merkez, Düzce Merkez, Cumayeri, Çilimli, Kaynaşlı
Hendek Alt Bölgesi   Hendek, Akyazı, Karapürçek, Gölyaka, Gümüşova

ÇEVRE ALT BÖLGELER
Karadeniz Kıyı Alt Bölgesi  Kandıra, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Akçakoca
Sakarya Güney Alt Bölgesi  Pamukova, Sapanca, Geyve, Taraklı
Bolu Güney Alt Bölgesi   Seben, Kıbrıscık, Mudurnu, Göynük
Bolu Doğu Alt Bölgesi   Yığılca, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa, Mengen
Termal Alt Bölgesi   Armutlu, Çınarcık, Termal
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yönde etkileyen çeşitli sorunsal alanları bulunmaktadır. 
Bölgenin coğrafi konumundan kaynaklanan doğal afet 
riskinin yüksek olması ve yakın geçmişte yaşadığı etkisi 
büyük depremler ve arazi kullanımında mekansal kaliteyi 
olumsuz etkileyen öğelerin bir arada oluşu mekansal prob-
lemleri beraberinde getirmektedir.

Bölgenin bir diğer sorunsal alanı ise göçtür. Bölgenin 
başat kentsel merkezlerinde alınan eğitim seviyesi düşük 
göç ile ilgili sosyal bütünleşme ve yaşam kalitesi sıkıntıları 
bulunmaktayken, aynı yörelerde eğitim seviyesi yüksek 
nüfusun ülkenin 3 ana metropolüne doğru göçe yönelik 
olarak da önlemlerin alınması gerekmektedir. Bölgenin 
kuzey ve güney bölümlerinde ise verilen nüfus göçün 
sonucunda nüfusun yaşlanma eğilimi ve tarımsal üretimde 
sürdürülebilirlik sıkıntıları öne çıkmaktadır.

Her ne kadar Doğu Marmara Bölgesi ekonomik açıdan 
gelişmiş bir bölge olsa da, kişibaşına düşen gayrisafi kat-
ma değerde ülkede ikinci sırada yer alan bölgede gelişmiş-
liğin homojen yayılımı söz konusu değildir ve sosyo-ekono-
mik ilişkiler açısından da bölge fonksiyonel bütünlük arz 
etmemektedir. 

Bu özellikleri ile 5 ilin istatistiki sınıflamalar uyarınca 
bölge olarak tanımlandığı ve plan bölgesi olmadığı söyle-

nebilir. Bu gerçekten hareketle, bölge planında alt bölge 
birimleri temel kabul edilerek bölge planı tasarlanmış ve 
gelişim senaryosu tanımlanmıştır.

Tanımlanan potansiyel ve risklerden yola çıkılarak ve 
hiyerarşide altında (5 ilin onanlı Çevre Düzeni Planları) ve 
üstünde (10. Kalkınma Planı - 2014-2018) yer alan plan-
ların birleştirilmesiyle üretilen plan mozaiğine dayanarak 
2023 yılını hedef alan kalkınma senaryosu tasarlanmıştır. 

Bu senaryo, bölge planı vizyonuna ve 2023 hedeflerine 
erişilmesini sağlayan dönemde atılması gereken sosyo-eko-
nomik ve mekansal adımların genel çerçevesini belirle-
mekte ve bölge planının kurgusuna temel oluşturmaktadır. 
Ana senaryoyu aşağıda verilen “bölge mekansal gelişme 
şeması” ile beraber ele almak gerekmektedir. 

Söz konusu kavramsal şemada bölgenin 2023 hedefine 
yönelik mekansal kurgu verilmekte, ana senaryo kapsa-
mında ise bu kurgu ifade edilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen bölge dışı etkileşime dayalı dina-
miklerin ve bölge potansiyel gelişim alanlarının bir sonucu 
olarak bölgenin 2023 yılı kurgusunda yaşanabilir bölge, 
rekabetçi bölge ve öğrenen bölge olmak üzere 3 temel 
gelişme ekseni tespit edilmiştir. 

