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

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ekonomisinin iç 
ve dış konjonktürden kaynaklanan olumsuz 

gelişmeler yaşadığına dikkat çekerek acil olarak öncelikle 
döviz kurlarında, paralel olarak da diğer genel ekonomik 
göstergelerde istikrara ihtiyaç olduğunu söyledi. 

Siyasi gelişmelerin ekonomideki istikrarı hemen etkile-
diğine dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu “Örneğin, İran-ABD 
ilişkilerinin ülkemize olumlu etkisi olacağını söylerken, bir 
hafta sonra beklentilerimiz değişiyor.” şeklinde konuştu. 

“Ekonomiden uzaklaşmamamız gerektiğini düşü-
nüyoruz. Bu yeni dönemde reel sektör olarak en büyük 
beklentimiz ekonomik istikrarın devamı ve sürdürülebilir 
bir büyümedir. Türkiye’nin bir üretim merkezi olacak bir 
yapıya dönüşmesidir.” şeklinde konuşan Ayhan Zeytinoğlu 
Ocak 2014 itibariyle ekonomide gelişmelere ve beklentile-
re yönelik değerlendirmelerde bulundu:

İŞSİZLİK
İşsizlik eylül ayında yüzde 9,9 olarak gerçekleşti. 9 

aylık dönemler itibariyle bakıldığında, 2012 ilk dokuz 
ayının ortalaması  yüzde 9,1, 2013 yılının ilk dokuz ayının 
ortalaması yüzde 9,7 olarak gerçekleşti. OVP’da işsizlik 
hedefi yüzde 9,5 olarak belirlenmişti. Umarız yıllık ortala-
ma yüzde 10’un altında kalır. Ancak beklentimizin yüzde 
10-10,5 aralığı olduğunu belirtmek isterim.

BÜTÇE
Bütçe kasım ayında 6,4 milyar lira fazla verdi. 

Bu performansla birlikte 2012 onbir aylık döne-
minde bütçe açığının 13,3 milyar TL, 2013 yılı 
onbir aylık dönemine ilişkin açığın 1,2 milyar TL 
olduğunu görüyoruz. 

Bu arada bu dönemde bütçe gelirle-
rinde yüzde 17,3, vergi gelirlerinde yüzde 
17.1 artış olduğunu, bütçe giderlerinde ise 

yüzde 12.7 artış olduğunu görüyoruz. Bu durumda yılın 
son ayında olağanüstü bir harcama 
olmaz ise 2013 yılını denk bütçe 
ile kapatma şansımız var.

 
KAPASİTELER
Sanayinin kapasite kulla-

nımı aralık ayında yüzde 76 
olarak gerçekleşti. 2012 yıl-
lık dönemde kapasite kullanı-
mı yüzde 74,2, 2013’te yıllık 
kapasite kullanımı yüzde 74,6 
olarak gerçekleşti. Bu sonuç-
lara göre sanayinin kapasite 
kullanımı bir önceki 
yılın 0,4 puan üze-
rinde gerçekleş-
miş oldu.

Başkan Zeytinoğlu ekonomiden uzaklaşmamak gerektiğini söyledi

Önce kurlarda, sonra genel 
ekonomide acil istikrara ihtiyaç var
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Kocaeli’de sanayinin kapasite kullanımı aralık ayında 
yüzde 72.4 olarak gerçekleşti. Yıllık kapasite kullanımı 
2012’de yüzde 71.2, 2013’te yüzde 70.5 olarak gerçek-
leşti. Böylelikle 2013’te kapasite kullanımı bir önceki yıla 
göre 0.6 puan düşüş gösterdi.

DIŞ TİCARET
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre aralık 

ayında ihracat 12.9 milyar dolar oldu. Bu, geçen yılın aynı 
ayının yüzde 9.4 üzerinde. Altın dahil edildiğinde ise ihra-
cat aynı dönemde yüzde 3.1 artmış görünüyor. Böylelikle 
ihracat 2012’de 152.5 milyar dolardan, 2013’te 151.7 
milyar dolara düşmüş görünüyor. Orta Vadeli Program’da 
ise 2013 ihracat hedefinin 153.5 milyar dolar olduğunu 
görüyoruz. 

Sonuç olarak tüm yıl genelinde ise ihracat binde 5 ge-
riledi. Bu seneki gerilemenin nedenini bir evvelki sene altın 
ihracatındaki artışa bağlıyoruz. Nitekim altın hariç yıllık 
ihracatın yüzde 5,7 arttığını görüyoruz.

Bu arada önemli bir diğer gelişme olarak dış ticaret 
açığının ilk onbir ayda yüzde 14,2 arttığını da dikkate 
almamız gerekir. 

Bu perfomanstan sonra 2014 yılı OVP’da öngörülen 
166,5 milyar dolarlık ihracat hedefinin ulaşılabilir olarak 
görüyoruz..

Yine de ihracatımızı canlandıracak bir takım değişiklik-
lere ihtiyaç var. Örneğin bütçede fazla vererek bu fazlalık 
Eximbank kredilerini artırılmada kullanılabilir.

Kocaeli gümrük verilerine göre aralık ayında ihracatın 
yüzde 5.3 artışla 1.6 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 10.9 
artışla 4.6 milyar dolar olduğunu, yıllık dönemde ihracatın 
yüzde 11.9, ithalatın ise yüzde 6.6 arttığını görüyoruz.

2013 yılında Kocaeli ihracatta Türkiye’ye göre daha iyi 
bir performans gösterdi. İlimizin Türkiye dış ticaretindeki 
payı 2013 yılında yüzde 17,4’e çıktı. Bir evvelki yıl bu oran 
yüzde 16,6 idi.

ENFLASYON/FAİZ-KUR
Aralık ayında ÜFE  yüzde 1,11, TÜFE ise yüzde 0,46 

olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ortalaması yüzde 7,49 
olarak beklediğimiz gibi gerçekleşti.

Reel efektif döviz kuru endeksine baktığımız zaman 
endeksin ağustos ayında 111,77, eylülde 108,68, ekimde 
110,24 olduğunu, kasımda 109,38, aralıkta ise 106,85’e 
gerilediğini görüyoruz. Böylelikle TL değerlenmiş, reel 
efektif döviz kuru son birkaç aydır, merkez bankasının hiç 
istemediği 110 seviyesinin altında kalmıştır. 

Merkez Bankası bu nedenle müdahaleler yapmıştır. 
Merkez Bankası’nın kriz döneminde bu tür müdahalelerini 
olumlu bulduğumuzu söylemeliyiz. 

Ancak gerek iç, gerekse dış konjonktürün etkisi ile 
Merkez Bankası’nın 110’un üstüne çıkmayı başaramadığını 
da görüyoruz. Bunlarla birlikte Merkez Bankası’nın kriz 

dönemi dışındaki döviz satış politikasında ısrarcı tutumunu 
doğru bulmuyoruz. Zaten genel olarak sonsuza kadar döviz 
satmanın mümkün olamayacağı kanaati var.

Son dönemde MB için faizleri yukarı çekme baskısı 
artmıştır. Reel sektör temsilcisi olarak bizler faizlerin art-
masından memnun olmayız. Bununla birlikte dövizin aşırı 
değerli olduğu durum bir çok işletmeyi zora sokmaktadır. 

Yani mevcut durum ikilem yaratıyor. Bir tarafta dövizin 
aşağı yönlü olması işletmelerin rekabetçiliğini artırıyor. 

Diğer tarafta kırılganlık nedeniyle kaygılı bir durumda-
yız. Çünkü doların değeri arttıkça cari açıdan Türkiye için 
sorun yaratıcı özellik ortaya çıkıyor. 

Her ne kadar faizler çok yüksek olmasa da dövizin aşırı 
oynaklığı ve yüksek seyretmesi enflasyonist etkilere neden 
olacaktır.

 
SANAYİ ÜRETİMİ/BÜYÜME
Sanayi üretim endeksi kasımda 124,4’e çıkarak en yük-

sek seviyeye ulaşmıştır. Aynı dönemde sanayideki büyüme 
yüzde 4.7 olarak gerçekleşmiştir. 

Ancak aylık sanayi üretimindeki artış çok dalgalı seyir 
izlemeye devam ediyor. Son bir yılın sanayi üretim endek-
sindeki gelişme hızı kasım ayı itibariyle yüzde 2,6 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Sanayi üretimimizdeki bu ılımlı artışı olumlu bulmakla 
beraber, yeterli görmüyoruz. Büyümeye katkı iç talep ve 
hizmetler sektöründen geliyor. Büyüme oranımızda sanayi-
nin payının artması gerektiğini düşünüyoruz. 

G20 SIRALAMASI VE TÜRKİYE
Son olarak G20 sıralamasını paylaşmak istiyorum. 

Goldman Sachs’ın 2050 projeksiyonuna göre, G20’de 17. 
sırada olan ülkemiz, 2050’de 14. sıraya çıkacak Bunun 
için her yıl en az yüzde 4 büyümemiz gerekecek. Bu arada  
ülkemizin 2023 yılı hedefinin en büyük 10. ekonomi olmak 
olduğunu da unutmamalıyız. 

Küresel rekabette BRIC ülkelerinin rakibi MINT ülkele-
ri olarak ortaya çıkıyor. MINT ülkeleri arasında; Meksika, 
Endonezya, Nijerya, Türkiye, BRIC ülkeleri arasında ise 
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin yer alıyor. 

Her şeye rağmen OECD ülkeleri arasında en hızlı büyü-
yen ülke olduk. Yüzde 4 ile yıl sonunu kapatacağımızı dü-
şünüyoruz. Ancak uzun vadede bu rakamlarla hedeflerden 
uzaklaştığımız endişesini taşıdığımızı paylaşmak istiyoruz.

Siyasi gelişmeler ekonomideki istikrarı hemen etkiliyor. 
Örneğin, İran-ABD ilişkilerinin ülkemize olumlu etkisi ola-
cağını söylerken, bir hafta sonra beklentilerimiz değişiyor.

Ekonomiden uzaklaşmamamız gerektiğini düşünüyoruz. 
Bu yeni dönemde reel sektör olarak en büyük beklentimiz 
ekonomik istikrarın devamı ve sürdürülebilir bir büyümedir. 
Türkiye’nin bir üretim merkezi olacak bir yapıya dönüşme-
sidir.
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Bilim Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanı Fikri Işık son 
günlerde ekonomide 
yaşanan dalgalanma-

larla ilgili olarak yüreklere su serpen 
mesajlar verdi.

“Endişeli olmaya, çok kötümser 
olmaya gerek yok. Bugünler geçecek 
ve bir stabilite oluşacaktır.” diyen 
Bakan Işık döviz kurlarındaki dalga-
lanmaya ilişkin olarak da “Piyasanın 
talepleri ve arzı doğrultusunda bu oy-
naklıklar olur ve bunlar mutlaka belli 
bir süre içinde bir stabilite yakalar.” 
değerlendirmesini yaptı.

-Hedefi olmayan ülke, dümeni 
kırık gemiye benzer
Ekonomi ve sanayide hükümet 

oldukları sürecin birinci devresini iyi 
oynadıklarını belirten Bakan Işık, 
“Milli gelirimiz 800 milyar dolarlar 
seviyesine geldi, ihracatımız 152 mil-
yar dolarlara geldi. Ar-Ge’ye ayrılan 
pay arttı. İstihdam ve üretim arttı. 
Ülke büyürken sanayimiz de ölçek 
büyüttü. Anlayacağınız birinci dev-
rede başarılıyız ama bizim ikinci dö-
nem için çok önemli hedeflerimiz var. 
Hedefi olmayan bir ülke dümeni kırık 
gemiye benzer. 

AK Parti 2002’de iktidar oldu-
ğunda koyduğu hedefler var. Bu he-
deflerin sıkı takipçisiyiz. 2023 için 
temel hedefimiz 500 milyar dolarlık 
ihracat. Bunları gerçekleştirmek için GSMH’nın yüzde 3’ü ora-
nında Ar- Ge bütçesi hedefliyoruz. Ar-Ge yatırım yapmazsanız 
bu hedeflere ulaşmanız zor diye konuştu.

-Sanayi üretimi artıyor
Sanayi üretimindeki gelişmeleri değerlendiren Fikri Işık, 

“Sanayi üretimi artıyor, azalmıyor. ‘Sanayi üretimi azalıyor’ 
demek haksızlık olur. Enerji maliyetleri, girdi maliyetleri hü-
kümetin kurulduğu günden bu yana gündeminde olan ve sürekli 
iyileştirmeler yapılan alanlar. Biz de yoğunluğumuzu bunlara 
daha fazla vereceğiz” şeklinde konuştu. Fikri Işık son günlerde 
iç istikrarsızlıklara rağmen sanayicilerin yüreğine su serpen bir 
dizi mesaj verdi:

-2014’te büyük dalgalanmalar beklemiyorum
“Yüzde 4 civarında son çeyrek büyümesi olur diye bekli-

yoruz. Yılın sonunda da orta vadeli programımızdaki 3,6’lık 
büyümeyi aşıp 4 civarındaki bir büyüme ile 2013 yılını kapata-
cağımızı öngörüyoruz.” 

“2014 yılı yüzde 5,3 gibi bir enflasyon hedefini yakalamaya 
çalışacağız. İhracatın yüzde 45’inin yapıldığı Avrupa’da kıpır-

danmalar var. Bu da iyimserliğe 
yol açıyor. 2014’ü çok büyük dal-
galanmaların olacağı bir yıl olarak 
öngörmüyorum” dedi.”

“Yerli ürünlerde fiyat farkının 
yüzde 15 oranında gerçeklemesi 
halinde yerli ürünlere teşvik geti-
receğiz.”

“Kişi başı gelirin 10 bin 500 
dolar olduğu seviye orta gelir tu-
zağı. Buradan sıçrama yapma-
lıyız. Sanayi üretiminde niteliği 
artırmak ve yüksek teknolojiye 
geçmek istiyoruz.”

-Üniversite ile sanayi işbirliği
“Sanayi ile çok daha sıkı bir 

işbirliği yapın, biz sizi sonuna 
kadar destekleyeceğiz. Sanayici-
miz 10 milyar doların üzerinde 
TÜBİTAK’a bir proje getirdiğinde 
eğer bir üniversite partner değilse 
reddediyoruz. Çünkü bu işin sür-
dürülebilir olması için mutlaka bi-
lim ayağı sağlam olmalı. Eğer bir 
projeye yüzde 30 oranında destek 
veriyorsak ve projede üniversite 
ayağı varsa o destek oranını yüzde 
40’a çıkarıyoruz.”

-Ar-Ge’ye 1.5 milyar lira destek
“Bakanlık olarak bu yıl Ar-

Ge’ye ayırdığımız kaynak 1 milyar 
576 milyon liradır. İstiyoruz ki bu 
kaynak yıl içinde etkin bir şekilde 

harcansın, biz de gidelim ‘Bu para yetmedi, bizim sanayimiz 
Ar-Ge’ye çok önem veriyor’ diyelim. Ama geçen yıl bu kayna-
ğımızı harcayamadık. Yani para var proje yok.”  

-Enerji hariç cari açık yok
“Enerji harici cari açığımız yok. Enerji noktasında yerli 

üretimi artırmak demek, cari açığı azaltmak ve dövizin çıkma-
sını engellemek demek. 

Torba Yasa’da Bakanlığımızın 3 maddesi var. Bunlar, Ku-
rumlar Vergisi, İş Bitirme Belgesi ve ithal ürün ile yerli ürün 
arasındaki fiyat farkı konularıdır. Bunlar küçük ama önemli 
adımlar. Bu ülkenin tüm kaynaklarını en etkin ve en verimli 
şekilde kullanarak üretime dönüştürmek zorundayız. Sürdürü-
lebilir bir kalkınma için çalışıyoruz ve çalışmaya devam ede-
ceğiz. Üniversite, sanayi ve kamunun işbirliği ülkenin geleceği 
için çok önemli” 

“Türkiye’nin tasarruf noktasında çok daha titiz ve dikkat-
li olmalı. Enerji üzerine yapılan ar-ge çalışmaları artırılarak 
devam ettirilmeli. Yerli üretimin artmasında en büyük güç 
KOBİ’lerde. KOBİ’lere parasal destek sağlamanın yanı sıra 
rehberlik hizmeti de sunulacak.”

“Endişeli olmaya, karamsar olmaya gerek yok” 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık

Bugünler geçecek ve bir stabilite oluşacaktır...

[görüş ►
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Doğu Marmara Bölgesindeki başarılı sanayi 
kuruluşlarını ödüllendirmek amacıyla, Koca-
eli Sanayi Odası önderliğinde; PwC Türkiye, 
Doğu Marmara ABİGEM A.Ş., Doğu Mar-

mara Kalkınma Ajansı, CNN Türk, işbirliğinde ve Bolu, 
Düzce, Sakarya ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odaları koor-
dinasyonu ile “Sanayi Kuruluşları Çizgi Üstü Sektörel Per-
formans Değerlendirme Organizasyonu” sonucunda farklı 
sektörlerde KOBİ ve Büyük Ölçekli İşletme kategorilerinde 
ödül töreni yapıldı.

Başiskele’deki Wellborn Luxury Hoteli’nde   gerçekleş-
tirilen “2013 Yılı Çizgi Üstü Sektörel Performans Değer-
lendirme Ödülleri” törenine TOBB Başkanı Rıfat Hisarcık-
lıoğlu, Kocaeli Valisi Ercan Topaca,  Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali Demirci, Kocaeli 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul,Kocaeli 
Ticaret Odası Meclis Başkanı Bülent Karagöz,Kocaeli Ti-
caret Odası Başkanı Murat Özdağ, Körfez Ticaret Odası 
Başkanı Mustafa Efe, Vergi Dairesi Başkanı Kadir Koşu-
cu, İŞ Kur Müdürü Öztekin Kaşukçi,Bilim,Sanayi ve Tek-
noloji İl Müdürü İhsan Ertuğrul, CHP İl Başkanı Yalçın 
Kuşkan,Sakarya,Bolu,Yalova,Düzce Oda Başkanları ve 
sanayiciler katıldılar.

Kocaeli Sanayi Odası’nın önderliği’nde düzenlenen 
Sektörel Preformans büyük ödülünü Büyük  Ölçekli Ku-
ruluşlarda  Ford Otosan A.Ş. Kocaeli , KOBİ ‘lerde  yine 
Kocaeli’den Teknodrom Robotik Ve  Otomasyon Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. kazandı. Sürekillik ödülünü ise TÜPRAŞ ka-
zandı. Ödül töreninde 12 ayrı sektörde 10 Büyük Ölçekli 
Kuruluşa ve10 KOBİ Firmasına Süreklilik ödülü verildi.

-Zeytinoğlu: 2023 yılı hedeflerine ulaşmak
için ulaşım alt yapı  eksikliklerini gidermeliyiz
“2013 Yılı Çizgi Üstü Sektörel Performans Değer-

lendirme” Ödül töreninin açış konuşmasını gerçekleştiren 

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkan Ayhan Zeytinoğlu, 
sözlerine ekonomik değerlendirme yaparak başladı. KSO 
Başkan Zeytinoğlu, “2013 yılı 3. çeyrekte  yüzde  4,4 bü-
yüdük.OECD içinde en hızlı büyüyen ekonomiyiz.Tahmini-
miz  yıllık yüzde 4’ün üzerinde büyüme.

Global açıdan bakıldığında çok da kötümser olmamak 
gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu büyüme bizi hedeflerimi-
ze taşır mı? .Büyümede başarılı bir oranı yakalamamıza 
rağmen, kapasiteler 2013 yılında yatay seyretti. Sanayi 
Üretim Endeksinde çok dalgalı bir artış var.Yeni yatırım-
lara bağlıyoruz.” dedi.

İşsizlikte ise geçen yılın ortalamasının üzerine çıkıldığı-
nı belirten KSO Başkanı Zeytinoğlu, “2012 yılı ortalaması 
yüzde 9,2.  2013 yılının ilk 9 aylık bölümünde ise yüzde 
9,7 ‘dir. OVP’da belirlenen hedefin de üzerinde yılı kapata-
cağımızı düşünüyoruz. Sanayinin ve hizmetler sektörünün 
istihdama katkısı artıyor. Ancak yeterli değil.” dedi.

UMEM Projesinin dünya çapında önemli bir proje ol-
duğunu vurgulayan KSO Başkanı Zeytinoğlu bu konuda da; 
“Kocaeli 3 bin 852 kişi istihdam ile birinci yine sıradadır. 
Biz sanayicilerimizi UMEM’den faydalandırmak için çaba 
sarf ediyoruz.Ancak proje bir takım yapısal sorunlardan 
dolayı hedefine ulaşamıyor.” açıklamasında bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaos-
manoğlu ise sanayicilere övgüler yağdırarak, “İyi ki varsı-
nız. Sizler olmasanız, ülkemizin geleceği olmaz. Yaptığınız 
üretimler, verdiğiniz vergiler, oluşturduğunuz istihdam ile 
insanlarımıza ekmek veriyorsunuz.” dedi.

-TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:
Kocaeli Türkiye’nin göz bebeğidir
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu,konuşmasını Sek-

törel Performans ödül Töreni mayasının çok tuttuğunu 
vurgulayarak, “Herşeyden önemlisi birbirlerine rakip olan 
Kocaeli, Sakarya,Bolu,Düzce ,Yalova bu Sektörel Perfor-
mans ödül törenini birlikte düzenliyorlar.Bu müthiş bir or-

2013 yılı 
Sektörel Performans 

ödülleri sahiplerini buldu
Büyük  Ölçekli 

Kuruluşlarda Ford Otosan A.Ş. Kocaeli, 
KOBİ’lerde Teknodrom Robotik Ve 
Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 ‘Büyük Ödülü’ kazandı. Süreklilik ödülünü
 ise TÜPRAŞ kazandı.
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ganizasyondur.” dedi.
Kocaeli’nin Türkiyenin göz bebeği olduğunu vurgulaya-

rak, “ Kocaeli üretimde Dünya ile rekabet  edebiliyor. Bu 
bölgemizin ihracatı son beş yılda yüzde 132 arttı.  Bunu 
Dünyada yaşanan krize karşı yaptınız. Onun için Kocaeli 
Türkiyenin göz bebeği diyorum. Toplanan vergilerin yüzde 
13’nü buradan  sağlanıyor.Birde borcuna sadık. Vergi tah-
silatında birincidir.” dedi.

-Vali Ercan Topaca: 5 ilin ortak bir 
organizasyon gerçekleştirmesi önemli
Vali Ercan Topaca konuşmasında 5 ildeki kurumun 

bir araya gelerek güzel bir organizasyon düzenlemesi çok 
olumlu olduğunu vurguladı. Vali Topaca,” Birbirine komşu 
olan bu illerin çevre kirliliği ve alt yapı gibi  ortak sorunla-
rı vardır. Bu konuda da bizlerin çalışmaları sürmektedir.” 
dedi.

Büyük Ölçekli Kuruluş FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (KOCAELİ)

KOBİ TEKNODROM ROBOTIK VE OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET AŞ. (KOCAELİ)

2013 YILI ÇİZGİ ÜSTÜ SEKTÖREL PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖDÜLLERİ 

Büyük Ödüller

Büyük Ölçekli Kuruluş TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (KOCAELİ)

Süreklilik Ödülleri 

Büyük Ölçekli Kuruluş OLTAN FINDIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (DÜZCE)

KOBİ BALARISI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (DÜZCE)

Sektör Ödülleri

Gıda Sanayi 
Sektörü

Büyük Ölçekli Kuruluş PLASTAY KİMYA SANAYİ VE TİCARET AŞ. (KOCAELİ)

KOBİ DESİ KİMYA MADEN. İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. AŞ. (KOCAELİ)

Kimya Sanayi 
Sektörü

Büyük Ölçekli Kuruluş ÖZ KA LASTİK VE KAUÇUK SANAYİ TİCARET AŞ. (KOCAELİ)

KOBİ ELVANLAR PLAS. METAL ENJ. KAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KOCAELİ)

Plastik ve Kauçuk 
Ürünleri Sektörü

Büyük Ölçekli Kuruluş ALKA SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (KOCAELİ)

KOBİ İNCİLER İNŞ. KUM OCAĞI İŞL. TİCARET VE SAN. AŞ. (SAKARYA)

Yapı ve Yapı 
Malzemeleri Sektörü

Büyük Ölçekli Kuruluş SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC. AŞ. (KOCAELİ)

KOBİ KRİYOJENİK LİMİTED ŞİRKETİ (KOCAELİ)

Metal Sanayi 
Sektörü

Büyük Ölçekli Kuruluş YOK

KOBİ I.C.M.MAKİNE VE MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ (KOCAELİ)

Makina Sanayi 
Sektörü

Büyük Ölçekli Kuruluş DYTECH OTOMOTİV SAN. TİC. VE PAZAR. LTD. ŞTİ. (KOCAELİ)

KOBİ ARK PRES EMNİYET KEMERLERİ SANAYİ VE TİC. AŞ. (KOCAELİ)

Taşıt Araçları ve 
Yan Sanayi Sektörü

Büyük Ölçekli Kuruluş UZMAR GEMİ İNŞA SANAYİ VE TİCARET AŞ. (KOCAELİ)

KOBİ YOK

Diğer Taşıt Araçları 
Sektörü

Büyük Ölçekli Kuruluş AKIM METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (KOCAELİ)

KOBİ ASİS OTOMASYON VE AKARYAKIT SİSTEMLERİ AŞ. (KOCAELİ)

Elektrikli Teçhizat  
Ürünleri Sektörü

Büyük Ölçekli Kuruluş İMTEKS GİYİM SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (DÜZCE)

KOBİ SÜMERLER TEKS. DAYAN. TÜK. MAL. NAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KOCAELİ)

Tekstil ve Deri Ürün-
leri Sanayi Sektörü

Büyük Ölçekli Kuruluş DORUK AĞAÇ ÜRÜN. İMAL. İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. AŞ. (DÜZCE)

KOBİ YOK

Ağaç ve Ağaç Ürün-
leri Mobilya Sektörü

Büyük Ölçekli Kuruluş YOK

KOBİ ŞALLILAR KAĞIT AMB. NAK. İNŞ. MADEN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  (KOCAELİ)

Su arıtma ve Atık 
Bertarafı Sektörü



Ağaç Ürün. ve Mob. Sekt. BOİ dalında Doruk Ağaç adına Gn. 
Md. Orhan Çelebi ödülünü Yalova TSO Mec. Bşk. 

Cemil Demiryürek’ten aldı

Diğer Taşıma Araçları Sektöründe BOİ dalında Uzmar Gemi 
adına Finans Müd. Tayfun Dursun Karaüç ödülünü TOBB Y.K. 

Sayman üyesi Faik Yavuz’dan aldı

Elektrikli Teç. Ür. San. Sekt. BOİ dalında Akım Metal San. 
adına ödülünü Gen. Md. Yrd. Ali Fazıl Böyet, KOTO Y.K. Bşk. 

Murat Özdağ’dan aldı

KOBİ dalında büyük ödülü Teknodrom 
Robotik ve Otom. adına 
Gökhan Vargın Gök aldı

Büyük Ölçekli kuruluş dalında büyük ödülü Ford Otom. San. 
AŞ. adına Gen. Md. Haydar Yenigün Vali Ercan Topaca ve TOBB 

Bşk. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Tuğrul ve Zeytinoğlu’ndan aldı

Süreklilik ödülünü BOİ dalında Tüpraş adına Gn. Md. Yrd. 
İbrahim Yelmenoğlu Büyükşehir Bel. Bşk. 

İbrahim Karaosmanoğlu’ndan aldı

[sektörel performans ►



Elektrikli Teç. Ürün. San. Sekt. KOBİ dalında Asis Otomasyon 
Sist. adına ödülü Gen. Md. Yusuf Kaya, KTO Mec. Bşk. Bülent 

Karagöz’den aldı

Gıda San. sektöründe BOİ dalında Oltan Fındık San. adına Gen. 
Md. Mustafa Aycan ödülünü, Düzce TSO Mec. Bşk. 

Ercan Taşlı’dan aldı

Gıda sektöründe KOBİ dalında Balarısı Gıda adına Y.K. Üyesi 
Hasan Ertürk ödülünü Düzce T.S.O. Mec. Bşk. 

Ertan Taşlı’dan aldı

Kimya San.Sektöründe BOİ dalında Plastay Kimya San. 
adına Onursal Üye Mehmet İsmet SUNGUR ödülünü Körfez

 T.O. Y.K.Bşk. Mustafa EFE’den aldı

Kimya San.Sektöründe KOBİ dalında Desi Kimya adına Gn.Md.
Hasan Uğur AYDIN ödülünü Körfez T.O.Y.K.Bşk. Mustafa 

EFE’den aldı

Makina San. sektöründe KOBİ dalında ICM Makina adına ödülü 
Gen. Md. Çınar Ulusoy ve Fab. Md. Devrim Deniz ödülünü KSO  

Y.K. üyesi Haydar Yenigün’den aldı



Metal San. sektöründe KOBİ dalında Kriyojenik Bas. Kaplar 
adına Gen. Md. Tekin Urhan ödülünü KOÜ Rekt. Yrd. Prof. Dr. 

Ali Demirci’den aldı

Plastik ve Kauçuk Ür. San. Sekt. KOBİ dalında Elvanlar 
Plastik adına Gn. Md. İlyas Elvan KSO Meclis Bşk. 

H. Tahsin Tuğrul’dan aldı

Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi sektöründe BOİ dalında Özka 
Lastik ve Kauçuk adına Şerif Kanık ödülünü 

Ayhan Zeytinoğlu’ndan aldı

Su arıtımı Atık Bert. San. sektöründe KOBİ dalında Şallılar 
Kağıt adına Gn. Md. Dilaver Şallı ödülünü Yalova TSO Bşk. 

Tahsin Becan’dan aldı

Taşıt Araçları ve Yan San. sektöründe KOBİ dalında Ark Pres 
adına ödülünü Y.K. Bşk. Yusuf Ziya Kasım KSO Y.K.

Bşk. Yrd. Ahmet Başaran’dan aldı

Metal San. sektöründe BOİ dalında Sarkuysan adına Gen. Md. 
Yrd. Doğan Çakır ödülünü TOBB Y.K. Bşk. Yrd. 

Halim Mete’den aldı

[sektörel performans ►



Tekstil ve Deri Ür. San. Sekt. BOİ dalında İmteks Giyim San. 
adına İ.K. Uzmanı Emrah Tuzcu ödülünü Düzce T.S.O. Y.K. 

Bşk. Fahri Çakır’dan aldı

Tekstil ve Deri Ür. San. Sekt. KOBİ dalında Sümerler Tekstil 
adına ödülünü Doğan Çoban Düzce T.S.O. Y.K. Bşk. 

Fahri Çakır’dan aldı

Yapı ve Yapı Malz. Sekt. KOBİ dalında İnciler İnşaat adına Gen. 
Md. Halit İnci ödülünü KSO Y.K. üyesi 

Şaban Kemal Saraç’tan aldı

Yapı ve Yapı Malz. Sekt. BOİ dalında Alka Sanayi adına Paz. ve 
Satış Koord. Kerem Yılmaz ödülünü KSO Y.K. üyesi 

İrfan Kanık’tan aldı

KSO YK. Başkanı Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Tuğrul 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na günün anısına hediye verdiler

KSO Başkan yardımcısı Ahmet Başaran, Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün, Tüpraş Genel Müdür 

Yardımcısı İbrahim Yelmenoğlu, Rüya Zeytinoğlu
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Sarkuysan, ABD’de büyümeye 
devam ediyor 

Sarkuysan grup şirketlerinden Sark Wire Corp. yaptı-
ğı yatırımlarla büyümesini sürdürüyor... 2008 yılında 

ABD’nin New York eyaletinde kurulan Sark Wire Corp.’da 
2010 yılından itibaren her türlü katma değeri yüksek 
gerek çıplak, gerek kalay kaplı elektrolitik bakır tel ve 
elektrolitik bakır telden tüm ürünleri üretmeye başladı. 
ABD’de başka bölgelerde de üretim tesisleri kurulması 

üzerinde çalışmalar devam ediyor...

Gerek ülkemizin gerekse sektörü-
müzün ABD’de hayata geçirdiği 
ilk sanayi yatırımlarından olan 
Sarkuysan grup şirketlerinden 

Sark Wire Corp. yaptığı yatırımlarla büyü-
yor. 2008 yılında ABD’nin New York eyaleti 
Albany şehrinde kurulan Sark Wire Corp.’da 
2010 yılından itibaren her türlü katma değeri 
yüksek gerek çıplak, gerek kalay kaplı elektro-
litik bakır tel ve elektrolitik bakır telden tüm 
ürünleri üretmeye başladı. 

Şirketin faaliyetleri, sahip olduğu ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistem Standardı Belgesi’nin 
gereklerine uygun olarak yürütülüyor. Böylelik-
le Sarkuysan, sektörümüzde ilk, diğer sektör-
ler içinde ABD’de üretim yapan öncü kuruluş 
olma özelliği kazandı ve kalite seviyesi ile ABD 
pazarında, ürünleri aranan şirketlerin arasına 
girdi. Kuruluş kapasitesi bin – bin 500 ton / yıl 
olan ve 2 bin ton / yıla ulaşan şirketin kapasi-
tesinin 2 bin 500 – 3 bin ton / yıl’a çıkarılması 
planlanıyor. Bu çerçevede ABD’de başka böl-
gelerde de üretim tesisleri kurulması üzerinde 
çalışmalar sürdürülürken, 40 kişinin çalıştığı 
iki kuruluşun cirosu 200 milyon dolar.

- Hayrettin Çaycı: Akıllı bir yatırım 
yaptık
Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hay-

rettin Çaycı, Amerika’da tesis kuracakları 
dönemde herkesin ‘Ne işiniz var Amerika’da 
Mısır’da, Romanya’da kursana?’ dediğini söy-
ledi. Ancak gelişmiş ülkelerin firmaları daha 
ileri taşıdığına inandığını dile getiren Hayret-
tin Çaycı; “Biz yıllardır Amerika’ya ileri ürün 
gönderiyoruz. Amerika’ya kurarsak bizi iter, 
biz de yeni ürünler geliştiririz diye düşündük 
ve haklı çıktık” dedi. 2007-2008 yıllarında 
Amerika’daki enerji fiyatlarının Türkiye’ye ya-
kın olduğunu hatırlatan Hayrettin Çaycı, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“Elektrik enerjisi Türkiye’ye yakında, gaz 
biraz daha ucuzdu. İşçilik ise Türkiye’nin 3 ka-
tıydı. Bugün geldiğimiz noktada, Amerika’daki 
elektrik fiyatı Türkiye’nin neredeyse yarısı. Gaz 
fiyatı ise yarısından da aşağıda… İşçilik yüzde 
50 pahalı. Akıllıca bir yatırım yaptığımızı dü-
şünüyorum. Bugün Mısır’da yatırım yapanlar 
ciddi sıkıntı yaşıyorlar.”

Tesisin kilit noktalarında Türkiye’de yetiş-
miş elemanlarını gönderdiklerini dile getiren 
Hayrettin Çaycı; “Şu anda Sarkuysan’ı orada 
temsil eden 8 aile var” açıklamasında bulun-
du. 

[sektörel performans ►
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Binlerce küçük büyük sanayi kuruluşu ile 
Türkiye imalat sanayi üretiminin yüzde 
13’ünün gerçekleştirildiği, Gayrisafi Yurt 
İçi Hasıla’nın yaklaşık yüzde 73’ünü oluştu-

ran Kocaeli, Türkiye’nin en hızlı sanayileşen ilidir. Sana-
yileşmenin beraberinde getirdiği yoğun çevre problemleri, 
Kocaeli’deki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve 
özel sektörün ortak katkıları ile çözülmeye çalışılıyor. Ko-
caeli, sürdürülebilir bir çevre ve yaşam kalitesini artırma 
yolunda, çevre kirliliği ile mücadelede örnek il kabul edili-
yor. Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün sanayi-
cilerle yakın temas halinde, tamamen pozitif bir yaklaşım 
ile çevre konusuna yaklaşıyor olması, sanayicinin çevrenin 
korunması konusundaki ilgi ve motivasyonunu arttırıyor. 
Gelişmenin sadece yasaklarla ve cezalarla sağlanabile-
ceğini düşünmek doğru değil. KSO, bünyesinde oluştur-
duğu Çevre Komisyonu ile, bölgemizin çevre sorunlarının 
çözümüne katkı sağlamak amacıyla kamu ve özel sektör 
kuruluşlarını bir çatı altında topladı. Çevre Komisyonu, 
İstanbul Sanayi Odası Çevre İhtisas Komisyonu ile ortak 
projeler gerçekleştirmek üzere çalışmalara başladı. Çevre 
bilincinin okullarda öğrencilere aşılanması ve halkın bi-
linçlendirilmesi için yayınlar yapılması kararlaştırıldı.

Çevrenin korunması yönündeki tüm başarılı çalışmala-
ra rağmen, Kocaeli’deki yoğun sanayinin ve karayolu ta-
şımacılığının sebep olduğu kirliliğin bütünüyle önlenmesi 
için katedilmesi gereken uzun bir yol bulunuyor. Öncelikle, 
alınan önlemlerin sürekliliği sağlanarak sürdürülebilir bir 
iyileşmenin tesis edilmesi gerekli. Yeni açılan işyerlerine 
çalışma izni verilirken, prosesleri gereği çevre ile ilgili her 
türlü önlemin alındığından emin olunmadan ruhsat veril-
memeli. Kocaeli’de bulunan 23 limanın demir yolu bağ-
lantılarının yapılması, sanayicilerimizin hammaddelerini 
ve ürünlerini düşük maliyetle taşımasını sağlarken, aynı 
zamanda karayolu taşımacılığı ile ortaya çıkan egsoz gazı 
emisyonu sebebiyle oluşan çevre kirliğinin de önüne geçil-
mesini sağlayacak.  

- Gaz emisyonu Kocaeli Valiliği tarafından
7/24 saat on-line olarak izleniyor
Sarkuysan olarak çevrenin korunmasına gerçekten çok 

büyük önem veriyoruz. Çevre ile ilgili olarak gerçekleştir-
diğimiz milyonlarca dolarlık yatırımlar, bunun açık kanıtı. 
Rafinasyon ünitemizin baca gazlarının toplanması ve arı-
tılması amacıyla yapılan davlumbaz, kimyasal gaz arıtma 
sistemi ve modern toz filtreleri, tesisten çevreye herhangi 
bir zararlı emisyonun yayılmasına müsaade etmiyor. Ba-
calarımıza taktığımız Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile, 
gaz emisyonumuz Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğü tarafından 7 gün 24 saat on-line olarak izle-
niyor. Fabrikamızda bulunan üretim ünitelerinin tamamı, 
çalışanlar için daha sağlıklı bir iş ortamının sağlanması 
amacıyla havalandırma sistemleri ile techiz edildi. Fab-
rikamızda oluşan tüm sıvı atıklar, Evsel ve Endüstriyel 
Atık Arıtma Tesisi’mizde arıtıldıktan sonra deşarj ediliyor. 
Arıtma tesisimizin atık su çıkışına, İSU Arıtma Tesisleri 
Daire Başkanlığı tarafından monte edilen otomatik numu-
ne alma sistemi vasıtasıyla, tesisimizin çalışması kesintisiz 
olarak izleniyor. 

İSU tarafından yapılan düzenli ve düzensiz kontroller 
neticesinde, arıtma tesisimizin, yönetmeliklerle belirlenen 
sınır değerlere uygun olarak çalıştığı kanıtlandı ve şirketi-
mize Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) verildi. Rafi-
nasyon ve Kontinü Döküm ünitelerimizde ergitme amacıyla, 
çevre açısından en uygun yakıt olan doğal gaz kullanılıyor. 
Ergitme brulörlerinde hava yerine oksijen kullanılarak gaz 
emisyon hacmı minimuma indirildi. Elektrik enerjisi ta-
sarrufu amacıyla fabrika genelinde tasarruflu aydınlatma 
armatürleri kullanılıyor. Su tasarrufu için kullanma suyu 
noktalarına tasarruf amaçlı başlıklar takılmış ve yaklaşık 
yüzde 30 tasarruf sağlandı. Su soğutma kulelerinde su ka-
yıplarını önlemek amacıyla yapılan iyileştirmelerle yakla-
şık yüzde 20 su tasarrufu sağlandı. Ayrıca, şirketimiz ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ne de sahip.

çevrenin korunması 

yönünde yaptığı 

bilinçli ve özverili 

çalışmaları ile 

takdirleri topluyor...

SarkuysanHayrettin ÇAYCI
Sarkuysan AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür



1� Kocaeli Odavizyon

[sektörel performans ►

2013 yılı Ford Otosan’ın ve Türk otomotiv sektö-
rünün geleceğini şekillendirmek üzere adımlar 
attığımız ve yatırımlarımıza devam ettiğimiz bir 
yıl oldu: 

Sene başında pazara sunduğumuz Yeni Kuga ve Fiesta ile 
binek ürün gamımızı yeniledik ve SUV modelimiz Kuga’da 
rekabette önemli bir yer edindik. Kasım ayında yepyeni hafif, 
orta ve ağır ticari modellerimizi müşterilerimizin beğenisine 
sunduk. 2014 yılında, sektörün en genç ve en geniş ticari araç 
ürün gamına sahip olarak Türkiye’nin Ticari Gücü olacağız. 
Ford Otosan olarak Kasım ayında 11 bin 133, 11 ayda ise 94 
bin 222 adet satış rakamı gerçekleştirdik ve yüzde 12,6 pazar 
payı elde ettik. Yılsonu itibariyle pazarın 850 bin adet civa-
rında gerçekleşeceğini öngörürken,  yılı binek araçlarda  58 
bin adet, ticaride ise 55 bin seviyelerinde bir satış adedi ile 
kapatmayı hedefliyoruz. Ford Otosan olarak Türkiye otomotiv 
pazarındaki 11 yıllık maratonumuzun bu sene de ipi göğüsle-
yerek sonuçlanması için koşumuza devam ediyoruz.