Daha önce de ifade edildiği üzere bölgenin iktisadi, 
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çevresel, mekânsal ve beşeri olmak üzere tüm kaynakla-
rını en verimli şekilde kullanarak kalkınmanın en yüksek 
hızda gerçekleştirilebileceği gerçeğinden hareketle, içinde 

heterojen bir yapı sergileyen alt bölgeler; söz konusu 3 
gelişme eksenine verilen önceliklendirme açısından farklı-
laşmaktadır.
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Çeşitli analiz ve saha çalışmaları ile oluşturulan 3 alt 
bölge biriminde yer alan fonksiyonlar hem birbirlerini bü-
tünler nitelikte hem de potansiyellerini geliştirmeye uygun 

stratejilerle desteklenerek alt bölgeler özelinde öncelik-
lendirilmiş bir bölgesel kalkınma modeli oluşturulmuştur.

GLOBAL ALT BÖLGELER
Doğu Marmara Bölgesi’nde ekonomik faaliyetler ve 

kentsel aktiviteler açısından başat ilçeler olan Gebze, 
İzmit ve Adapazarı ile beraber bu ilçelerin etki alanında 
kalan yerleşim alanlarını kapsayan global alt bölgelerde 
kalkınmanın önündeki temel sorunsal; yaşam kalitesinin  
Ekonomik gelişmişlik seviyesine kıyasla geride kalıyor 
olmasıdır. 

Doğu Marmara Bölgesi’ninküresel düzlemde konumu-
nu sağlamlaştırmak adına; global alt bölgelerin yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi ile nitelikli nüfusun ve işgücünün 
çekimi, niteliği artan işgücü ile beraber yüksek katma de-
ğer odaklı yenilikçi üretimin sağlanması; bu ilçe grupları 
için belirlenen temel senaryodur.

Bölgede İstanbul’un birincil etki alanında kalan 
ilçeleri kapsayan global alt bölgelerde İstanbul’a erişimi 
hızlandıracak olan yeni ulaşım projeleri ile beraber bu 
ilçelerde çalışıp İstanbul’da yaşama tercihinin daha da 
belirginleşmesi riski öngörülmektedir. 

Halbuki kendine yeten ve global alt bölgelerin 
İstanbul’un üretim üssü olmaktan öte destekleyici yaşam 
alanı haline gelmesi hedeflenen tablodur.

Bu tablonun gerçekleşmesi ile İstanbul’un üzerindeki 
yerleşim baskısının azaltılabilmesi ve bölgede nitelikli 
nüfusun devamlılığı ile hedeflenen yenilikçi ekonominin 
desteklenmesi mümkün olabilecektir. Bu anlamda, eko-
nomik gelişmişlik düzeyi ile paralel yaşanabilir bir bölge 
olmasını desteklemek için tasarlanan yaşanabilir bölge 
amaç ve araçları global alt bölgelerde öncelikli olarak 
değerlendirilmiştir.

Global alt bölgelerde yaşam kalitesinin artırılması  
Adına afet riskine yönelik tedbirlerin alınması ile fonk-
siyonel ve mekansal dönüşüm uygulamalarının hayata 
geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu gibi mekansal iyileştir-
melerin yanı sıra kent içi raylı sistem taşımacılığı başta 
olmak üzere kentsel hizmetlerin niteliğinin artırılmasına 
önem verilmelidir.

Bölgenin küresel düzlemde konumunu güçlendirmek 
adına global alt bölgelerde doğu-batı aksında inovasyon 
odaklı gelişim güdülerek bölgeye yenilikçi kimlik kazan-
dırılması, üretim merkezi karakterinin koruma-kullanma 
dengesi gözardı edilmeden ve katma değer artışına odak-
lanılarak sağlamlaştırılması birer gerekliliktir. 

Lojistik imkanları gelişmiş ve rekabetçi sektörlerin 
konuşlanmış olduğu bu alt bölgelerde sanayide seçi-
ci davranma eğiliminin gelişmesi, çevresel kaygıların 
artması ve yatırıma uygun alanların azalması, istihdam 
yoğun sektörlerin rekabetçi ve çevre alt bölgelere kayması 
hedeflenmelidir.

Gebze alt bölgesinde (Gebze, Çayırova, Darıca,  Dilo-
vası ve Körfez ilçeleri) 2023 yılı için yenilikçi sanayinin 
çevreye duyarlı olarak gelişmeye devam etmesi ve lojistik 
sektörünün geliştirilmesi hedeflenirken; kara, deniz ve de-
miryolu hatlarının ve yeni ulaştırma projelerinin kesişim 
noktası olan Dilovası ilçe merkezinde bulunan imalatın 
orta ve uzun vadede intermodal taşımacılık ve depolama 
ağırlıklı bir lojistik profiline bürünmesi önerilmektedir. 
İzmit alt bölgesinde (İzmit, Başiskele, Derince ve Karte-
pe) baskın karakteristiğin ticaret ve finansmana dönüşümü 
ile katma değeri yüksek sanayi gelişimi planlanmaktadır. 
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Cengiz Topel Havalimanı’nın varlığı ise orta vadede 
bölgenin dışa açılan hava kapısı olma hedefini beraberinde 
getirmektedir.