- Ülkemizin 2’nci büyük ihracatcısı 
konumundayız
Dış pazarlarda da önemli bir oyuncu olan Ford Oto-

san olarak Türk otomotiv sektörünün en büyük, ülkemizin 
de  Tüpraş’tan sonra 2’nci büyük ihracatcısı konumundayız. 
Ford’un dünyadaki en önemli ticari araç üretim merkezleri-
nin başında geliyoruz. İhracat pazarlarımızı çeşitlendirme 
stratejimiz kapsamında yeni pazar çalışmalarımız sürüyor. Bu 
kapsamda bu sene Meksika’ya araç ihracatını başlattık. 2013 
yılının ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 
artışla 196 bin 669 adet araç ihraç ettik ve yılsonu itibariyle 

226 bin adetlik ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz.  Ford 
Otosan olarak yılın ilk dokuz ayındaki ihracat gelirlerimiz 
geçen yılın aynı dönemine  göre yüzde 25 artarak 5 milyon 
318 bin TL oldu. Yine ilk dokuz aylık sonuçları doğrultusunda 
Türkiye ticari araç ihracatının yüzde 61’ini gerçekleştirerek 
sürdürülebilir bir başarı gösterdik. 

2013 yılında global arenada ürünlerimiz ile başarıyla yol 
alırken, Çinli kamyon üreticisi JMC firması ile yapılan Eco-
torq motorunun Çin’de üretimine yönelik lisans anlaşması ile 
de adımızdan söz ettirdik. Fikri mülkiyet hakları yüzde yüz 
Ford Otosan’a ait olan 100 milyon dolar tutarındaki yeni 
Ecotorq motor yatırımımızı açıkladık ve Ekonomi Bakanlığı 
teşvikleri ile İnönü Fabrika’mızdaki kapasite geliştirme çalış-
malarına başladık. Ar-Ge’ye verdiğimiz önemi 2013 Temmuz 
ayında Sancaktepe’de temelini attığımız Türkiye otomotiv 
sektörünün en büyük; Ford dünyasının da en büyük üçüncü 
Mühendislik Merkezi yatırımımız ile perçinledik. Ford Otosan 
olarak Ar-Ge çalışmalarımızın Automotive Testing Techno-
logy International Magazine tarafından düzenlenen “2013 
Yılının Motor Test Merkezi” ödülü ile takdir edilmesi de bizi 
ayrıca gururlandırdı.

- Transit ailesinin en yeni üyesi Courier 
2014 yılında yola çıkacak
Ford’un Kocaeli Fabrikası’ndan sonra Türkiye’de gerçek-

leştirilen en büyük otomotiv yatırımı ile inşa edilen Yeniköy 
Fabrikası’nda, yılda 110 bin kapasiteyle üretilecek Courier se-
risi, Ford’a hafif ticari pazarında yeni bir segmentin kapılarını 
açacak. B segmentinde Ford’un ilk ticari modeli olan Courier 
2014 yılında yollarla buluşacak. 

- Yeni Connect 2014 Yılın Ticari Aracı 
unvanıyla taçlandırıldı
Uzun yıllardır Türkiye’de ticari hayata damga vuran sağ-

lamlığın ve konforun sembolü olan Connect’in üst araç mühen-
disliği Ford Otosan’a ait tamamen yeni versiyonu, 2014 Yılın 
Ticari Aracı unvanıyla tüm bakışları üzerine çekiyor. 2014 yı-
lında Türkiye’de satışa çıkacak olan, yüksek teknoloji ve dona-
nım seviyesi ile hafif ticari segmentinde çıtayı yukarıyı çeken 
Yeni Connect; dinamik, modern görünümüyle rakiplerinden 
ayrılarak, ticari araç sınıfına cesur bir görünüm kazandırıyor. 
Connect ailesi de Courier ve Custom gibi Transit ve Tourneo 
olmak üzere iki farklı versiyona sahip. 

- Transit ilk 3 rakibinden fazla satıyor
Türkiye’deki ilk üç rakibinden fazla pazar payına sahip 

olan ve ticaretin sembolü haline gelen Transit, 2014 yılında 
satışa sunulacak. Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikası’nda Cus-
tom ailesi ile birlikte üretilecek. Yeni Transit; fonksiyonel, güç-
lü ve inovatif bir alternatif olarak segmentine yeni bir soluk ge-
tirmeye hazırlanıyor. ‘One Ford’ ürün stratejisi doğrultusunda 
Kocaeli’nde geliştirilen ve üretilen Yeni Transit; Avrupa, Ku-
zey Amerika ve diğer önemli pazarlar da dahil 5 kıtada satışa 
sunulacak. Sağlamlık ve dayanıklılık alanında efsanevi bir ün 
kazanan Transit markası, yeni global modeliyle de bu geleneği 
sürdürmeye hazırlanıyor. 

2014 yılı, Ford için açılışların ve 
lansmanların yılı olacak

Haydar Yenigün
Ford Otosan 
Genel Müdürü
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Kocaeli Sanayi Odası 
6. Meslek Komitesi 

Üyeleri

Firma Unvanı KOCSAN AHŞAP PROFİL MOBİLYA VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres M.K.E Yolu Üzeri Latife Hanım cad. No:16 Yeniköy Başiskele / KOCAELİ

Tel/Faks 0 262 341 37 18
0 262 341 28 19  

E-mail bilgi@kocsanprofil.com.tr

Faaliyet Kontraplak, mdf, sunta vb. levha imalatı

MESUT SANCAKLI (Komite Başkanı)

Firma Unvanı ALTERNATİF ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres Yavuz Sultan Selim mah. Sapanca yolu cad. No: 453 KARTEPE KOCAELİ

Tel/Faks 0 262 353 39 90
0 262 353 50 80

E-mail recai@woodpan.com

Faaliyet Kereste imalatı 

RECAİ BARIŞ (Komite Başkan Yrd.)

Firma Unvanı ÖZGEN TİCARET

Adres İhsaniye Çiftlik mah. No:39 GÖLCÜK / KOCAELİ 

Tel/Faks 0 262 435 52 87 
0 262 435 52 67 

E-mail ozgen.ticaret@hotmail.com

Faaliyet Ahşap ambalaj malzemesi imalatı

CAFER ÖZGEN (Komite Üyesi)

Firma Unvanı APEL ORMAN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres Sanayi Mah. Nermin sok. No:10 İZMİT / KOCAELİ

Tel/Faks 0 262 335 23 54
0 262 335 16 27

E-mail apel@apel.com.tr

Faaliyet Ahşap sandık, ahşap palet ve kereste üretimi 

OKTAY KABASAKAL (Meclis Üyesi)

Firma Unvanı YAVUZLAR AĞAÇ İNŞAAT KANTAR PAZARLAMA TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres Vezirçiftliği mah. D130 Karayolu cad. Başiskele / KOCAELİ 

Tel/Faks 0 262 349 37 83
0 262 349 43 10

E-mail yavuzlar@yavuzlarkereste.com

Faaliyet Ahşap palet, sandık ambalaj ve paketleme

ÖMER YAVUZ (Meclis Üyesi)
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6.Meslek Komitesi Mayıs 2013’ten bu yana 8 kez biraraya 
geldi ve sektörel konularda fikir alışverişinde bulundu. 

Mayıs ayından bu yana biraraya gelen komite üyelerinin 
gündeminde yer alan ve karara bağlanan konular şu şekilde 
oldu:

• Kocaeli Orman İşletme Müdürü Mümtaz Aydın ile bira-
raya gelen 6.Meslek Komitesi üyeleri İl Orman Müdürü’ne so-
runlarını iletme fırsatı buldular. Mümtaz Aydın, üyelere orman 
ve orman konusundaki yasa ve yönetmelikler hakkında bilgi 
verdi. 

• Küçük KOBİ’lerde işçi sağlığı konusunda bir eğitim, 
donanım bulunmadığı kabul edilerek işçi sağlığı konusunda, 
Oda’dan bu alanda bir uzman grubu sağlama konusunda teklif 
alındı ve Oda’nın bu konuya öncülük etmesi kararlaştırıldı.

Sektörün önemli sorunu olan iş kazalarının önlenmesi ko-
nusunda nasıl çözümler alınabileceği, işveren haklarının ko-
runması kapsamında sigorta konusunda uzman bir danışmanın 
firmalara tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

• Komite üyelerini yıl içerisindeki fuar ve çeşitli etkinlik-
lerden de haberdar etmeyi görev bilen meslek komitesi üyeleri; 

komite üyelerini bire-bir ilgilendirmese de Eylül ayında yapı-
lan Match4Industry ve Çek Cumhuriyeti’nin Brno kentinde 
düzenlenen Uluslararası Mühendislik Fuarı hakkında bilgi-
lendirdi. 

Üyeler ayrıca Aralık ayı sonunda yapılan ve başvuruları 
Aralık ayında tamamlanan ‘Sektörel Performans Değerlen-
dirme Organizasyonu’ hakkında da  Doğu Marmara ABİ-
GEM tarafından bilgilendirildi. 

• Komite ‘Mobilyacılar Komitesi’ benzeri kendi sektö-
rüne yakın başka gruplarla da toplanmanın önemli olacağı 
düşüncesinde hem fikir. 

• Yıl içerisinde yapılan toplantılarda, garantili hazır çek-
lerle Orman İşletmesi’nden mal alma konusu gündeme geti-
rilmiş, vade farkı faizinde kolaylık sağlanması, Halkbank’ın, 
sadece Orman İşletmesi hizmetlerinde kullanılan KOBİ Kart 
hizmeti konularında görüş alışverişinde bulunulmuş, komite 
olarak, üyelerine kolaylık sağlanabilmesi adına Halkbank ile 
görüşülmesi öngörülmüştür.

• Düzenli olarak yapılan komitenin her toplantısında, 
sektörel konularda fikir alışverişi sürdü. 

6. Meslek Komitesi
‘Ağaç ve Ağaç Ürünleri 

Sanayi Grubu’
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Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı ve Kasta-
monu Entegre Genel Müdürü Haluk Yıldız, 
Kastamonu Entegre’nin yeni hedeflerini ve 
yeni yatırım planlarını anlattı. Kastamonu 

Entegre, mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörünün ihtiyaç 
duyduğu, yonga levha, yongalam, MDF, medelam, laminat 
parke, kapı paneli ve bunlarla ilgili muhtelif katma değerli 
ürün üretiyor.

Türkiye’de; Kastamonu’da yonga levha ve MDF, 
Adana’da MDF, Gebze’de MDF ve yonga levha, Balı-
kesir, Samsun ve  Tarsus’da yonga levha olmak üzere 8 
fabrikası bulunan Kastamonu Entegre’nin yurtdışında da 
Bulgaristan’da yonga levha, Romanya’da kapı paneli ve 
Yongalevha, Bosna-Hersek’te Kraft kâğıdı olmak üze-
re 4 fabrikası bulunuyor. En son Tataristan yatırımı ile 
10’uncu lokasyonda 13’üncü fabrikası yakın zamanda 
devreye alınacak.

Haluk Yıldız, Türkiye’deki tesislerinde 2012 yılını 1.5 
milyar TL’lik üretimden yapılan satışlarla kapatarak İSO 
500 sıralamasında 10 basamak birden yukarı çıkarak 
42’nci sırada yer aldıklarını belirterek, Kastamonu Enteg-
re olarak, Orta Amerika’dan, Hindistan’a kadar 70 ülkeye 
ihracat yaptıklarını ve Türkiye’de yıllardır ihracatta sek-
töründe 1’inci sırada yer aldıklarını söyledi. 

Türkiye’den ihracatın yaklaşık 100 milyon dolar ol-
duğunu ve toplam cironun yüzde 25’inin yurt dışında ger-
çekleştiğini belirten Haluk Yıldız, İtalya’da yayınlanan ve 
sektörün önde gelen dergilerinden olan Datalignum’un, 
3.6 milyon m3/yıl toplam panel kapasitesi (MDF+Yonga 
levha) ile Kastamonu Entegre’yi, Avrupa’nın 6’ncı, 
Dünya’nın 12’nci büyük ağaç bazlı panel üreticisi olarak 
seçtiğini söyledi.

Haluk Yıldız, Romanya’da yerleşik kapı paneli fabri-
kalarının ise Avrupa’nın ikinci, Dünya’nın 4’üncü büyük 
tesisi olma özelliğine sahip olduğunu bildirdi.

Kastamonu Entegre’nin sektörün yurtdışında üretim 
yapan ilk ve halen tek şirketi konumunda bulunduğu-
nu belirten Haluk Yıldız; “Capital Dergisi’nin 2012 yılı 
Ekim sayısında yayınlanan ‘Türkiye’nin sınır ötesi şirket-
leri’ araştırmasındaki 2011 yılı değerlerine göre ilk 50 
sıralamasında, Kastamonu Entegre; Bosna Hersek’teki 
Natron Hayat Tesisi ile 33’üncü sırada, Romanya’daki 
Prolemn (Kastamonu Romania) Tesisi ile 39’uncu sırada 
ve Bulgaristan’daki Gabrovnitsa (Kastamonu Bulgaria) 
Tesisi ile 42’nci sırada yer aldı. Yine bu çalışmada Kasta-
monu Entegre, yurt dışında yatırımı olan Türk Şirketleri 
arasında 200 milyon dolarlık ciro ile 13’üncü sırada yer 
aldı” dedi.

Haluk Yıldız
Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı ve 
Kastamonu Entegre Genel Müdürü

Kastamonu Entegre 
1.3 milyar dolarlık

yatırımla 

bölgesel liderliği 

hedefliyor...

Kastamonu Entegre, bugün Türkiye’de ürün gruplarına göre ortalama yüzde 30 düzeyinde olan pazar payını daha 

da artırma ve bölge lideri olma hedefinde hızla ilerliyor. 2011 yılında 850 milyon dolar konsolide ciroya ulaşan Kas-

tamonu Entegre, 2010 – 2013 yıllarında yaptığı yeni yatırımlarla, 2013 yılında büyümeye devam ederek 1.2 milyar 

dolar ciro gerçekleştirdi. Kastamonu Entegre, yurtiçi ve yurtdışında 6 yıl içinde 900 milyon dolar yatırımla açacağı 8 

yeni fabrika ile bölgenin lider üreticisi konumuna gelmeyi hedefliyor..



19Kocaeli Odavizyon

Haluk Yıldız; “Kastamonu Entegre’yi farklı kılan özelliklerin ba-
şında, kurumsal yapılanmasının yanı sıra hızlı, güvenilir, bilgili, yeni-
likçi ve kaliteli insan kaynağının geldiğini belirtti”. Yıldız, 2010-2013 
yılında Kastamonu Entegre’nin faaliyete geçen yatırımlarını şöyle 
özetledi :

2010 – 2013 yılları arasında Gebze Yongalevha, Adana MDF, 
Romanya Yongalevha tesisleri devreye alınmış olup, Tataristan MDF 
tesisimizde de üretime başlama moduna geldiğimizde, bu yatırımlar 
için toplam 700 milyon USD harcamış olacağız.

1. Gebze Yonga Levha Tesisi
Gebze’de bin 600 m3/gün, 480 bin m3/yıl kapasite yonga levha te-

sisimiz, 2010 yılı sonunda devreye girdi. Tesisin yatırım maliyeti 116 
milyon dolardır.

2. Adana MDF Tesisi
Adana’da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde kurulan ve 

136 milyon dolara mal olan, bin 500 m3/gün, 450 bin m3/yıl kapasi-
teli MDF tesisi, 27 Ocak 2012’de devreye girdi.

Adana MDF tesisi, Türkiye’nin güney bölgesi, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ülkelerini hedefleyen bir proje. Böylece gelişecek pazarlara üre-
tim yapma imkanına kavuşuldu.

Aynı zamanda, Türkiye’ye MDF ve laminat parke ithalatının azal-
tılması planlanıyor. Böylece durum tersine dönerek ihracat artacak, 
cari açığın kapanmasına olumlu katkıda bulunulacak.

3. Romanya Yonga Levha Tesisi
Romanya’da, Reghin bölgesindeki Targu Mureş şehrinde bulunan 

500 dönüm arazi içerisinde, mevcut 17 milyon adet/yıl kapasiteli kapı 
paneli tesisinin yanına kurulan yeni yonga levha tesisi ile Balkan ülke-
leri hedefleniyor. 2012 yılı Haziran ayında devreye giren yonga levha 
tesisi, bin 800 m3/gün, 540 bin m3/yıl kapasiteli.

148 milyon dolara mal olan bu yeni yatırımla Kastamonu 
Entegre’nin Romanya’da istihdam ettiği çalışan sayısı yüzde 25 arta-
rak 770 kişiye ulaştı.

4. Tataristan Yatırımı
Rusya’da, Tataristan’ın Alabuga Serbest Bölgesinde kurulacak 

MDF hattının, 9 Mayıs 2011’de 600 dönüm arazi içerisinde başlayan 
bina inşaatı tamamlanmış olup makine montajı hızla devam ediyor.

2014 yılının ilk çeyreğinde üretime başlayacak olan, bin 600 m3/
gün, 475 bin m3/yıl kapasiteli, MDF hattının 220 milyon dolara mal 
olması bekleniyor. Burada daha sonraki aşamalarda ayrıca 725 bin 
m3/yıl kapasiteli bir yonga levha, 575 bin m3/yıl kapasiteli bir OSB ve 
8 milyon adet/yıl kapasiteli bir kapı paneli hattı kurulacak.

Türkiye Mobilya Sektörü Hakkında:
• Türkiye mobilya sektörü büyıyor.
Bu sektörün büyüklüğü; Çin’de 92 milyar dolar, 

ABD’de 58 milyar dolar, İtalya’da 30 milyar dolar, 
Almanya’da 26 milyar dolar, Fransa’da 12 milyar 
dolar’dır. Bu sektör büyüme potansiyeli ve çalışan 
sayısı ile Türkiye’nin işsizlik problemine olumlu kat-
kıda bulunan sektördür. Bu rakamlara, panel sektör 
ve ormanlarımızda çalışanlarımızı da kattığımızda, 
1 milyon kişiye ulaşabilir.

• Tüm bu ülkelerde mobilya ihracatı, Çin’de 26 
milyar dolar, İtalya’da 12 milyar dolar, Almanya’da 
10 milyar dolar, Polonya’da 8 milyar dolar iken 
Türkiye’de sadece 2 milyar dolar’ı yakalamayı gay-
ret etmekteyiz.

• Türkiye’de 20 milyar dolar üretim kapasitesi 
ve 6 milyar dolar ihracat rakamlarını yakalama im-
kânımız var.

• Bundan anlaşılıyor ki Türkiye’mizin alacağı 
çok yol var.

Planlanan Yatırımlar (2014 - 2018):
2014 – 2018 yılları arasında, Tataristan, Bul-

garistan, Romanya, Ukrayna ve Türkiye’de yaklaşık 
900 milyon USD tutarında yatırım yapmayı planlı-
yoruz.

Tataristan:
Yongalevha 
Kapasite : 725 bin m3/yıl 
Yatırım tutarı :  120 milyon dolar
Açılış :  2015 ilk çeyrek
OSB 
Kapasite : 575 bin m3/yıl 
Yatırım tutarı :  160 milyon dolar
Açılış : 2017 ilk çeyrek
Doorskin 
Kapasite : 8 milyon adet / yıl
Yatırım tutarı :  60 milyon dolar
Açılış :  2020 son çeyrek
Bulgaristan
MDF   
Kapasite :  350 bin m3/yıl
Yatırım tutarı : 160 milyon dolar
Açılış : 2016 son çeyrek
Kastamonu
Yonga Levha
Kapasite :  500 bin m3/yıl
Yatırım tutarı : 100 milyon dolar
Açılış : 2016 son çeyrek
Antalya - Denizli
MDF 
Kapasite :   360 bin m3/yıl 
Yatırım tutarı : 65 milyon dolar
Açılış : 2016 son ÇEYREK
Romanya
MDF 
Kapasite :   180 bin m3/yıl
Yatırım tutarı : 65 milyon dolar
Açılış : 2015 son çeyrek
Ukrayna
MDF 
Kapasite :   480 bin m3/yıl
Yatırım tutarı : 170  milyon dolar
Açılış : 2017 son çeyrek
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Mobilya üreticilerine, PVC kaplı profil alanında hizmet 
vermek için 1997 yılında 5 kişilik bir ekip ile 550 m2 bir 
atölyede, bir adet profil sarma ve bir adet freze ile üre-
tim hayatına başlayan Kocsan Ahşap Profil Mobilya ve İnş. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. bugün 10 bin m2 açık alan üzerinde 
350 m2’si idari olmak üzere 5 bin m2 kapalı alanda üretim 
yapıyor.

Kocsan Ahşap Profil deneyimli personeli, İtalyan, Al-
man ve İspanyol makine teknolojisine sahip makine parkı, 
zengin renk yelpazesi ve profilde 100’ü aşkın modelinin ya-
nında boy-kapak ile sipariş ve özel istek profil modellerine 
de cevap verebilecek kapasiteye ulaştı. Ayrıca panel kapla-
mada ve çekmece profilinde tek vardiyada aylık 30 bin adet, 
membranda tek vardiyada aylık 2 bin  m2’lik kapasitesi ile 
yurt içi ve yurt dışındaki müşteri taleplerini zamanında ve 
üstün kalitesi ile karşılayabiliyor.

- 15 farklı ülkeye ihracat yapılıyor
Sektörün öncülerinden olan Kocsan Ahşap Profil, 

Türkiye’nin hemen her bölgesindeki müşterilerine hizmet 
veriyor. Bunun yanında, Asya’da 7, Avrupa’da 5, Afrika’da 
3 ülkeye  ihracat yapıyor ve kendi imalatı için gerekli ham-
maddeyi yurt içi ve dışından temin ediyor.

- 2013 yılında iç pazar sıkışması ve 
arz fazlalığı yaşandı
2013 yılı; hammadde sektörümüz, mobilya üreticileri 

ve buradan kaynaklanan etki ile tedarikçilerimizde sıkışık 
bir pazarın yaşandığı yıl oldu. Buna en büyük etken; İran 
ambargosu ve İran, Gürcistan, Azerbaycan seçimleri ile gü-
ney komşularımızdaki karışıklıklardır. Bu durumda iç pazar 
sıkışması ve arz fazlalığı yaşanmıştır. Neticede sektörümü-
ze hammadde temin eden firmaların, yarı mamul ürünlerin 
imalatına başlaması ile piyasada haksız rekabet yapmaları-
na neden oldu. 

Kurum olarak tabiidir ki biz de bundan etkilendik ve zor-
landık. Ancak yeniden yapılanmamıza ağırlık vererek gele-
cek yıllar için fırsatlar yarattık ve stratejimizi başka yönden 
kuvvetlendirdik. 

- 2014’te yapılanmanın meyvelerini toplayacağız 
Kocsan  Ahşap Profil için 2014 yılı; yapılanmasının çık-

tılarını almağa başlayacağı bir dönemin başlangıcı olacak-
tır. Bu durumda en önemli hedefimiz ihracatımızı arttırmak, 
iç piyasada yeni partnerlerle-bayiliklerle satış politikamızı, 
hedeflerimizi gerçekleştirmek ve yeni oluşturulan metotlarla 
kadromuzun çalışmalarını hızlandırmaktır. 

Kocsan  Ahşap Profil bugüne kadar olduğu gibi devamlı 
felsefesi, her geçen gün ürün kalitesini arttırarak sektörün 
gelişimine katkı sağlamak, yeni projeler üretmek ve bunları 
hızlı bir şekilde hayata geçirerek değerli müşterilerinin is-
teklerine daha iyi ve hızlı cevap verecek şartların oluşturul-
ması için çalışacaktır.

Kocsan 2014’ten umutlu

Kocaeli Sanayi Odası Ağaç Ürünleri Sanayi Grubunun yer 
aldığı 6’ıncı Meslek Komitesi ve Mobilya Ürünleri Sanayi Gru-
bunun yer aldığı 6’ıncı Meslek Komitesi’nin düzenlediği toplantı 
Kocaeli İŞKUR yetkililerine kurum tanıtımı yapıldı ve çalışma-
lar ile ilgili bilgi aktarımında bulundu. KSO Astakoz salonunda 
gerçekleştirilen bilgilendirmeye KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
KSO Genel Sekreteri Memet Barış  Turabi. 6’ıncı Meslek Komi-
te Başkanı Mesut Sancaklı, Meclis  üyesi M. Oktay Kabasakal, 
26’ıncı  Meslek komitesi üyesi Mehmet Mustafa Karaman ile 
6 ve 26’ıncı Meslek komite üyeleri katıldı.  Toplantının açılış 
komuşmasını yapan Meclis üyesi M. Oktay Kabasakal, mesleki 
sorunların çözümü konusunda olumlu çalışmalar gerçekleştir-
diklerini vurgulayarak, ”Çalışma hayatının en önemli kurumla-
rında biri olan İŞKUR’u daha iyi tanımak, çalışmaları konusun-
da bilgi almak konusunda bu toplantıyı düzenledik. Toplantının 
çok faydalı olacağı düşüncesindeyim ” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Meslek 
Komite üyelerinin çok faydalı çalışmalar yapmalarından bü-
yük mutluluk duyduğunu söyledi. Ayhan Zeytinoğlu; “Meslek 
Komite üyelerimiz çalışmalarında karşılaştıkları sorunları çöz-
me yolunda yönetim kurumu olarak bizlerde uğraş veriyoruz. 
Gerekirse konunun çözümü için TOBB’a hatta ilgili  bakanlığa 
kadar ulaştırıyoruz.” dedi.

Oktay Kabasakal: 
İŞKUR ile yapılan toplantı çok faydalı oldu

1995 yılında  İzmit’te ahşap ve ambalaj sekröründe 
üretim yapmaya başlayan  Apel Orman Ürünleri, ahşap 
palet, sandık, kereste, tomruk satışı ithalatı  ve ihraca-
tı konularında faaliyetine devam ediyor. 2014 yılından 
itibaren ISPM 15 işaretleme sertifkasına sahip olan 
Apel’in üretiminin yüzde 90’ını ısıl işlemli palet, sandık 
ve keresteden oluşturuyor.  

Mesut Sancaklı
Kocsan Profil Yönetim 
Kurulu Başkanı
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Mustafa TEKİN
Firma sahibi
Kersan Kereste Ve Ambalaj Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi 

Mustafa Tekin: 
Ülkemizin önde gelen 
ve tercih edilen 
firmalarından biriyiz...

Kocaeli özellikle sanayisi açısından ülkemizin en 
aktif şehirlerinden bir tanesi. Yapılan ihracatın 
çok büyük bir kısmı bu şehrimizden yapılıyor. 
Bu da dolayısı ile özellikle bizim gibi ihracat 

ürünlerinin paketlemesi ile iştigal olan firmalar için büyük bir 
pazar olarak görülmekte.    

- Gümrüklerde tırların fazla bekletilmesi 
sorun yaratıyor
Genel olarak kereste ithalatı yapan firmaların ortak soru-

nu gümrüklerde tırların fazla bekletilmesi ve yaşanan zorluk-
lar ele alınabilir.

- Kalite belgelerinin yanı sıra firmadan takdir ve
teşekkür belgesi ile onurlandırılıyoruz
Firma olarak çok çeşitli ahşap ve ambalaj ürünleri ile ken-

dimizi farklılaştırma çabası içindeyiz. Özellikle aklınıza gele-
bilecek her ürün için otomobil, tarihi eser, tablo ve antika vs. 
ürünler için ambalaj yapıyoruz. Firmamız palet sektöründen 
farklı olarak tamamı ile ürüne özel ambalaj sektöründe hizmet 
veriyor. 

Firma olarak 2013 yılı bizim açımızdan iş hacmi olarak 
güzel geçti. Fakat özellikle 2013 yılında başlayan aşırı döviz 
artışları nedeni ile kar olarak iyi geçtiğini söylemek mümkün 
değil. Sektör olarak da döviz artışları nedeni ile bir çok firma-
nın TL bazlı anlaşmaları nedeni çok büyük zarar gördüğünü ve 
sektör olarak daralma yaşadıklarını biliyoruz.   

Firmamız özellikle ürüne özel ağır tip ambalaj ve sandık-
lama hizmetinde faliyet gösteriyor. Ülkemizin önde gelen ve 
tercih edilen firmalarından biriyiz.  Ağırlıklı olarak elektrik 
ve otomobil sektörüne hizmet veriyoruz. Bunun dışında daha 
öncede belirttiğim gibi her türlü ürün için ürüne özel çalışma 
yapıyoruz.

Firmamızda sektöründe çok nadir bulunan Kalite Sistemi 
ISO 9001-2008 / ISO 14001-2004 / BS OHSAS 18001-
2007 göre TÜV firmasından kalite sertifikasına sahip. Bunun 
dışında ISPM-15 belgemiz ve çevre izin belgemiz bulunuyor. 
Ayrıca bir çok firmadan takdir ve teşekkür belgesi ile onurlan-
dırılıyoruz.  

3 bin 500 m2 kapalı ve 2 bin m2 açık  çalışma alanımızla 
hizmet veriyoruz. Bunun haricinde çeşitli firmaların iç bün-
yesinde ambalaj konusunda taşeron olarak da hizmetlerimiz 
mevcuttur.  

- Piyasalardaki olumsuz hava, sektörde 
yavaşlamaya neden olacak
2014 yılı için beklentilerimizi açıkçası 2013 yılına naza-

ran biraz daha düşük tutmak zorundayız. Önümüzdeki seçim 
atmosferi ve döviz kurlarında yaşanan hızlı dalgalanmalar ne-
deni ile piyasalardaki olumsuz havanın sektörümüzde de bir 
yavaşlamaya neden olacağını beklemekteyiz.   

- Merdiven altı firmalar sektöre zarar veriyor,
KKGM denetlemelerini daha da sıklaştırmalı
Ahşapta uygulanan ısıl işlem konusunda firmamız tüm 

olanakları ile olması gerektiği gibi hizmet veriyor. Fakat sek-
törümüzde halen daha merdiven altı dediğimiz firmalar hatta 
ısıl işlem belgeli bir çok firma bu işlemi suistimal ettiği gibi 
sektörümüze de zarar veriyor. Buna çözüm olarak KKGM’nün 
denetlemelerini daha sıklaştırmasınız istiyoruz. 

Firmamız üretiminde kullandığı ahşap ürünlerin tamamına 
yakınını yurtdışından ithal ediyor. Kullanılan kerestelerimizin 
bir çoğu zaten fırınlı ve ısıl işlemli gelmesine rağmen ayrıca 
firmamızda tekrar işlemden geçiriliyor.

Sektör olarak 2014 yılını hayırlı ve bereketli geçirmeyi te-
menni ediyorum.
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Kocaeli Sanayi Odası 
22. Meslek 

Komitesi Üyeleri

Firma Unvanı HASELLER ÇELİK SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres Sanayi mah. Kuzey sok. No:10 İzmit / KOCAELİ

Tel/Faks 0 262 335 40 25 
0 262 335 40 66

E-mail haseller@haseller.com

Faaliyet Metal işleme imalat makine 

SADİ AKÇELİK (Komite Başkanı)

Firma Unvanı HASNUR DEMİR TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ- GEBZE ŞUBESİ 

Adres Şekerpınar Turgut Özal Caddesi Güzel sokak No:9 Çayırova / KOCAELİ

Tel/Faks 0 262 658 02 50 
0 262 658 05 58

E-mail ibayat@hasnur.com

Faaliyet Demir çelik ürün satış ve yarı mamül üretimi

İDRİS BAYAT (Komite Başkan Yrd. )

Firma Unvanı GÜRDESAN GEMİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres DOSB 4.Kısım D-4016 sok. No:1 GEBZE KOCAELİ

Tel/Faks 0 262 724 85 46
0 262 724 85 54

E-mail mustafa.gursoy@gurdesan.com.tr

Faaliyet Metallerin makinede işlenmesi

MUSTAFA GÜRSOY (Komite Üyesi)

Firma Unvanı FORM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres Körfez Sanayi Sitesi 317 Blok No:102 İZMİT/KOCAELİ

Tel/Faks 0 262 335 03 12 
0 262 335 06 40 

E-mail metinakturk@yahoo.com

Faaliyet

METİN AKTÜRK (Meclis Üyesi)

Firma Unvanı KARTAL BOMBE ÜNİTELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-GEBZE ŞUBESİ

Adres Dilovası OSB 4.Kısım Ceyhan cad. No:25 GEBZE / KOCAELİ

Tel/Faks 0 262 724 92 92 
0 262 724 92 82

E-mail mak@kartalbombe.com.tr

Faaliyet Basınçlı ve basınçsız depolama tankları, bombe başlar, profil ve boru büküm işleri

MEHMET ALİ KARTAL (Yönetim Kurulu Üyesi)

[meslek komiteleri ►
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22.Meslek Komitesi Mayıs 2013’ten bu yana 9 kez bira-
raya geldi ve sektörel konularda fikir alışverişinde bulundu. 
İlk toplantıda gündem oldukça yoğundu ve;

• İş sağlığı ve Güvenliği hükümlerinin, sanayi işletme-
lerinin işleyişleri ile uyumsuzluklar gösterdiği ayrıca kanun 
gereği bulundurulması zorunlu iş güvenliği uzmanı ve işyeri 
hekimlerinin ekonomik darboğazdaki işletmeler açısından 
ilave bir yük oluşturduğu;

• Sanayi sitelerindeki işyerlerinin makine sayısının fazla 
olduğu, yer darlığından dolayı iş güvenliği hükümleri gereği 
makineler arası yeterli boşlukların bırakılamadığı ve bu du-
rumun işyerlerine cezai yaptırımlar getirdiği;

 • Ekonomik kriz dönemlerinde işletmelerin geçmişteki 
ödeme düzenine bakılmaksızın maliye tarafından hesapları-
na bloke konulduğu;

• 2013 Haziran ayında çıkacak olan sosyal güvenlik ka-
nunundaki mahkumların istihdamı hükümlerinin işverenleri 
mağdur ettiği;

• Yetişmiş personel bulma konusunda işletmelerin zor-
luklar yaşadığı, ilave maliyetlere katlanarak elemanlarını 
kendilerinin yetiştirdikleri UMEM projesi hakkında firma-
lara bilgilendirme yapılması gerektiği 

dile getirildi.
Toplantıda ayrıca işbirliği ve güçbirliği için KOSGEB 

desteklerinin firmalara daha iyi anlatılması gerektiği yönün-
de karara varıldı.

Ağustos ayında yapılan meslek komitesi toplantısında 
‘sektörel performans değerlendirme organizasyonu’ hakkın-
da bilgi verilirken 24-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleş-
tirilen Sanayi ve Teknoloji fuarına grup üyelerinin katılımı-
nın önemine dikkat çekildi. 

Eylül ayında toplanan komitenin gündemi yine yoğun 
idi.

Organize sanayi bölgelerinin ihtisaslaştırılması ve orga-
nize sanayi bölgelerinin yurt dışında temsil edilmesi gerektiği 
konusunda hem fikir olan meslek komitesi üyeleri oOrganize 
sanayi bölgeleri içerisindeki arsa fiyatlarının yüksekliğine 
de dikkat çektiler. Komite ayrıca; yapılan işin veya malın 
vadesi uzun dahi olsa kesilen faturalardaki katma değer 
vergilerinin vade tarihinden önce ödenerek firma üzerinde 
bir yük oluşturmaması açısından bir düzenlemenin gerekli 
olduğu yönünde görüş bildirdi. Organize sanayi bölgeleri-
nin etrafına yaşam alanlarının yapılmasının önemine vurgu 
yapılırken organize sanayi bölgelerinin içerisinde faaliyette 
bulunan firmaların ürünlerini sergileyebilecekleri daimi fuar 
veya sergi alanlarının yapılmasının gerekliliği de dile getiril-
di. Ayrıca içerisindeki fabrika binalarının TOKİ tarafından 
yapılacağı yeni nesil organize sanayi bölgelerinin oluşturul-

ması yönünde fikir bildirildi. 
Firmaların zaten işsizlik sigortası fonuna işveren hissesi 

olarak yüzde 2 oranında kesintisi yapıldığı, bu sebeple ihbar 
tazminatının ödenmesinin gereksizliği belirtilirken meslek li-
sesi mezunlarının bilgi yetersizliği ve yetişmiş eleman bulma 
konusunda yaşanan sıkıntılara değinildi.

Toplantıda ayrıca Tüpraş’ın ithalatı çıkartıldıktan sonra 
Kocaeli’nin ithalat verilerinin belirlenmesine yönelik Oda ta-
rafından çalışma yapılması ve Kocaeli’nin dış ticaret açığının 
bu yolla belirlenmesi ve KOSGEB tarafından KOBİ’lere yö-
nelik kredilerde kriterlerin esnetilmesinin gerektiği belirtil-
di.

ABİGEM tarafından verilen danışmanlık hizmetlerinin 
işletmelere yeterince duyurulmadığını düşünen Komite ay-
rıca meslek komitelerinde görüşülen konuların odalararası 
bölge toplantılarında anlatılması gerektiği yönünde görüş 
bildirdi.

Sanayi odasının üyelerinin ithal ettikleri malzemelerin 
sanayi odasında sergilenmesinin, sergilenen ürünlerin ne tu-
tarda ithal edildiğinin de belirtilmesinin ve bu yolla sözkonu-
su ürünlerin yerli olarak üretim imkânlarının belirlenmesinin 
önemine dikkat çeken Komite,  ihtisas OSB’lere devlet teş-
viklerinin arttırılması yönünde de görüş birliğine vardı. 

Bayi, banka ve dağıtım şirketi arasında mal alımın-
da kullanılan bir ödeme şekli olan ‘Doğrudan Borçlanma 
Sistemi’nin üyelere anlatılması, sistemin yanlış işleyen yön-
leri hakkında üyelerin bilgilendirilmesi gerektiğini savunan 
Komite ayrıca, Gebze ve Dilovası bölgesinde konut ihtiyacı 
olduğunu düşünüyor. 

Yoğun gündem ile toplanan ve birçok önemli karara 
imza atan 22.Meslek Komitesi sektörel konularda fikir alış-
verişinde bulunmak üzere düzenli olarak toplanmaya devam 
ediyor.

22. Meslek Komitesi
‘İşlenmiş Metal Ürünleri

Sanayi Grubu’
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1955 yılında Ankara’da kurulan Mitaş Galva-
niz, sıcak daldırma ve galvaniz seköründe öncü 
firmaların başında geliyor. Bugün itibariyle 
üçü Ankara’da biri İzmir’de ve biride İzmit’te 

olmak üzere beş tesise sahip bulunuyoruz.
Mitaş Galvaniz olarak, Ankara merkez kampüsümüzde 

bulunan farklı boyuttaki 3 galvaniz ocağımız ve yıllık 150 
bin ton galvanizleme kapasitesi ile, sektörün lokomotivi 
konumundayız. Farklı ocak ölçülerimiz ile her türlü müşte-
riye hizmet verebilme kabiliyetine sahibiz.

Mitaş Galvaniz-Kocaeli, ülkemizin en yüksek sıcak 
daldırma galvaniz kaplama kapasiteli firması olan Mitaş 
Galvaniz AŞ’nin Kartepe/Kocaeli bölgesindeki şubesidir. 
Ülkemizin Micha Galvaniz ile birlikte en modern sıcak dal-
dırma galvaniz tesisi olan Mitaş Galvaniz Kocaeli Şubesi, 
6 bin 90m2 si kapalı olmak üzere 14 bin 950m2 toplam 
alan üzerine kuruldu. 7,5m x 1,8m x 3,2m boyutlarındaki 
galvaniz ocağı ile yıllık 70 bin ton sıcak daldırma galvaniz 
yapılabiliyor. Üretim 9 adet PLC kontrollü vinç sayesinde 
yapılıyor. Mitaş imalatları ve otomotiv parçalarının galva-
nizinin yanı sıra bölge firmalarının sıcak daldırma galvaniz 
ihtiyaçları karşılanıyor. Mitaş otomotiv sanayii ile bağlan-
tılı olarak yabancı şirketlerle işbirliği içine girmiş olup, bu 
kapsamda otomobil parçalarına sıcak daldırma galvaniz 
kaplama uygulayarak Türkiye’de bir ilke imza attı.