Adapazarı alt bölgesinde (Adapazarı, Serdivan, Eren-
ler, Arifiye, Söğütlü ve Ferizli) sanayi, lojistik ve ticaret 
faaliyetlerinin hacimlerinin büyümesinin yanı sıra çeperde 
tarım ve turizm sektörlerinin katma değer açısından ağır-
lığının artırılması hedeflenmektedir. 

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ile beraber kuzeye 
kayması beklenen gelişim; ormanlık alanların ve su hav-
zalarının korunmasıyla çelişmeyecek nitelikte yönlendiril-
melidir. Bölgede sanayi gelişiminin desteklendiği diğer bir 
koridor Sakarya-Karasu gelişim koridorudur. 

Karasu’nun lojistik merkez olarak öne çıkması, ulaşım 
yatırımları ve depremsellik açısından Sakarya il merkezi-
nin kuzeye kaydırılması stratejisi ile paralel olarak kori-
dorda sanayi ve lojistik gelişimi planlanmaktadır. Hattın 
coğrafi ve doğal eşikler açısından uygun kesimlerinde 
sanayi gelişimi hedeflenmektedir.

DİNAMİK ALT BÖLGELER
Dinamik olarak nitelenen ve Düzce, Bolu ve Yalova il-

lerinin merkezlerini de içine alan bu alt bölgelerde mevcut 
ekonomik faaliyetlerin daha rekabetçi bir ortama taşı-
nabilmesi ve 10 senelik perspektifte global alt bölgelere 
dahil olabilmesi için rekabetçi bölge ekseninde tanımlanan 
araçlar öncelikle gerçekleştirilmesi gereken uygulamalar 
olarak değerlendirilmiştir.

Dinamik alt bölgelerin temel karakteristiği  sanayi-
leşmede yaşadığı ivmedir. Ucuz işgücüne ve ucuz araziye 
dayalı üretimin görece fazlaca yapıldığı bu alt bölgelerde, 
global alt bölgelerin geçmişte geçirdiği süreç yaşanmak-
tadır. 

Dinamik alt bölgelerde gelişim sürecinin doğru yön-
lendirilmesi açısından, yeni gelişen sanayinin organize 
sanayi bölgelerinde yerleştirilmesi, ayrıca mevcut durum-
da dağınık bir şekilde yapılanmış olan sanayi firmalarının 
da organize bölgelere yönlendirilerek doğal değerlerin ve 
kentsel yaşamın zarar görmeden faaliyet göstermesi, geli-
şen ve büyüyen ekonomik yapı ile paralel yaşam imkanları 
sunulması hedeflenmektedir

ÇEVRE ALT BÖLGELER
Bölgeyi çevreleyen çevre alt bölgelerde mevcut  kono-

mik ve sosyal faaliyetlerini nitelik ve nicelik olarak sür-
dürülebilir bir şekilde arttırmak ve bu doğrultuda beşeri 
kaynakları yerinde (verilen göçün önüne geçerek) verimli 
bir şekilde değerlendirmek hedef olarak  aptandığından 
öğrenen bölge ekseni araçları bu alt bölgelerde öncelik 
kazanmıştır.

Tarım sektörünün lokomotif sektör olduğu çevre alt 
bölgelerde öne çıkan birincil beşeri kaynak problemi kırsal 
nüfusun kent merkezlerine yoğun göçü ve nüfusun yaşlan-
ma eğilimidir. 

Bu anlamda çevre alt bölgelerde  tarımsal mesleki 
eğitim altyapısının geliştirilmesi ile tarım istihdamının 
niteliğinin artırılması, tarımda  profesyonelleşmenin 
sağlanması adına girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve 
turizm sektöründe istihdamın artırılması planlanmaktadır.