-Laboratuvarlarımızda analiz testlerimiz ile
parametreler kontrol atında tututluyor
Yurt içi ve yurt dışında sektörle ilgili gelişmeleri yakın-

dan takip ederek en son teknoloji ile kurulmuş tesislerde 
müşterilerine en yüksek kaliteyi sunmayı hedefleyen Mitaş 
Galvaniz olarak, İzmir ve Kocaeli’nde kurulu tesislerimizde 
tam otomatik vinç sistemi ile otomasyonda Avrupa tekno-
lojisini yakalamış ve üretimdeki hatalarda insan faktörünü 
en aza indirgemiş durumdayız. Bunun yanında yine çalı-
şılan sektörlere göre belirlenen ocak kompozisyonları ile 
müşterilerine esneklik sağlayabilen Mitaş Galvaniz müşte-
rilerin şartnamelerde istediği bütün koşulları yerine getire-
bilecek bir teknolojiye sahip konumdadır. Rutin aralıklarla 
Mitaş laboratuvarlarında gerek ocak analizleri gerek yü-
zey temizleme banyolarının analizleri yapılıyor ve prosesi 
etkileyecek bütün parametreler kontrol altında tutuluyor. 
Fabrikalarımızda gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği 
faaliyetleri ile emniyetli çalışma ortamı yaratılmış durum-
da. Bu çalışmaların sonucu olacak OHSAS 18001 belgesi-
ni almış bulunuyoruz.

Sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin devam 
ettiği Mitaş Galvaniz’de yeni  yatırım planları da süreklli 
güncelleniyor. Ankara’da yapımına başlanan yeni galvaniz 
tesisi kapasite olarak ülkemizin en büyük galvaniz tesisi 
olacak. Yeni projemizde Mitaş ürünlerinin yanısıra farklı 

Abdullah AKAR 
Mitaş İzmit Galvaniz 
Sanayi ve Ticaret AŞ. 
Fabrika Müdürü

Mitaş Galvaniz, farklı ocak 
ölçüleri ile tüm ihtiyaçlara

karşılık veriyor
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sektörden müşterilere de hizmet verilmeye devam edile-
cek.

-Son teknoloji gaz yıkayıcı 
sistem ile örnek oluyoruz
Galvaniz konusunda gerek teknoloji gerekse bilgi biri-

kimi olarak liderlik etmiş olan Mitaş Galvaniz, çevre ko-
nusunda yine bir ilki gerçekleştirerek ülkemizde ilk olarak 
1996 yılında yüzey temizleme ünitelerini kapalı hale getir-
miş ve hem çalışanlarını bu zararlı kimyasallardan koru-
muş hem de çevreye bu gazların verilmesini engellemiştir. 
İçerde oluşan zararlı gazları gaz yıkayıcı bir sistemle top-
layıp temizledikten sonra temiz havayı dışarıya veren sis-
temle, gerekli ölçümlerden de olumlu sonuçlar alınmıştır.  
2008’de biri İzmir, diğeri Kocaeli’nde kurulan iki tesiste 
de yine son teknoloji ile gaz yıkayıcı sistem kullanılarak 
kapalı sistem yüzey temizleme konusunda ülkemize örnek 
olunmuştur. 

Bir diğer çevre sorunu olan su kirliliği için ise fabri-
kalarımıza kendi arıtma sistemlerimiz kuruldu. Bu arıtma 
sistemlerinde prosesten toplanan bütün sular çevre bakan-
lığı kriterlerine uygun hale getirilerek deşarj ediliyor. Bu 
konuda gerekli yerlerden deşarj izinleri ilgili testler başa-
rılı şekilde geçildikten sonra alındı. Arıtma sisteminde olu-
şan atıklar ise bakanlığın izin verdiği bertaraf tesislerine 
veriliyor. Prosesten hiçbir kimyasalın sızmasına izin veril-
miyor ve eskiyen, kullanılmayacak kimyasallar yine ilgili 
kuruluşlara UATF (Ulusal Atık Taşıma Formu) doldurula-
rak veriliyor.

Galvaniz prosesi sırasında meydana gelen çevreye za-
rarlı etkileri olabilecek tozlar ise ocak üzerine kurulan toz 
toplayıcı sistemi ile filtre ediliyor, zararlı tozlar filtrelerden 
torbalara doldurularak gerekli bertaraf tesislerine UATF 
ler doldurularak veriliyor. Mitaş gerçekleştirdiği bu çevre 
faaliyetleri ile ISO 14001 belgesi’ni almaya hak kazanmış 
durumdadır.

Sıcak daldırma galvaniz (SDG) yaklaşık 450 derecede 
ergimiş çinko banyosuna ürünün daldırılmasıyla yapılan 
kaplama işlemi olarak tanımlayabiliriz. Yüzyıllardan beri 
yapılan SDG sanayinin gelişmesiyle birlikte endüstriyel 

kaplama haline geldi. Birçok alternatif kaplama yöntemle-
ri ile karşılaştırıldığında çok daha ekonomiktir. Galvaniz-
lenen ürünler uzun süre  korozyona karşı korunduğundan 
dolayı ekstra bir servis maliyeti gerektirmiyor. Metalleri 
uzun süre korozyondan korumasının yanı sıra tamamen 
çevre dostudur. SDG’nin ham maddesi olan çinkonun doğa-
ya hiçbir zararlı etkisi yoktur.

-SDG kaplanan ürünler ülke
ekonomisine katkı sağlayacaktır
Sıcak daldırma galvaniz korozyona karşı en etkili yön-

temlerden biridir. Diğer kaplamalara ve boyaya  kıyasla 
daha sağlam, daha uzun ömürlüdür. Dolayısı ile ilk ma-
liyeti diğer yöntemlere göre fazla olmasına karşın servis 
süresi dikkate alındığında en hesaplı kaplama yöntemidir. 
Ülkemizde her yıl çeşitli sektörlerde yüksek miktarda çelik 
imalat yapılıyor, bunlardan bazıları yurt içine bazıları yurt 
dışına satılıyor. Firmalarımızın ürettiği bu ürünlerde SDG 
kullanılması, gerek ürün kalitesi gerek kullanım ömrü için 
önemlidir. SDG kaplanan ürünler servis süresince sorun çı-
karmayacak, firma sattığı üründen dolayı sorun yaşamaya-
cak ve yeni pazarlara daha rekabetçi olarak girebilecektir. 
Bunun yanında ülkemizde kullanılan çelik imalatlarda SDG 
kullanılması sayesinde kullanım ömrü uzayan malzemeler 
ülke ekonomisine katkıda bulunacak. Yapılan ürünlerin 
uzun ömürlü olması, paslanmaması sayesinde ise doğal 
kaynakların kullanımı azalacak, hurda miktarı azalacak ve 
bu şekilde ülke ekonomisinin yanında çevreye de katkıda 
bulunulmuş olacaktır.

Fakat özellikle çinko konusunda tamamen yurtdışına 
bağlı olmamızdan dolayı rekabet anlamında ciddi sorun-
lar ile karşı karşıya kalıyoruz. Son dönemde dolar kurun-
da yaşanan artışın yanı sıra çinko fiyatının da yükselişte 
olmasıdan dolayı 2014 yılı SDG sektörü için zor geçeğini 
gösteriyor.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi kalitemizden ödün 
vermeden Mitaş Galvaniz olarak 2014 yılında da sektörde 
yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeleri yakından ta-
kip ederek müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam 
edeceğiz. 
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Sıcak Daldırma Galvanizleme (SDG) alanın-
da faaliyet göstermek üzere, 2004 yılında 
Marmara Galvaniz Ltd. Şti. adıyla İzmit’te 
kurulan firma, 2008 yılında Alman Siegener 

Verzinkerei Holding GmbH ile ortaklık yaptı. Bu ortaklığın 
getirdiği güç ve sinerjiyle ikinci tesisin kurulmasına karar 
verdiklerini belirten Pazarlama & Satış Koordinatörü Bün-
yamin Halaç, “İkinci tesisimiz  2011 yılı Eylül ayı başında 
Dilovası İMES OSB de SDG faaliyetlerine başladı. Tesis 
şu an ülkemizin en büyük fason galvanizleme fabrikası. Te-
sisin kuruluşunda Alman ortağımız Siegener Verzinkerei 
Holding GmbH ile teknoloji ve know how alışverişinde bu-
lunduk.” dedi. 

2013 Yılında Avrupa da yaptığı şirket  satınalmala-
rı ile büyüme stratejisi gereği  ismini ‘The Coatinc Com-
pany’ olarak değiştiren ‘Siegener Verzinkerei Holding’in 
Avrupa’da onlarca tesisi olan 120 yıllık bir kuruluş olduğu-
nu söyleyen Halaç, “Bizim yerel tecrübemiz, esnek ve hızlı 
hareket edebilme yeteneğimiz ile ortaklarımızın bilgi biri-
kimlerini birleştirdik. Sonuçta  son derece planlı, teknolo-
jik ve özellikle iş güvenliği ve çevre konusunda duyarlı bir 
tesis ortaya çıktı, şimdi 2014 yılı için 3’üncü tesis kurma 
kararı aldık. Bu yeni tesisimiz İstanbul Avrupa yakasında 
olacak.” açıklamasında bulundu.

-Yeni tesisin kapasitesi 50 bin ton/yıl olacak
Son yıllarda özellikle 2011’de ikinci tesislerinin dev-

reye girmesiyle kapasitelerinde de ciddi artışlar olduğuna 
dikkat çeken Bünyamin Halaç şu bilgileri verdi:

“2011 yılında yüzde 35 oranında büyüme kaydeder-
ken, 2012 yılında bu oran iki katına çıktı. Gebze / Dilo-
vası İMES Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğumuz tesis 
16 mt x1.80 mt x 3.2 mt. Ölçüleriyle Türkiye’nin ve yakın 
komşu ülkelerin en büyük galvanizleme tesisi. İzmitte ku-
rulu tesisimiz 7,5 mt x 1,5 mt. X 2,2 mt ölçülerinde. Fark-
lı ölçülere sahip tesislerimizde müşterilerimizin taleplerini 

hızlı,kaliteli ve zamanında yerine getirebiliyoruz. İleri tek-
noloji ve 7 / 24 kesintisiz hizmet verebilen tesislerimizde 
şu anda yıllık 100 bin ton kapasitemiz var. 2015 yılı başı 
itibariyle Avrupa yakasında devreye almayı planladığımız 
yeni tesisimizin kapasitesi 50 bin ton/yıl olacak.”

Yaşanan dünya ekonomik krizinin özellikle Avrupa’da 
çok yavaş da olsa etkisini azaltmaya başladığını söyleyen 
Halaç, özellikle yakın komşu ülkelerdeki istenmeyen olay-
ların varlığının tüm dünyayı ve dolayısıyla Türkiye’yi de çok 
yakından ilgilendirdiğine dikkat çekti. Bünyamin Halaç; 
“Bu dönemde ekonomik işbirliklerinin ötesinde yaşanan 
olayların insani boyutu çok çok üzüntü verici. Bu olayların 
bir an önce sona ermesini dilemek ilk önce insan olarak 
vazifemiz. Umarız en kısa sürede bölge normalleşir. 

Firma olarak 2014 yılı planımızı yaptık. Öncelikle Av-
rupa yakasına yeni kuracağımız tesisimizin inşasını bitir-
meyi ve 2014 yılı sonu itibariyle tesisimizi devreye almayı 
planlıyoruz. Bu bölgede varlığımızla tesis ayımız 3 e çıkar-
tarak stratejik lojistik anlamda ciddi avantaj elde etmeyi 
umuyoruz. Avrupa yakası özellikle son dönemde alınan ya-
tırım kararlarıyla da sadece Türkiye nin değil Avrupa nın 
da ilgisini çekiyor. Bu bölge deki tesisimizle Avrupa ya da 
açılma planlarımızı da desteklenmiş olacağız. Stratejik 
olarak genel misyonumuz Türkiye’deki galvaniz pazarını 
arttırmak. Avrupalı yatırımcıları teşvik ederek imalatlarını 
Türkiye’ye kaydırmalarını sağlayacağız. Hedefimiz Mar-
mara Siegener Galvanizin Dünyada ve Türkiye’de sektörde 
ilk akla gelen  firmalardan biri yapmak. Galvaniz sektörün-
deki mevcut pastanın büyütülmesi ve bu vesileyle galvaniz-
leme bilincinin ortaya çıkartılarak ülke ekonomisine  katkı 
sağlanmasını hedefliyoruz. MSG olarak sektörün kaliteli 
hizmet, etkin ve hızlı çözüm, zamanında teslim beklentisini 
karşılamayı arzu ediyoruz. Sahip olduğumuz yüksek bilgi 
birikimimiz ve donanımlı personelimizle, insan sağlığı ve 
çevreye duyarlı projelendirilmiş yeni tesislerimizin verdiği 
güçle var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Marmara Siegener, İstanbul’un 
Avrupa yakasına galvaniz tesisi 

kurmayı planlıyor..
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Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı (VKV)’nın, Kocaeli Üniver-
sitesi bünyesinde yaklaşık 9 milyon TL’lik yatırımla inşa 
ettiği KOÜ VKV Ford Otosan Gölcük İhsaniye Otomotiv 
Meslek Yüksekokulu, düzenlenen törenle eğitim hayatına 

kazandırıldı. Koç Holding’in ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ projesi 
kapsamında kurulan okulun açılış törenine Koç Holding CEO’su Tur-
gay Durak, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Kocaeli Valisi 
Ercan Topaca, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaos-
manoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğluve 
Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş katıldı.

- Turgay Durak: Toplumsal ihtiyaçlara 
çözüm üretmek için çalışıyoruz
Açılış töreninde bir konuşma yapan Koç Holding CEO’su Turgay Du-

rak, 85 yılı geride bırakan Koç Topluluğunun kurucusu Vehbi Koç’un 
‘Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım’ sözünün çalışmalarında 
kendilerine ışık tuttuğunu belirterek; “Topluluk olarak birçok alanda 
önemli toplumsal hizmetler veriyor ve yatırımlar yapıyoruz. Yaptığımız 
yatırımlarla ekonomik kalkınmada ülkemizin itici güçlerinden biriyiz. 
Bugün açılışı için bir araya geldiğimiz Meslek Yüksekokulu’nun ha-
yata geçmesini sağlayan ve Türkiye’nin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç 
Vakfı’mız, 45 yıldır ülkemizin kalkınmasına destek olma bakış açısıyla 
faaliyet gösteriyor. Kurulduğu günden bu yana eğitim, kültür ve sağlık 
alanında ülkemizdeki en iyi örnekleri yaratabilmek, toplumsal ihtiyaç-
lara çözüm üretebilmek için çalışıyor. Bugüne kadar Türkiye’ye eğitim 
alanında 21 kurum, sağlık alanında 4 kurum, kültür alanında ise 6 ku-
rum kazandırmış ve bunların dışında yüzlerce kuruma da destek verdi” 
dedi.

- Mesleki eğitimi sürdürülebilir kalkınma için 
yapılan önemli yatırım olarak görüyoruz 
Turgay Durak konuşmasında, Topluluk olarak toplum için kalıcı de-

ğerler yaratmak amacıyla, 2006 yılında ‘Meslek Lisesi Memleket Me-
selesi’ projesine Vehbi Koç Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 
başladıklarını da belirterek; “Topluluk olarak önceliğimiz her zaman 
Türkiye’nin kazanması oldu. Türkiye’nin sanayi ile var olması ve dünya 
pazarlarındaki rekabetçi gücünü ürettiği kaliteli ürünler ve verimliliği ile 
istikrarlı bir şekilde artırması gerekiyor. Bu bağlamda mesleki eğitimi, 
ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve geleceğimize yapılan en önemli 
yatırım olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu.

- Haydar Yenigün: Sektöründeki ilk 
uygulamalı meslek yükseokulu olacak
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün 

de törende yaptığı konuşmada, yüksekokulu Ford 
Otosan’ın sektöründe ilk uygulamalı meslek yükseo-
kulunu hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuş-
tu: “Ticari başarılarımıza olduğu kadar toplumsal 
sorumluluklarımıza da önem veriyor ve bu konuda 
özel bir duyarlılıkla hareket ediyoruz. Eğitime katkı 
ve engellilerin topluma kazandırılması gibi toplumsal 
fayda sağlayan projelerin yanısıra kültür, sanat ve 
spor alanlarında ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik kat-
ma değerli çözümler üretmeye çalışıyoruz. 60’a yakın 
markanın 400 bin kişiyi aşan istihdam rakamıyla bü-
yük bir değer oluşturduğu otomotiv sektöründe “uz-
man işgücü” ihtiyacı büyük önem taşıyor. Türkiye’nin 
en önemli sorunları arasında yer alan kalifiye eleman 
açığını azaltmak için çok yönlü çalışmalar sürdürü-
yoruz. Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesine 7 
yıldır aktif olarak katılarak; 36 meslek lisesi koçu ile 
19 meslek lisesinde, 1200’ün üzerinde öğrenciye kişi-
sel ve mesleki gelişimlerinde destek verdik.” 

Kocaeli Üniversitesi VKV Ford Otosan Gölcük 

İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu açıldı 
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KSO 3. Meslek Komitesi Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi 

Grubu hız kesmeden firma ziyaretlerine devam ediyor...

3. Komite Katmışlar Yemek Ltd. Şti. Ziyareti 
Murat Can
Firma Yetkilisi Murat Katmış
Mihriban Bilen

3. Komite Çelenli Gıda Ziyareti
Murat Can
Firma Yetkilisi İsmail Dursun
Mihriban Bilen

Odamız 3.Meslek Komitesi Üyeleri bağlı bulundukları 
Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu üye ziyaretlerine 
hız kesmeden devam ediyor. Söz konusu ziyaretlerde üyeler-
den gelen sorunları dinleyen meslek komite üyeleri  sorunlar 
hakkında rapor hazırlayarak Odamız Yönetim Kurulu nez-
dinde girişimlerde bulunuyorlar.

Ziyaret esnasında üyelerimizden gelen bazı sektörel so-
runlar şunlardır;

Pişmaniye standardı hakkında görüşüldü. 19.02.1991 
tarihinde kabul edilen TS 8787 Standardının çok eski oldu-
ğu;  teknolojinin ve hammadde oranlarının değiştiği belirtil-
di. Söz konusu standardın günümüz koşularına uygun olarak 
revize edilmesi için girişimlerde bulunulması gerektiği belir-
tildi. 

Merdiven altı üretimin sektörü olumsuz yönde etkilediği 
belirtildi. 

Kalifiye eleman sıkıntısı hakkında görüşüldü.
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3. Komite Çiftlik Sofrası Ltd. Şti. Ziyareti 
Mihriban Bilen
Firma Yetkilisi Uğur Demir
Murat Can



3. Komite Dervişoğlu Kardeşler Gıda Ziyareti
Murat Can

Firma Yetkilisi Turgay Özgenç
Mihriban Bilen

Doğu Marmara Odaları 
Mobilya Sanayi Grubu 

Meslek Komiteleri 
Ortak Toplantısı 

KSO’da gerçekleştirildi
Doğu Marmara Odaları Mobilya 

Sanayi Grubu Meslek Komiteleri or-
tak toplantısı 5 Aralık 2013 tarihinde 
Odamız ev sahipliğinde gerçekleşti. 
Kocaeli Sanayi Odası, Sakarya Tica-
ret ve Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret 
Odası, Gebze Ticaret Odası ve Körfez 
Ticaret Odası’nın ilgili Meslek Komite 
üyelerinin katıldığı toplantının günde-
minde Sakarya Kaynarca’da kurulmuş 
olan OSB hakkında bilgilendirme ya-
pılarak, sektörün sorunları, gelecek 
dönem çalışma hedefleri, her komite 
üyesinin önerileri alınmıştır.

26. Mes.Komitesinin Doğu Marmara Odaları ile ortak toplantısı 
odamızda gerçekleştirildi.
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3. Komite Baranlı Gıda Ziyareti 
Murat Can 
Firma Yetkilisi Mehmet Selim Şahin
Mihriban Bilen

3. Komite Çağla Çikolata Ziyareti 
Mihriban Bilen
Firma Yetkilisi Erkan Avyaz
Murat Can



�0 Kocaeli Odavizyon

7 Kasım 2103 tarihinde KSO 17. Meslek Komitesi 
üyeleri Tekin Urhan, Taşkın Özkal, Gizem Doğa Çil ve Şe-
hittin Çoker  Bayraktarlar Holding Kuruluşu olan TOSB- 
TAYSAD  da kurulmuş olan VLE  Elektronik firmasını  
fabrikasını  ziyaret etmişlerdir.

Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı  Ahmet 
Bayraktar  tarafından ağırlanan komite üyelerine Farba 
Gebze Fabrika  Müdürü Ersan Tüfekçi ve VLE Elektronik 
Fabrika Müdürü Ercan Katıtaş tarafından yerinde bilgi 
verilmiştir. 

 KSO 17. Meslek Komitesi üyeleri 

VLE Elektronik firmasını ziyaret etti

Meslek Komite Toplantıları...
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3. Mes.Komitesi Seçkin ÖKTE-Murat CAN-Kenan AK-
BAŞ-Necmi GİDİCİ ve Mihriban BİLEN ile toplantısını 
gerçekleştirdi.

4. Komite Recep DEVECİ-Cafer FINDIKOĞLU-İbrahim 
CEYHAN-Seçkin ÖKTE-Ahmet SÜNNETÇİ ve Bora ER-
GENE ile toplantısını gerçekleştirdi.

Bumerang firma ziyareti

Odamız Plastik Sanayi Grubu Meslek Komitelerinin PAGEV’le 
ortak toplantısı Gebze temsilciliğimizde yapıldı.

23. Mes. Kom. Topl. Hidropar A.Ş.’de yapıldı. Tunç ATIL-Atilla 
YELDAN-Ahmet SAKIZLI-Mehmet ÖZDEŞLİK 
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Yıl / Ay (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık

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 74,2

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 71,2

2013 (Türkiye) 72,4 72,2 72,7 73,6 74,8 75,3 75,5 75,5 75,4 76,4 75,6 76,0 74,6

2013 (Kocaeli) 69,4 68,2 70,0 70,9 71,3 71,8 71,8 70,8 72,0 71,9 71,5 72,4 71,0

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

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

çerçevesinde Odamızca bir araştırma yapıldı. Araştırmaya katılan 
firma sayısı 110 adet olup bu firmaların yüzde 75’i KOBİ, 

yüzde 25’i büyük ölçekli firma niteliğindedir. 

OCAK 2013

Merkez Bankası tarafından Türkiye’nin Aralık ayı kapasite kullanım oranı 76,0 
olarak açıklandı. Bir önceki yıla göre 2,4 puanlık bir atış gerçekleşirken, 

bir önceki aya göre, 0,4 puanlık bir artış görülüyor. 

2013 yılı ortalama kapasite kullanım oranı ise 74,6 olarak gerçekleşti.

Odamızca Kocaeli için yapılan araştırmaya göre de, Aralık ayı için Kocaeli 
firmalarının kapasite kullanım oranı 72,4 olarak belirlendi. İlimizde geçen yılın 

aynı ayına göre 2,1 puanlık bir artış olmakla birlikte bir evvelki 
aya göre 0,9 puanlık bir artış görülüyor. Kocaeli’nin yıllık ortalama 

kapasite kullanım oranı ise 71,0 olarak belirlendi.

�� Kocaeli Odavizyon
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Aralık ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 9,09’unun istihdamlarının 
arttığı, yüzde 80,68’inin ise istihdamlarında bir önceki aya göre değişim 

yaşanmadığı belirlendi.

İSTİHDAM

Firma Bildirimleri Aralık (%)

Arttı 9,09

Değişmedi 80,68

Azaldı 10,23

İÇ SİPARİŞLER
Firmaların yüzde 21,18’inin Ocak ayında iç siparişlerinin arttığı belirtilirken yüzde 
22,35’inin siparişlerinin azaldığı belirtildi. Genel olarak, siparişlerdeki azalışların 

nedeni, sezona bağlı açıklandı.

Firma Bildirimleri (%) Ocak

Arttı/Artacak 21,18

Değişmedi/Değişmeyecek 56,47

Azaldı/Azalacak 22,35

DIŞ SİPARİŞLER

Ankete katılan firmaların yüzde 19,35’i dış siparişlerinin Ocak ayında arttığını 
belirtirken, yüzde 20,97’sinin ihracatlarında azalış bildirdiler. Firmaların yüzde 

59,68’inin ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmadı.

Firma Bildirimleri (%) Ocak

Arttı/Artacak 19,35

Değişmedi/Değişmeyecek 59,68

Azaldı/Azalacak 20,97
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Toplantısı 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul Baş-
kanlığın da  gerçekleştirildi. KSO  Meclisinde  
2013 yılı bütçesi görüşüldü. 2013 yılının  11 

ayında gerçekleşen bütçesi  5 milyon 540 bin lira olurken  
2014 yılı bütçesi yüzde 34’lük bir artışla 7 milyon 400 bin 

lira olarak  oy birliğiyle onaylandı. Bu arada  KSO Başkanı 
Zeytinoğlu,  oda üyelerine Macaristan ile Shengen vizesini 
kaldıracak protokolün Bakan Egemen Bağış’ın katılımı ile 
Cuma günü imzalanacağını müjdeledi. 

Kocaeli Sanayi Odası Meclis toplantısı’nda ilk sözü alarak 
ekonomik değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu,  “İşsizlikte de yükseliş devam ediyor. Ağustos 
ayında İşsizlik oranı yüzde 9,8’dir. Bu artışı beklediğimizi 
geçen Meclis Toplantımızda söylemiştik. 2012 ilk sekiz ayın 
ortalaması yüzde 9,1. 2013 İlk sekiz ayın ortalaması yüzde  
9,7 olup, geçen yılın ortalamasının üzerine çıktık.OVP’da iş-
sizlik hedefi yüzde  9,5’tur. Önümüzdeki aylarda sezonsal 
artış bekliyoruz. OVP hedefini yakalamak zor görülüyor. Çift 
haneli rakamlara çıkmasından endişe ediyoruz.”

Yılın ilk on ayında bütçe açığı’nın  7,7 milyar TL oldu-
ğunu vurgulayan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “2012 yılı aynı 
dönemdeki açık  18,8 milyar TL ‘dir.Geçen yıl 2,5 katı fazla 
açık vermişiz” dedi. Cuma gün Avrupa Birliği Bakanı Ege-
men Bağış ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ka-
tılacağı toplantı ile Macaristan Konsolosluğu ile anlaşma 
yapacaklarını belirten Zeytinoğlu, “yapılacak protokol ile 
üyelerimizin 5 yıl Shengen vizesi sağlanacak. Yeni yılda size 
bu müjdeyi vermek istedim.” dedi.

KSO Meclis toplantısı’nda 2014 yılı bütçesinin 2013 yılı-
nın ilk 11 aylık verilerine göre yüzde 34’lük bir artışla 7 mil-
yon 400 bin lira olarak  Meclis üyelerinin oy birliğiyle onay 
görmesi üzerine KSO Başkanı Zeytinoğlu , kısa bir teşekkür 
konuşması gerçekleştirdi.

Bütçenin oylanmasının ardından Bosh Genel Müdü-
rü Steven Young söz aldı. Güzel Türkçesiyle dikkat çeken 
Young, ilk olarak Bosch firmasını tanıttı. Young, “ 125 yılda 
52,5 milyar cirosu olan bir firma haline geldik. Bütçemizin 
yüzde 9’unu ARGE’ye ayırıyoruz.  43 bin ARGE personeli-
miz ile her iş günü 19 patent başvurusu yapıyoruz. Bosch 
Almanya’da neyse Türkiye’de de aynı. Türkiye’de 2 milyar 
euro’nun  üzerinde ciromuz var. Toplam yatırımımız 2 mil-
yar euro.” dedi.

-Ar-Ge önemli
Ar-Ge’ye önem verdiklerini açıklayan Young, “Faaliyet-

lerimizin çoğu Bursa’da yer alıyor. Faaliyet alanlarımız, oto-
motiv teknolojileri, sanayi teknolojileri, enerji ve bina tek-
nolojileri, dayanıklı ürünlerden oluşuyor. Türkiye’de  ARGE 
alanda 300 mühendis yılda 400 başvuru yapıyor.  Türkiye’de 
110 milyon euro ARGE yatırımı yaptık. ARGE’de sadece 
Türkiye için değil 3 yıldır tüm ülkeler için çalışmalarımız 
devam ediyor.” dedi. Young, daha sonra otonom sürüş tek-
nolojisi ile ilgili video izletti.

-Türkiye için fırsat penceresi
Dünyanın genel durumundan bahseden Young, “Avru-

pa artık büyümüyor, aksine yaşlanıyor. Bu nedenle trend 
Avrupa’ya değil geleceğe doğru gidiyor. Yani Hindistani 
Çin, Endonezya, Pakistan ve Brezilya  gibi alt geliri olan 
ülkelerde olacak. Afrika ve Asya’dan gelecek. 2040 yılında 
Türkiye’nin yaş ortalaması 40’a gidecek. Türkiye için büyük 
bir fırsat penceresi açılıyor. Yüzde 74 75 olan şehirleşme 
yüzde 80’lere varacak.” dedi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu

KSO bütçesi 7,4 milyon TL

Bosch Genel Müdürü Steven Young

Meclis Başkanı Tuğrul ve Y.K. Başkanı 
Zeytinoğlu Bosch Genel Müdürü Steven 

Young’a plaket verdiler

[oda’dan ►
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KSO Başkanı ZEYTİNOĞLU, 
Dünya Odalar Federasyonu 

genel konsey üyeliğine 
yeniden seçildi

Kocaeli Sanayi Odası ( KSO) Başka-
nı  Ayhan Zeytinoğlu, büyük bir başarıya 
imza atarak yeniden Dünya Odalar Fede-
rasyonu Genel Konsey Üyeliği gibi önemli 
bir göreve  seçildi.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 
tarafından 1950 yılında üyelik ağında-
ki ticaret odalarını temsil etmek, odalar 
arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve oda-
ları daha üretken hale getirmek amacıyla 
kurulan Dünya Odalar Federasyonu’nun 
(WCF) Genel Konsey Seçimleri  2013 
Kasım ayı içinde gerçekleştirildi.

2014 – 2016 dönemi için, 125 ülke-
den 1.200 üzerinde oda üyesinin oy kulla-
nılmaya davet edildiği seçimlerde, 20 ki-
şiden oluşan Dünya Odalar Federasyonu 
Genel Konseyi için Dünyanın tüm Bölge-

lerinden, 46 farklı ülkeden oda başkanı 
aday oldu. 

30 Kasım’da oylamanın kapandığı 
söz konusu seçimlerde Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı  Ayhan  Zeytinoğlu, Av-
rupa bölgesi altında 2014 – 2016 döne-
mi için Genel Konsey Üyeliği’ne yeniden 
seçildi.

Özellikle Odaların iş hayatındaki et-
kinliklerinin artırılması ve G-20 politi-
kalarının gündemlerinin oluşturulmasına 
katkı sağlayan Dünya Odalar Federasyo-
nu Genel Konseyi yılda iki defa toplan-
makta olup, 2014 – 2016 döneminin ilk 
toplantısı Şubat ayı içinde Milletlerarası 
Ticaret Odası’nın (ICC) Paris’te bulunan 
genel merkezinde gerçekleştirilecek.
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[sigortacılık ►

Dünyanın lider alacak sigorta firmalarından Eu-
ler Hermes, Türkiye’nin ihracat performansını 
değerlendirdi. 

Euler Hermes Genel Müdürü Özlem Özüner, 
2014’te Türkiye ihracatının daha fazla hız kazanmasını bekle-
diklerini, Türkiye’nin şimdiden Akdeniz’deki yeni ihracat rota-
larında fayda sağlamaya başlamasının olumlu yansımalarının 
2014’te görüleceğini belirtti. Euler Hermes’in değerlendirme-
lerine göre Türkiye’nin Asya ve Orta Doğu Kuzey Afrika Bölge-
si (MENA) ile olan ticaretini geliştirmesi, ihracat büyümesini 
2014’te +yüzde 5 oranına çıkarabilir.

Türkiye’nin Akdeniz’in en büyük ihracatçılarından biri ol-
duğunu vurgulayan Özüner, “2022’den önce Türkiye’de kişi 
başına GSYİH rakamının iki katına çıkması bekleniyor. Bu-
nun, Türkiye’de var olan sektörel çeşitlilik ile beslenecek bir 
büyüme olduğu öngörülüyor. Özellikle Kocaeli’nin lokomotif 
sektörleri olan kimya ve otomotiv 2013 yılında hem yurtiçi 
hem de ihracat talebine paralel önemli büyüme rakamlarına 
ulaştı. Örneğin Türkiye araç pazarı, 2012 yılında 812 bin, 
2013 yılında ise 885 bin adet satış gerçekleştirdi” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Kocaeli’nin Türkiye’nin en gelişmiş ikinci büyük sanayi 
kenti olduğunu hatırlatan Özüner, 2013 yılının Aralık ayında 
Kocaeli’nin 1 milyar 73 milyon 44 bin dolarlık ihracat değe-
ri ile en çok ihracat yapan ikinci il olduğunu vurguladı. Özü-
ner “Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve İspanya’ya 
büyük oranda ihracat yapan Kocaeli firmalarının Euler 
Hermes’in güçlü veritabanı ve uluslarası tercübesi sayesinde 
ihracat hacmini genişletme olanağına sahip olabileceğini ”ilet-
ti. Türkiye’nin ihracatının yüzde 8.2’sini oluşturan, ülkenin 
500 büyük firmasından 92’sine ev sahipliğin yapan Kocaeli’nin 
Türkiye’nin ticari ortamında kilit bir bölge olduğunu belirtti.

- İflaslara karşı güvence için alacak sigortası
Euler Hermes’in verilerine göre 2013 yılında Türkiye’de 

18.050 şirket iflas etti veya kapandı. 2014 yılında da makro 

ekonomik hassasiyetlerin sürmesine 
paralel iflasların ve kapanan firma 
rakamlarının artmaya devam edeceği, 
2014’te bu rakamın 19.000’e yakın 
olacağı öngörülüyor. Bu durumda 
alacak sigortasının önemi daha da 
artıyor. Şirketler, müşterilerinin iflas 
etmesi veya finansal durumunun bo-
zulması gibi durumlarda risk altına 
girebiliyor. Söz konusu riskin kontrolü 
ve teminat altına alınması aşamasında 
ise alacak sigortası devreye giriyor.

Hangi müşterilerin ödemede te-
merrüde düşeceğinin öngörülebilmesi 
oldukça zor olduğundan, Euler Her-
mes müşterilerini ödeme alamamanın 
ağır maliyetlerine karşı güvence altı-
na alıyor. Veri tabanıyla desteklenen 
erken uyarı sisteminin de katkısıyla 
bilinmeyen riskleri ortadan kaldıran 
Euler Hermes, daha iyi bir iş planla-

ması ve risk yönetimi hizmeti sağlıyor. Üçlü fonksiyon tabiriyle 
ifade edilen bir ürün olan alacak sigortası, ciroyu büyütmeye 
destek olmasının yanı sıra riski önceden önlüyor ve risk gerçek-
leştiğinde tazminat ödemesi yapıyor. 

- Euler Hermes, alacak sigortasında 
dünya lideri
Dünya çapında 52 bin müşterisi bulunan Euler Hermes’in 

Türkiye’de alacak sigortası yaptığı şirket sayısı 200. Türkiye’de 
daha çok yurtiçi satışların sigortalanmasına yönelik talep alan 
şirketin poliçelerinin yüzde 75’ini yurtiçi, yüzde 25’ini ise ihra-
cat poliçeleri oluşturuyor. 

Alacak sigortası ürün bilinirliğinin Türkiye’de henüz çok 
düşük olduğunu belirten Özüner, “2013’te pazarda Kredi Ka-
yıt Bürosu’nun (KKB) bizim gibi alacak sigortası şirketlerine 
de firmaların bilgilerine erişim sağlaması gibi olumlu adımlar 
atılmış olmasına rağmen Avrupa ülkelerine göre Türkiye’de 
kredi sigortası penetrasyonu çok düşük kalıyor. Diğer yandan 
sektörümüzün hızlı büyüme performası bize talebin arttığını 
gösteriyor. 2013 Kasım ayında açıklanan ihracat rakamlarını 
da göz önünde bulundurduğumuzda alacak sigortasının daha 
da önem kazanacağına ve talebin daha da artacağına inanı-
yoruz” dedi. 

Euler Hermes Türkiye, Kasım 2013 itibarıyla yurtiçi si-
gortaları için toplam 9.6 milyar TL civarında teminat verdi. 
Türkiye’deki pazar payı yüzde 38,6 olan Euler Hermes, 2012 
yılsonu itibarıyla dünya çapında 770 milyar Euro tutarındaki 
ticari alacağa teminat sağlayarak yüzde 34’lik payla lider ko-
numda. 

Uzman ekibiyle ticaretin dünya çapında nabzını tutan Eu-
ler Hermes, müşterileriyle yakın temas içerisinde çalışarak 
onları olası kredi riskleri zarara dönüşmeden uyarıyor. Euler 
Hermes, günlük kredi taleplerinin yüzde 85’ini 48 saatten az 
sürede yanıtlıyor. Müşterileri, kredi limitlerini ve taleplerini 
online sistem üzerinden kolaylıkla takip edebiliyor. 

Euler Hermes, ihracatta alacak 
sigortasının önemini vurguluyor

Özlem Özüner
Euler Hermes 
Türkiye CEO’su



Sektöre ilgi devam ediyor
Türk sigorta sektörü dinamik yapısı, sahip olduğu nitelikli 

işgücü ve büyüme potansiyeli ile hem Avrupa hem de dünya 
piyasalarında gelecek vadeden sektörler arasında öne çıkıyor. 
Sektöre artan ilgi ve gelen yeni aktörlerle pazarda rekabet her 
geçen yıl daha da artıyor. 

Sigortacılıkta hizmet bakımından genel çerçeveyi ‘hayat 
dışı’ ve ‘hayat’ branşları oluşturuyor. Bu da hizmet kalitesini 
daha da artırıyor. Hayat dışı branş; kaza, hastalık/sağlık, kara-
hava-su-raylı araçlar, nakliyat, yangın ve doğal afet, kredi, em-
niyeti suiistimal gibi alt başlıkları kapsıyor. Hayat branşı ise 
sağlık, ferdi kaza, evlilik/doğum, sermaye itfa ve yatırım fonlu 
sigorta gibi alt kategorilerin çatışını oluşturuyor. Prim üretimi 
pastasında büyük dilimi yüzde 85’le hayat dışı branşı alıyor. 
Hayat dışı dalında en büyük pay ise yüzde 20.7 oranla kara 
araçları sigortasında. 

Sektörün ön öncelikli sorunu sigorta suiistimalleri. 
Türkiye’de hasar suiistimalleri konusunda yürütülen mücadele, 
yeni profesyonel ve teknolojik bir tabana oturmaya başladı. Bu 
çerçevede sektörde takip edilen ve ödenen “hasarın şu kadarı 
suiistimalli hasardır” denebilecek bir veri tabanı henüz oluş-

mazken, araç sigortalarında belli simülasyonlar yapılarak 
ödenen hasarların, ortalama yüzde 7.5 ila 10’u arasında bir 
oranın suiistimal konusu ek maliyetlerden ibaret olduğu he-
saplanıyor.

Sigorta şirketleri arasında da fiyat farklılıkları bulunuyor. 
Ancak sigorta şirketlerinin merkezleri tarafından belirlenen 
sözkonusu fiyatlara acentelerin müdahalesi mümkün olmu-
yor. Bu durumdan ötürü sigorta şirketleri arasındaki rekabet 
acentelere de yansıyor. Rekabetin fiyat üzerinden değil de 
hizmet üzerinden yapılabilecek olması ise firmaların hizmet 
kalitelerini artırmaya vesile olabilecektir.

Bir diğer sorun ise başka şehirdeki büyük şubelerin 
Kocaeli’ye gelip faaliyet göstermeleri. Bunun için firmaların 
şube açma sayısına belirli bir sınır getirilmelidir ki firmalar 
da tekelleşme yolunda olmasınlar.

Sektörün diğer bir önemli sorunu da sigortanın faydala-
rının toplum tarafından yeterince anlaşılamamış olmasıdır. 
Sigortanın faydalarının topluma anlatılarak, sigorta bilinci-
nin geliştirilmesine yönelik bir takım faaliyetlerin yapılması 
önemlidir.



[enerji ve çevre ►

Kocaeli Sanayi Odası tarafından 
oluşturulan ‘KSO Çevre Platformu ve 

Komisyonu’ 3’üncü toplantısı gerçekleştirilerek, 
karşılıklı olarak görüşler aktarılıp sorunlar ele alındı. 
Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı , Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç , Bilim Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürü İhsan Ertuğrul, KSO Genel 

Sekreteri Memet Barış Turabi, İzaydaş Genel Müdürü 
Muhammet Saraç ve Sanayi kuruluşları ve OSB 

Çevre Birimleri temsilcileri katıldılar. 

KSO’DA  

ÇEVRE SORUNLARI 

GÖRÜŞÜLDÜ

Kocaeli Sanayi Odası sosyal tesislerinde KSO Çevre Platformu ve 
Komisyonu Toplantısı’nın 3’üncüsü gerçekleştirildi.
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Çevre İhtisas Komisyonu ve Çevre Platformu Ortak top-
lantısının açılışını yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ko-
caeli Sanayi Odası’nın çevre konusundaki faaliyetleri, Çevre 
Platformu ve Çevre Komisyonu hakkında bilgiler verdi. Çevre 
Platformu’nun Kocaeli Sanayi Odası,Kocaeli İl Çevre ve Şehir-
cilik Müdürlüğü,Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühen-
disliği Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühen-
disliği Bölümü, İzaydaş, Çevre Mühendisleri Odası, GOSB Çevre 
Birimi, TOSB  Çevre Birimi, GEPOSB Çevre Birimi, Kimyacılar 
OSB Çevre Birimi, Dilovası OSB Çevre Birimi ve Tüpraş’tan oluş-
makta olduğunu vurgulayan Ayhan Zeytinoğlu; “ Ayrıca Kocaeli 
Sanayi Odası üyelerinden oluşan bir ‘Çevre İhtisas Komisyonu’ 
bulunuyor” dedi.