Tarımsal üretimin temel sektör olduğu ve kırsal yaşa-
mın ağırlıklı olduğu çevre alt bölgelerde iş olanaklarının 
geliştirilmesi ve nüfus yapısının korunması amaçlanmak-
tadır. Yaşam kalitesinin artırılması açısından ulaşım 

altyapısının iyileştirilmesinin önem arz ettiği bu alanlar-
da, erişilebilirliğe paralel olarak turizmin çeşitlendirilmesi 
ile ekonomik getiri sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, 
bu alt bölgelerde istihdam yoğun sanayi gelişimi planlan-
maktadır.

Bölgenin doğal yapının bozulmadığı ve kısmi ola-
rak turizm ve baskın alan olarak tarımsal faaliyetlerin 
bulunduğu kıyı bölgesi olan Karadeniz Kıyı Alt Bölgesi 
(Kandıra, Karasu, Kocaali, Kaynarca ve Akçakoca) önce 
Karadeniz’e sonra Doğu Avrupa ve Avrasya ülkelerine 
açılan kapısı olması planlanmaktadır. Gelişimin hızla 
yayılmasının beklendiği odakta bu sürecin planlı olarak 
yürütülmesi gerekmektedir. 

Aynı zamanda Batı Karadeniz Kıyı Koridoru ile turizm 
koridoru olarak belirlenmiş olan alt bölgede Karadeniz 
Sahil yolu projesinin Batı Karadeniz kesiminin tamam-
lanmasının ardından turizm faaliyetlerinin temel sektör 
haline gelmesi hedeflenmektedir.

Karadeniz Kıyı alt bölgesinde, başta tarım ve  hayvan-
cılığa dayalı olmak üzere çevreye verilen zarar ve doğal 
eşikler göz ardı edilmeden organize sanayi bölgesi gelişimi 
planlanmaktadır.

Bölgede benzer bir organize sanayi gelişimi alanı da 
Geyve-Pamukova odağıdır.

Karadeniz Kıyı alt bölgesinin yanı sıra, İpekyolu 
Turizm Koridoru üzerinde yer alan ilçe gruplarından Sa-
karya Güney alt bölgesi (Sapanca, Taraklı, Pamukova ve 
Geyve) ile Bolu Güney alt bölgesinin (Mudurnu, Göynük, 
Seben ve Kıbrıscık) önümüzdeki 10 yıl içerisinde ulusal ve 
küresel turizm merkezi konumunu güçlendirmesi hedeflen-
mektedir. 

Karayolu altyapısının geliştirilmesi ve demiryolu hatla-
rının oluşturulması öngörülen tarihi İpekyolu koridorunda 
orta vadede turizmde canlılığın artması beklenmektedir. 
Temel sektörlerin tarım olduğu ancak kamu yatırımlarına 
dayalı ekonomiye sahip olan Seben ve Kıbrısçık ilçelerinde 
tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ile yöresel ürünler ve 
tarıma dayalı turizmin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
Ayrıca, Ankara kaynaklı turistlere hitap eden yayla turiz-
mi aktivitelerinin gelişmesi de önemsenmektedir.

Sapanca Gölü ve Havzası’nın varlığıyla ve doğal eşik-
lerin fazlalığı nedeniyle sanayi gelişim koridoru üzerinde 
yer almasına karşın imalat sanayinin gelişimi kısıtlanmak-
tadır. 

Kuzey Marmara Otoyolu’nun koridordaki baskıyı 
aşamalı olarak kuzey bölgelere çekeceği varsayımı da Sa-
panca Gölü ve çevresinin önemli bir turizm destinasyonu 
olarak öne çıkmasını sağlayacaktır.

Bölgenin doğusunda önemli kavşak noktalarından 
birinde yer alan Bolu Doğu alt bölgesi (Dörtdivan, Gerede, 
Yeniçağa, Yığılca ve Mengen) Gerede’de bulunan istihdam 
yoğun sanayi ile çevresindeki tarımsal faaliyetler temel 
sektörleri oluşturmaktadır. 

Bölgede yeteri kadar değerlendirilmeyen turizm 
potansiyelinin öne çıkarılması ve tarımın organize şekilde 
gelişmesi hedeflenmektedir.

Yalova’nın batı kesimindeki ilçeleri kapsayan Termal 
alt bölgesi (Armutlu, Çınarcık ve Termal) turizmin baskın 
durumdadır ve doğal eşikler yoğun olarak mevcuttur. 
2023 hedeflerinde odakta turizm ve yenilenebilir enerji 
gelişimi bulunmaktadır.
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