İzaydaş Genel Müdürü Muhammet Saraç, ülke olarak bü-
yüme hedefelerinin başında sanayinin geldiğini belirterek; “An-
cak sanayi gelecek diyerek çevreyi yok sayamayız. En iyi şekilde 
korumalıyız. Elbette sıkıntılar olacak. Bu sıkıntıları hep birlikte 
çözeceğiz” dedi. Vali Yardımcısı Osman Sarı, yaptığı konuşmada 
Kocaeli’nin büyük bir sanayi bölgesi olduğunu vurgulayarak; “ 
Daha önce başka illerimizde görev yaptım. Ancak ben  Kocaeli 
kadar çevre ye duyarlı  yer göremedim. Kocaeli Sanayi Odası, Ko-
caeli Ticaret Odaları, tüm belediyeler çevre konusunda çok has-
saslar. Bu  gerçekleştirdiğimiz toplantı da çok önemli. Bu şekilde 
karşılıklı görüşlerin alınarak sorunların üzerine birlikte gidilmesi 
güzel bir çalışmadır” dedi.

Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı

KSO Başkanı Ayhan zeytinoğlu
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Kocaeli Sanayi Odası Sosyal Tesislerinde dü-
zenlenen toplantıda  Türkiye Kojenerasyon 
Temiz Enerji Teknolojileri Derneği (TÜRKO-
TED) Başkanı Özkan Ağış ,bir sunum ger-

çekleştirdi.TÜRKOTED Başkanı Ağış,sunumuna “Enerji 
Verimliliği Nedir” sorusunu yanıtlayarak başladı. Başkan 
Ağış, “Üretimde enerji verimliliği , birim enerji kaynağı ile 
mümkün olan en yüksek ikincil (Sekonder) enerji elde et-
mek, tüketimde enerji verimliliği ise , elimizdeki enerjinin 
mümkün olduğu kadar (yani mevcut teknolojinin  imkan 
verdiği ölçüde)tasarruflu kullanılmasıdır.

Enerji Verimliliği konusu, enerji üretiminden tüketimi-
ne kadar , birincil ve ikincil enerji kaynaklarının en yüksek 
tasarrufla kullanılmasıdır.Yapılabilecek tasarruf büyük 
ölçüde teknolojik gelişmişliğe ve rekabetçi piyasa kuralla-
rının uygulanmasına bağlıdır” dedi. Sunumunda “Enerji 
Kaynaklarının Yetersizliği” konusuna da değinen TÜRKO-
TED Başkanı Ağış şunları kaydetti:

“Ülkemiz, bilinen ve bulunan enerji kaynakları itiba-
rıyla kendine yeterli değildir.Bugün enerji kaynaklarımızın 
yüzde 72’si , ithal yoluyla karşılanmaktadır.Petrol ihtiyacı-
mızın yüzde 93’ü , doğal gazın yüzde 98’i , yüksek kaliteli 
kömür ihtiyacımızın yüzde 80’i ithal yoluyla karşılanmak-
tadır.Bu zorunluluk bize yaklaşık yılda 60 milyar dolarlık 
bir ithalat faturası getirmekte , bu fatura da cari açığımızı 
arttırmaktadır.İthal bağımlılık oranını düşürmek için ya-
pılan çalışmalar son 10 yıl içinde sadece yüzde 2 azalma 
sağlayarak yüzde 4’ten yüzde 72’ye indirilebilmiştir.”

Yerli kaynak kullanımını arttırarak ,ithal bağımsızlığı-
mızı azaltmanın hepimizin ulusal görevi olduğunu vurgu-
layan TÜRKOTED Başkanı Özkan Ağış, “Hükümetimizin 
adeta seferberlik ilan eder gibi yayımladığı Enerji Ve-

rimliliği Strateji Belgesi’nde yerli fosil kaynak üretiminin 
maksimum ölçüde arttırılması, güneş, rüzgar, biyogaz ve 
biyokütle gibi yenilebilir enerji  potansiyelimizin birinci ön-
celikle değerlendirilmesi fosil kaynaklardan üretim verim-
liliğinin çok yüksek teknolojiler kullanılarak arttırılması, 
yani ulusal ve ithal enerji kaynaklarımızın azami ölçüde 
tasarruf edilmesi esas alınmıştır.” dedi.

TÜRKOTED Başkanı Özkan Ağış

TÜRKOTED Başkanı Özkan Ağış:
Yerli kaynak kullanımı arttırılmalı

Kocaeli Sanayi Odası 27’nci Meslek Komitesi Makine Kurulum Hurda atık ve 
Bertaraf Sanayi Grubu tarafından düzenlenen ‘Enerji Verimliliği’ 

konusunda toplantı yapıldı.

27’nci meslek komitesi başkanı Nurten 
Canayakın TÜRKOTED Başkanı Özkan Ağış’a 

konferansı sonrası bir plaket takdim etti

Enerji verimliliği konusundaki 
konferansa çeşitli sanayi kuruluşları 

temsilcileri katıldı
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Atık yönetimi sektöründe Türkiye’nin lider kuruluşu İZAY-
DAŞ, TÜBİTAK, Düzce, Kocaeli, Bilecik, Karabük ve Kara-
deniz Teknik Üniversitesi işbirliği ile “Kentsel katı atıkların 
termal işleme yöntemiyle bertarafı ve enerji üretimi Ar-Ge pro-
jesi” anlaşması için düzenlenen protokole imza koydu.

- Rektörlükte imza töreni gerçekleşti
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü toplantı salonunda
gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Funda Sivri-

kaya  Şerifoğlu, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet  Saraç, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Ercan, Mühendislik  Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Erzincanlı, İZAYDAŞ  Genel Mü-
dür Yardımcısı İsmail Uludağ, İşletme Müdürü Şahan Dede, 
Danışman İsmail  Akbaş, KOSGEB Düzce İl Müdürü Asım 
Türkmen, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet  
Danışmaz, MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı İsmail Çakmak, 
MARKA Düzce Ofis Uzmanı Ercan Etki ve Mühendislik Fakül-
tesi Öğretim Üyeleri katıldı.

- Üniversiteleri destekliyoruz
Avrupa’da da örnekleri bulunan ve saatte bir ton atık ber-

tarafının hedeflendiğini belirten, Ar-Ge projesinin imza töre-
ninden önce bir konuşma yapan İZAYDAŞ Genel Müdürü Mu-
hammet Saraç, Kocaeli’de katı atıkların  bertarafı konusunda 
çok  büyük hizmetler verdiklerini  belirtti.

İZAYDAŞ Genel Müdürü  Muhammet Saraç, günde 1600  
ton çöpü düzenli depolama  alanlarında bertaraf ettikleri-
ni  kaydederek “Asıl önemli olan  ise sanayiden kaynaklanan  
atıkları topluyoruz ve yakma  tesisimizde bertaraf ediyoruz.

Bu tesis maalesef Türkiye’de tek olan bir tesis.” dedi.  
Genel Müdür Saraç Muhammet  ayrıca, Kocaeli Büyükşehir  
Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun  talimat ve 
yaklaşımlarıyla  üniversitelerle sürekli işbirliği  içinde oldukla-
rını, böyle bir projeyi de üniversitelerle  yaptıklarından dolayı 
mutlu  olduklarını ifade ederek emeği  geçen herkese teşekkür 
etti.

- İZAYDAŞ ile işbirliğinden mutluyuz
Düzce Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Funda Sivrikaya  Şe-

rifoğlu ise İZAYDAŞ gibi köklü bir kurumla işbirliği  çerisinde 
olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek “Çok  genç bir üni-
versite olarak, bir  işbirliği zincirinin belki de ilk  halkasını baş-
latıyoruz” dedi.  Gelişmiş ülkeler kategorisine  girmek için çok 
farklı  kriterlerin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Funda Sivrikaya 
Şerifoğlu, “Çöpünüzü nasıl yok  ettiğiniz önemli bir medeniyet 
göstergesidir. Bu anlamda  İZAYDAŞ ile aramızdaki bu proje 
vesilesi ile katı atıkların yeni bir işleme sürecine  konu edile-
ceği çalışmanın  çok önemli bir proje olduğunu  düşünüyorum. 
Emek veren  herkesi tebrik ediyor, projenin  hayırlara vesile 
olmasını diliyorum”  dedi.

Düzce üniversitesi Mühendislik  Fakültesi Öğretim   Üyesi 
Doç. Dr. Ethem Toklu  ise projenin sunumunu gerçekleştirdi.

Toklu ayrıca, proje  bütçesine TÜBİTAK ile İZAYDAŞ’ın 
desteklerinden  dolayı duydukları memnuniyeti  dile getirdi.

Sunumun ardından imzaların  atılmasıyla yeni bir atık  ber-
taraf ve enerji üretim tesisinin Ar-Ge çalışması için ilk  adım 
atılmış oldu.

İZAYDAŞ, bir Ar-Ge projesine 
daha imza attı
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2013 yılında  Oschatz Enerji’ye, ‘Fray International 
Sustainability Award’ adında, devamlılık alanındaki üs-
tün başarılar için verilen Amerikan ödülü verildi.

Oschatz Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hans-Jürgen 
Schrag ve Genel Satış Müdürü Dr. Jan-Christopher 
Schrag San Diego, Kaliforniya da resmi ödül töreni sı-
rasında ödülü teslim aldılar.

Oschatz Enerji bu ödülü uzun yıllar boyunca ener-
ji geri kazanım ve doğal kaynakların verimli kullanımı 
alanlarında yaptığı çalışmaları için almıştır. Oschatz’ın 
üretmiş olduğu tesisler 160 yılı aşkın dünyanın her bir 
yanında atık ısıdan kazanılan enerjiyle kalıcı enerji kay-
nağı oluşturmakla birlikte çevre için de önemli katkıda 
bulunma hedefi taşımaktadır.

Dr. Hans-Jürgen Schrag tesislerle alakalı, ”Yap-
mış olduğumuz işin uluslararası kabul görmesi bizi 
çok mutlu ediyor. Atık ısıdan oluşan enerji kazanımı 
uzun bir geleneğe sahip olup ve aynı zamanda günü-
müzün önemli konularından birini oluşturmaktadır. 
Gündemde olan birçok konular onlarca yıldır işimiz-
de önemli bir rol oynamaktadır: fosil kaynaklarına 
ve CO2 tasarrufuna bağımsız kalarak, kaynakların 
verimli kullanılması bunlardan sadece bir kaç tane-
si‘‘.dedi

Fray Uluslararası Devamlılık Ödülü 2011 yılında 
hayata geçirilmiş ve bu yana yeni teknoloji ve kalı-
cı donanımın geliştirilmesi için büyük çaba gösteren 
şirketlere verilmektedir.

‘Uluslararası Devamlılık 
Ödülü’nü’ kazandı

Oschatz Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Dr.Hans-Jürgen 

Schrag
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-Oschatz Hakkında:
Oschatz kuruluşu tesis yapımı, enerji geri kazanımı 

ve enerji santrali teknolojisi alanında tüm dünyada fa-
aliyet gösteren yenilikçi bir aile şirketidir. Yüksek Mü-
hendis Dr. Hans-Jürgen Schrag, 1994 yılında yönetici 
ortak olarak aile şirketinin sorumluluğunu üstlenmiştir. 

Oschatz Grub; 160 yılı aşkın deneyimi, bin 400 çalı-
şanı, çok sayıda yan kuruluşu ve dünyanın dört bir yanın-
daki temsilcilikleri ile demir çelik metalurjisi, demir dışı 
metaller metalurjisi, kimya ve enerji santrali teknolojisi 
ürün sektörlerinde liderliği hedefleyen bir konumdadır.

Oschatz GmbH firmasının Türkiye’deki yan kurulu-
şu olan Oschatz Enerji ve Çevre Koruma Tesisleri San. 
ve Tic. A.Ş. firması 1997 yılında kuruldu. 10 yılı aşkın 
süredir Gebze, Kocaeli’de faaliyet gösteren fabrika, bo-
yutları giderek büyüyen parçalara yönelik talepleri artık 
karşılayamadığından, 2008 yılında üretim tesislerini 
büyüterek Kocaeli Serbest Bölgesine taşınmayı karar-
laştırmıştır. Yeni üretim tesisleri Haziran 2011’de fa-
aliyete başladı.

‘Verimli Atık Gaz Soğutma Sistemleri’; Oschatz fir-
ması, çevrenin korunması ve atık gazdaki ısı enerjisinin 
kullanılması için çelik ve demir üretim tesislerinde olu-
şan yüksek oranda toz yüklü ve karbon içerikli sıcak atık 
gazları soğutmaya yarayan sistemler geliştirmiştir. 

Uluslararası alanda faaliyet gösteren çelik üreticileri 
için konvertörlü atık gaz soğutma sistemleri tasarlayıp 
üreten ve kurulumunu gerçekleştiren Oschatz firması-
nın soğutma kulesi olarak da adlandırılan tesislerinde-
ki üretim sürecinde elde edilen ısı, endüstriyel alanda 
değerlendirilebilir buhara dönüştürülür. Oschatz firması 
bunun dışında hem sinter bantları ve sinter soğutucula-
rının arkasında çalışan hem de kok kömürü fabrikaları 
ve kok kömürü kurutma tesislerinde kullanılan atık ısı 
kazanları üretmektedir. 

Hassas Atık Isı Sistemleri; Oschatz atık ısı kazan 
sistemleri, örneğin kurşun, bakır, nikel, çinko veya ka-
lay gibi demir dışı metallerin üretiminde uygulanan tüm 
metotlarda dünya çapında yıllardır kullanılmaktadır. 

Bu yöntemlerde gerek sıcak, yapışkan ve toz yüklü 
proses gazları gerekse de demir dışı metaller metalurji-
sinin korozif maddeleri, gazın soğutulması ve ısının geri 
kazanılmasında büyük zorluklar yaratmaktadır. Dolayı-
sıyla, burada uygulanacak farklı faktörlerin diğer iş alan-
larına kıyasla daha da dikkatli bir şekilde ve tam olarak 
birbirlerine uyumlu hale getirilmesi zorunludur. Atık ısı 
kazanlarının üretiminde uygulanan en son teknoloji üre-
tim metotları ve ısı aktarım yüzeyleri için yenilikçi te-
mizleme sistemlerinin kombinasyonu sayesinde, güvenilir 
proses gazı soğutma sistemleri üretilmektedir. 

Termal tesisleri Oschatz tarafından anahtar teslimi 
haline getirilerek inşa edilir.

 İhtiyaca Özel Çözümler; Oschatz firması, kimya en-
düstrisi için kalıntı yakma tesisleri ve örneğin sülfürik 
asit, nitrik asit, kaprolaktam ve hidroksilamin tesisleri 
için ana bileşenler geliştirir ve üretir. Şirketimiz uzun 
yıllara dayanan deneyimleri ile özellikle kalıntı yakma, 
ısı aktarımı, su sirkülasyonu, ısıtma yüzeyi temizleme, 
korozyon ve erozyon süreçleri, hasarlı bölge analizi konu-
sunda kapsamlı teknik bilgi birikimi kazanmıştır. Oschatz 
firması bu deneyimi sayesinde, ısının kullanımı veya kim-
ya endüstrisinin çeşitli üretim süreçlerinde oluşan gaz/sıvı 
halindeki ürünlerin bertarafı konusunda uzmanlaşmıştır.

Oschatz, gelişmiş yakma sistemlerine dayanarak 
anahtar teslimi sistem çözümleri ve bileşenleri sağlar.

 Enerji santrali teknolojisi alanında geçmiş yıllarda 
sektörümüz yeni yasalarla teknik taleplerin artması ile 
karşı karşıya kalmış ve gitgide karmaşıklaşan teknik çö-
zümlerin üretilmesi yoluna gitmiştir. Bu gelişmeleri göz 
önünde bulunduran Oschatz firması; biyokütle, alternatif 
yakıt ve atık maddelerin çevreye zarar verilmeden termik 
olarak değerlendirilmesi için en modern enerji dönüşüm 
teknolojilerini kullanan tesisleri üretir. 

Biyokütle ve örneğin kağıt endüstri atıkları, ahşap 
atıkları, arıtma çamuru, plastik, geri dönüşümden elde 
edilen maddeler ve saman, pirina veya pirinç kabukları 
gibi yeniden yetişen yakıt gibi katı atık maddelerin ter-
mik olarak değerlendirilmesi için komponent çözümler 
sunulur.



GE, son 5 yılda çevre ve sağlık 
hizmetleri için 8,5 milyar 

dolarlık yatırım yaptı; 
toplumsal projelere 

219 milyon dolar bağışladı

General Electric (GE), çevre ve sağlık ala-
nında gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği giri-
şimler ile sosyal sorumluluk çerçevesinde 
yaptığı çalışmaların topluma somut ve öl-

çülebilir faydalarının ortaya konduğu ‘Küresel Etkimiz 
- 2012’ raporunu yayınladı. GE, 2012 yılında ecomagi-
nation ve healthymagination yenilikleri ve projeleri için 
2 milyar dolar tutarında araştırma ve geliştirme yatırımı 
yaparken, ecomagination ve healthymagination ürünle-
riyle 25 milyar dolarlık gelir yarattı. GE’nin yanı sıra 
firma çalışanları ve emeklileri de toplumsal projeler ve 
eğitim organizasyonları için GE Vakfı’ndan gelen 130 
milyon dolar dahil olmak üzere 219 milyon dolarlık ba-
ğışta bulundu.

GE’nin Ecomagination yenilikleri için 2010’dan bu 
yana yaptığı yatırımlar 5 milyar dolara ulaşırken, He-
althymagination yenilikleri için 2009’dan bu yana 3,5 
milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildi.

GE Başkan ve CEO’su Jeff Immelt, “Biz GE’de 
önemli meseleler üzerinde çalışırız. Müşterilerimiz ve 
toplum ile ilgili sorunları çözmek iş stratejimizin bir 
parçası ve kurumsal kültürümüzüntemelidir. İşimizi so-
rumlu biçimde yürütüyor olmaktan, GE Vakfı’nın hayır-
sever etkinliklerinden ve çalışanlarımızın dünyanın dört 
bir yanına verdikleri toplumsal katkılardan dolayı gurur 
duyuyoruz.” dedi.

GE’nin 2012 yılında ecomagination teknolojileri-
ne yaptığı yatırım 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
2010 ve 2012 yılları arasında yapılan toplam yatırım 
ise 5 milyar doları aşarak, firmanın 2010 - 2015 dönemi 
için koyduğu 10 milyar dolarlık toplam yatırım hedefi 
doğrultusunda gelişim gösterdi.

GE, 2010 yılında ecomagination ürünlerinden elde 
edilen gelirlerdeki artışın, firmanın beş yıl içinde elde 
ettiği gelirlerdeki artış hızının iki katı olması yönünde 
iddialı bir hedef belirledi. Ecomagination, 2012 yılında 
bu hedefi 25 milyar dolar tutarında gelir yaratarak ger-
çekleştirdi.

2004 yılı baz alındığında GE’nin enerji yoğunluğu 
yüzde 32 oranında iyileşme gösterdi. Sera gazı salınım-
ları da 2004 yılı ile karşılaştırıldığında benzer şekilde 
yüzde 32 oranında azaldı. GE, 2015 yılında sera gazı 
(GHG) salınımlarını yüzde 25 oranında azaltmayı ve iş-

letmelerdeki enerji yoğunluğunu yüzde 50 oranında dü-
şürmeyi hedefliyor. 2006 yılı baz alındığında GE, tatlı su 
kullanımını yüzde 46 oranında azaltırken, suyun yeniden 
kullanımının artırılması için çalışmalar yapıyor. 

Ecomagination taahhüdü kapsamında Ar-Ge çalışma-
ları yürüten GE, müşterilerine milyarlarca dolar tasar-
ruf sağlamasının yanı sıra ecomagination ürünleri ile de 
2005 yılından bu yana 130 milyar doların üzerinde gelir 
yarattı.

-Healthymagination yenilikleri için 
3,5 milyar dolarlık yatırım
GE’nin Küresel Etki -2012 Raporuna göre, 2009 

– 2012 yılları arasında sağlık alanında bakım kalitesini, 
maliyet açısından uygunluğu ve toplumun bu teknolojilere 
erişimini arttırmaya yönelik 66 ürün ve hizmet hayata 
geçirildi. GE, bu yeniliklerin araştırma ve geliştirilmesi 
için 3,5 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bunun yanı sıra, 
GE sağlık alanındaki iş ortaklıklarını da geliştirerek, 
yenilikçi ve kaliteli sağlık hizmetlerini daha erişilebilir 
ve karşılanabilir hale getiren 10’dan fazla girişimciye ve 
firmaya yatırım yaptı.

Sağlık alanında dünya çapında müşteriler, hükümetler, 
üniversiteler ve endüstri liderleri ile birlikte çalışan GE, 
çalışan sağlığının iyileştirilmesine yönelik olarak Healt-
hAhead adını verdiği bir sağlık programı geliştirdi.  2012 
sonunda, GE’nin en büyük sağlık tesislerinden 450’den 
fazlası, çok sıkı sağlık normlarına uygunluğu onayla-
yan HealthAhead sertifikası aldı. Ayrıca kampüsleri de 
dumansız hava sahası haline getirmeyi başaran GE’nin 
“Çalışan Yaşam Tarzını Değiştirme Programları”na yak-
laşık 30.000 çalışan katıldı.

Küresel Etki Raporu, GE’nin 60 civarında sosyal so-
rumluluk taahhüdünde elde ettiği sonuçları da ortaya ko-
yuyor. Buna göre GE’nin yanı sıra firma çalışanları ve 
emeklileri de 2012 yılında, 2011’e göre yüzde 10 oranın-
da artışla, toplumsal projeler ve eğitim organizasyonları 
için 219 milyon doların üzerinde bağışta bulundu. Bağış 
programı sayesinde firma ve çalışanları tarafından bağış-
lanan tutar toplamda 1 milyar doları aştı. 2012 yılında 
sponsorluğu GE tarafından yapılan 7 bin 400 girişim sa-
yesinde yaklaşık 1,3 milyon saatlik gönüllü çalışma kat-
kısı sağlandı.

[enerji ve çevre ►

�� Kocaeli Odavizyon



�5Kocaeli Odavizyon

Enerji Komisyon Toplantısı 

Meclis ihtisas komisyonları 
toplantılarına devam ediyor

KOBİ Komisyon Toplantısı OSB Komisyon Toplantısı

[meclis komisyonları ►

Ekonomi Komisyon Toplantısı Lojistik ve Limanlar Komisyon Toplantısı
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DEİK/Türk-Meksika İş Konseyi tarafından, 18 
Aralık 2013 Çarşamba günü düzenlenen top-
lantıya Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena 
Nieto, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ni-

hat Ergün, TOBB/ DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
DEİK / Türk Meksika İş Konseyi Başkanı ve Kocaeli Sanayi 
Odası Meclis Üyesi Albert Saydam, Meksika Türk İş Konseyi 
Başkanı Jorge Lopez Morton, Kocaeli Sanayi Odası Başkan 
ve DEİK Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Zeytinoğlu  ve 300’ü 
aşkın  işadamı katıldı.

Bu toplantının düzenlenmesinde büyük uğraş veren Türk 
Meksika  İş Konseyi Başkanı ve KSO Meclis Üyesi  Albert 
Saydam da 2 ülke ilişkilerinin geçmişte istenen seviyede ol-
madığı konusunda herkesin hem fikir olduğunu dile getirdi.

Albert Saydam, öncelikle tarafların sorunların çözümü 
için bir masaya oturması, her ortamda her kademede daha 
fazla bir araya gelmesi ve kaçırılan fırsatların konuşulması 
gerektiğine işaret ederek, iki ülkedeki karşılıklı yatırım ve 
ticaretin artması için gerekli şartların basitleştirilmesi ve teş-
vik edilmesinin önemini anlattı.

Toplantıda konuşan Meksika Türk İş Konseyi Başkanı 
Jorge Lopez Morton Meksika’da çalışmak isteyen Türk fir-
malara desteye hazır olduklarını belirtti. Jorge Lopez Mor-
ton ayrıca  Ankara’da iki ülke arasında  imzanlanan anlaş-
malarda da belirtilen tarım, otomobil, havacılık ve biokimya 
gibi sektörlerin ortaklıklar açısından önemini vurguladı.

DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, 
Meksika Devlet Başkanı Enriquie Pena Nieto’nun Türkiye’ye 
devlet başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmesiyle, ikili 
ilişkilerde yeni bir dönem başlatıldığını dile getirdi.

Türk Meksika İş konseyi toplantısını aynı zamanda DEİK Yöne-
tim kurulu üyesi KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’da takip etti.

Türk Meksika İş Konseyinin toplantısı içen büyük uğraş veren 
KSO Meclis Üyesi Albert Saydam protokol masasında görülüyor.

Türk Meksika İş Konseyi 
gerçekleştirildi
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Türk-Meksika İş Konseyi Toplantısı’nda Meksika Devlet 
Başkanı Enrique Pena Nieto, Türkiye ile Meksika arasındaki 
bu yakınlaşmanın fırsat alanları oluşturması gerektiğini be-
lirterek, iki ülke ekonomisinin de rekabete açık ve dönüşüm 
içinde olan ekonomiler olduğunu ifade etti.

 Türkiye ile Meksika’nın başarılı bir şekilde bu küresel 
dönemde yerlerini aldığını söyleyen Pena Nieto, ikili ilişkileri 
geliştirmek ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek adına Meksi-
ka Hükümetinin kararlı bir şekilde Cumhurbaşkanı düzeyinde 
ilk ziyaretini gerçekleştiriyor olmasının bunun bir göstergesi 
olduğunu vurguladı.

Toplantıda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ergün, Türkiye’nin son 11 yıl içerisinde dünyanın hemen he-
men her ülkesiyle son derece yapıcı, önemli ve olumlu ilişkiler 
kurduğunu belirterek; “Dünya ülkeleriyle ikili ve çok taraflı 
ilişkilerimizin gelişmesinde özellikle işadamlarımız çok büyük 
sorumluluk üstlendiler. Biz ülke olarak dünyanın her ülkesiyle 
temas sağlamaya, ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel ilişki-
ler kurmaya büyük önem veriyoruz. Bütün bu çabalarımızın 
meyvelerini de özellikle dış ticarette fazlasıyla görüyoruz. 11 
yıl içerisinde 36 milyar dolardan 160 milyar dolar seviyesine 
çıkan ihracatımız bu pozitif diplomasi yaklaşımın bir sonucu 
olmuştur. Son birkaç yıldır en önemli ihracat pazarımız olan 
Avrupa’da yaşanan büyük sıkıntılara rağmen ihracatımızın 
artmaya devam etmesi bizim çok daha fazla ülkeyle ekonomik 
ilişki geliştirmemizin ve yeni pazarlara açılmamızın bir sonu-
cudur” dedi.

Türk Meksika İş Konseyi Başkanı 
Albert Saydam,Meksika ile olan ticari 
ilişkilerimizin gelişmesi gerektiği 
üzerinde durdu.

TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 

Nihat Ergün



Bu sene 9’uncusu düzenlenen Türkiye İsviçre Ekonomik 
forumunda konuşan KSO Başkanı - Türk-İsviçre İş Konseyi 
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Zeytinoğlu Türkiye ile 
İsviçre arasındaki Ticari hacmin 6.4 milyar dolara çıktığını 
belirterek bunu geliştirmek için İnovasyon ve Ar-Ge’de iş-

birliğinin yapılabileceğini söyledi.
İsviçre Ticaret Odası Başkanı Doğan Taşkent, İnovasyon 

çalışmaları konusunda devletin kümelenmeye ve endüstri ile 
üniversite işbirliğine verdiği desteğin çok önemli rol oyna-
dığını söyledi.

[ülke ►

Ayhan Zeytinoğlu: İsviçre ile İnovasyon 
ve Ar-Ge’de iş birliği yapılabilir
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AB Bakanlığı’nda Macaristan Büyükelçiliği ile Vize Ko-
laylaştırma Anlaşması imzalandı. AB Bakanı ve Başmüza-
kereci Egemen Bağış’ın da katılımıyla KSO Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu’nun da yer aldığı, 36 oda ve borsa başkanının 
imza attığı anlaşma töreninde konuşan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, AB ile vize müzakereleri tamamlanın-
caya kadar işadamlarının vize almasının kolaylaştırıldığını 
böylece iki ülke arasındaki ticaretin de artacağını söyledi. 

Macaristan Hükümeti ve Macaristan’ın Türkiye 
Büyükelçiliği’nin, vize konusunda iş adamları için kolaylaştı-
rıcı bir formül geliştirdiğini ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu,  

AB ile vize müzakereleri tamamlanıncaya kadar, işadamla-
rımıza kolaylık sağlayacak bir paket geliştirdiklerini belirt-
ti. Bu sürecin oda ve borsaların işbirliği ile yürütüleceğini 
anlatan Rifat Hisarcıklıoğlu; “Oda ve Borsalarımızın vere-
ceği referans mektubuyla Macaristan Büyükelçiliği’ne vize 
başvurusu yapacak işadamlarımıza, uzun süreli ve çok gi-
rişli vize verilecek. Bu kolaylık sayesinde Türkiye ile Maca-
ristan arasındaki ticaretin daha da artacağına inanıyorum” 
dedi. Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak, iş yapma ortamını 
ve ticareti kolaylaştıracak her adımın yanında olduklarının 
altını çizdi.

Macaristan’dan iş dünyasına vize 
kolaylığı sağlandı
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[şirketlerden ►

Bodycote Istaş’ın Gebze’deki yeni fabrikasının, maliyetler, 
enerji verimliliği, çevre dostu olması ve ürettiği kalite 

açısından  dört dörtlük bir şekilde kurulması planlanıyor

Bodycote Istaş’ın Gebze’deki Yeni Fabrikasının 2014 
yılının, Haziran ayında, hizmet vermeye başlayacağını be-
lirten Bodycote Istaş Isıl İşlem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ge-
nel Müdürü Barış Telseren, Bodycote’un Gebze’ye kuracak 
fabrika müşterilerine, ne tür avantajlar sunacağını şöyle 
açıkladı: “Sementasyon, karbonitrasyon, ıslah, normali-
zasyon, izortermik tavlama, indüksiyonla sertleştirme, va-
kum altında sertleştirme gibi klasik ısıl işlemlerin yanısıra 
Bodycote’un isim hakkına sahip olduğu ‘Corr-i-dur’ olarak 
adlandırılan farklı bir proses daha olacak. Bu korozyon di-
rencini ve aşınma direnci sağlayan, ayrıca parçada çarpıl-
mayı minimum düzeyde tutan özel bir prosestir. Şu anda 
dünyada birçok yerde Bodycote’un bu prosesi kullanılıyor, 
Türkiye’den de bu talepler var. Hatta biz Türkiye’de henüz 
yapamadığımız için Almanya’da Bodycote fabrikalarında 
işlemi yapılan parçalar var. Dolayısıyla bu tip müşterileri-
mize çok kolaylık sağlayacak. Bölge sanayicisinin aradığı 
yüksek kalitede, teknolojik ve hızlı ısıl işlem hizmetini müş-
terilerimizin yanı başına getireceğiz. Kuracağımız fırınlar 
son teknoloji olduğundan çevreye çok daha duyarlı, çevre 
dostu bir tesis olacak. Ayrıca fırınlardaki tam otomatik ça-
lışma özelliği sayesinde bir çok ısıl işlemi işçi inisiyatifin-
den çıkararak kalite seviyesini yükselteceğiz. Sonuç olarak 
maliyetler açısından, enerji verimliliği açısından, çevre dos-
tu olması açısından ve ürettiği kalite açısından dört dörtlük 
bir tesis kurmayı planlıyoruz”

- 2014 yılından itibaren ciddi bir
 yatırım programımız var
Yatırımların sadece Gebze’de değil diğer bölgelerde de 

devam edeceğine dikkat çeken Barış Telseren; “Bu büyük-

lükte olmasa da iyileştirme ve yenileştirme yatırımlarımız 
olacak. 2014 yılından itibaren ciddi bir yatırım programı-
mız var. Bodycote yöneticilerinin Türkiye’ye bakışı, burayı 
büyüyen bir pazar olarak görmeleri bu yatırımların hızını 
artırdı” dedi.

- Otomotiv sanayinin 2014 yılında 
daha iyi olacağına inanıyorum
Otomotiv   sektörünün  gelişimini de değerlendiren Barış 

Telseren; “2012-2013 değerlendirmesi yapıldığında aynı 
dönem karşılaştırıldığına otomotiv üretimi olarak hemen 
hemen aynı görünüyor. İlk defa bu son aylarda geçen sene-
nin üzerine çıkmaya başladı ama şimdilik çok sınırlı. 2014 
yılında ise daha iyi olacağına inanıyorum. Ford’un bölgede 
yeni yatırımı var, mevcut 340 bin olan kapasitesine 100 bin 
daha ekliyor. Kapasite artışı ile birlikte üretimde de mut-
laka artış olacak. Hyundai’nin de yine bir kapasite artışı 
oldu. Toyota’nın önümüzdeki dönem planları artış şeklinde. 
Bütün bu gelişmeler 2014 sonrasına yansıyacak. Bildiğiniz 
gibi Türk Traktör Adapazarı’nda bir montaj hattı açtı. Et-
rafında yan sanayileri oluşacaktır. Bunlar ilerisi için büyü-
yen bir otomotiv sanayinin göstergesi” şeklinde konuştu.

Isıl işlemciler olarak maliyet yapısının çok farklı ol-
duüunu da belirten Barış Telseren; “Bizler hizmet üretti-
ğimizden işçilik ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar 
bizi çok etkiliyor. Bu maliyetler müşterilerimizi de etkiliyor 
ancak onlardaki toplam maliyetin içerisinde çok fazla belli 
olmuyor. Enerji ve asgari ücrete yapılan zamlar bizim mali-
yetlerimizi direkt olarak ve daha fazla etkilediği için müşte-
rilerimize bunu yansıtmak da zorluk çekiyoruz” dedi.

-Nakit para olarak geri dönüş hızı dikkate 
alınarak firmalarımız yatırımlarını planlama-

lılar
Sektörü etkileyen diğer bir konu da kurallara tam uyan 

ile uymayan ısıl işlemciler arasında haksız rekabet oluşma-
sıdır diyen Barış Telseren şöyle devam etti; “Örneğin çevre-
ye zarar veren tesislerin atık yönetmeliğine tam uyulmadan 
çalıştırılması, işçilik yoğun olan sektörümüzde sigortanın 
asgari ücretten gösterilerek işçinin çalıştırılması, iş güven-
liği kurallarının tam uygulanmaması ve ısıl işlem standart-
larının gerektirdiği kontrolların yapılmadan ısıl işlem uygu-
lanması gibi konuları tam olarak uygulayan ısıl işlemcilerle 
tam uygulamayanlar arasında maliyetler açısından haksız 
rekabet oluşuyor. Ayrıca girişimci ruha sahip olan bir millet 
olarak gerekli pazar araştırmasını ve fizibilite çalışmasını 
tam anlamıyla yapmadan hızlıca verilen yatırım kararları 
hüsranla sonuçlanabiliyor. Bununla birlikte atıl yatırımlar 
ortaya çıkıyor ve boş kapasiteleri doldurmak adına doğru 
maliyet hesapları yapılmadan yanlış fiyatlamalar ortaya çı-
kıyor. Bu da sektörün giderek körelmesine, geriye gitmesine  
sebep oluyor. 

Bodycote Istaş Isıl İşlem Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Genel Müdürü Barış Telseren
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Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nin akşam 
çıkışı servis aracının Akmeşe-D-100 kavşağın-
da bir  Tır’la  çarpışması sonucu meydana gelen 
kaza sonucu sadece 2 kişinin  hastanelerde te-

davisi sürüyor. Seka Devlet ve Konak Hastanelerine giderek 
iki yaralıyı ziyaret eden Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu; ”Böylesine büyük bir kaza sonucu can  kaybının 
olmayışının yanı sıra sadece 2 çalışanın hayati tehlike arz et-
meyecek şekilde yaralanmaları büyük bir şans. Allahımıza çok 
şükür bu kaza çok ucuz atlatıldı” dedi.

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nden iş çıkışı Derin-
ce-Yenikent Servisi Akmeşe sapağından D-100 Karayolu çıkışı 
sırasında içersinde 24 çalışanın bulunduğu midibüs tırla çar-
pışarak devrildi. İlk anda çarpışmanın etkisi ile yaralananlar 

Kocaeli Devlet, Seka, Kocaeli Üniversitesi ve Konak hasta-
nelerinde tedavi altına alındılar. Büyük bölümü ayakta tedavi 
olan yaralıların ilk anda 12’si daha sonra 10’u durumları iyi 
olduğundan evlerine gittiler. Sadece Nuray Arslan Kocaeli 
Seka Devlet Hastanesinde, Aysel Turgun’da  Konak Hastane-
sinde tedavileri sürüyor. Tedavileri süren ve hayati tehlikeleri 
bulunmayan 2 yaralıyı dün  Kocaeli Sanayi Odası Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, beraberinde İŞKUR Müdürü Öztekin Ka-
şukçi ve Bizimköy Eengelliler Üretim Merkezi Müdürü Hüs-
nü Bayraktar’la ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde 
bulundular. Her iki yaralı için hastane yetkililerinden  bilgi 
alan Ayhan Zeytinoğlu; ”Allahımıza çok şükür bu kaza ucuz 
atlatıldı. Bu bize bir ders oldu. Bundan sonra daha dikkatli 
olmak zorundayız” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

Allaha çok şükür kaza ucuz atlatıldı

KSO Başkanı Zeytinoğlu,İŞKUR Müdürü Kaşikçi ve Bizimköy Engelliler 
Üretim Merkezi Müdürü Bayraktar Seka Devlet hastanesinde tedavisi süren  
Nuray Arslan Kocaeli’yi ziyaret ettiler.

[sosyal sorumluluk ►

Konak hastanesinde Tedavisi süren Aysel Turgun’u da ziyaret eden KSO 
Başkanı Zeytinoğlu, İŞKUR Müdürü Kaşukçi ve Bizimköy Engelliler Üretim 
Merkezi Müdürü Bayraktar Geçmiş olsun dileklerinde bulundular.
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[etkinlikler ►

Kocaeli Sanayi Odası (KSO)  ve PwC Türkiye iş-
birliği ile ‘Vergi Uygulamalarında Güncel Gelişmeler’ 
konulu seminer gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası Merkez Binası Konferans 
Salonu’nda yapılan seminere sanayi kuruluşları tem-
silcileri  büyük ilgi gösterdiler. Mevcut ticari hayat-
ta yaşanan uygulamalar göz önüne alındığında, vergi 
mevzuatımız sıklıkla değişmekte ve dikkatli takip ge-
rektirmektedir.

 Bu seminerde özellikle yıl sonunda önem kazanan 
kapama işlemleri, ‘Kurumlar Vergisi Beyannamesi iş-
lemleri’ ve 2013 takvim yılı sonuna kadar başlanılması 
gereken e-fatura uygulaması ile 2014 yılında başla-

ması gereken e-defter uygulamaları hakkında bilgiler 
paylaşıldı.

Seminer’de PwC Türkiye Mevzuat Araştırma ve 
Eğitim Başkanı Recep Bıyık, PwC Türkiye Vergi hiz-
metleri Kıdemli Müdürleri Durul Kayılı, Cem Arpacı 
ve Kaan Memişoğulu, sırasıyla ‘Dönem Sonu İşlemleri 
ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hazırlarken Dikkat 
Edilmesi Gereken Hususlar’,’Vergi Uygulamalarında 
2013 Yılında Gerçekleşen Önemli Yasal Değişiklikler’, 
’E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarında Güncel Geliş-
meler’, ’Yatırım Teşvik Uygulamaları’, Ar-Ge Teşvik-
leri’ konularında bilgilendirme yapıldı. Seminerin son 
bölümünde ise katılımcıların soruları yanıtlandı.

Seminer’de PwC Türkiye 
Mevzuat Araştırma ve 

Eğitim Başkanı Recep Bıyık, 
PwC -Kıdemli Müdürleri  

Durul Kayılı, Cem Arpacıve  
Kaan Memişoğulu bilgi 
aktarımında bulundular

Kocaeli Sanayi Odası 
Merkez Binası Konferans 

Salonu’nda yapılan 
seminere sanayi kuruluşları 

temsilcileri  katıldılar

KSO’da ‘Vergi uygulamalarında 
güncel gelişmeler’ 
semineri yapıldı
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İstanbul’da Biyoteknoloji ve Medikal üzerine faa-
liyet gösteren 5 firma, Gebze’de TUBİTAK MARTEK 
bölgesinde Medikal Kümelenme yapmak amacıyla 
Kocaeli Sanayi Odası önderliğinde bir araya geldiler. 
Destekler hakkında bilgi alınması ve fikir alışveri-
şinde bulunulması adına Kocaeli Sanayi Odası Gebze 
Temsilciliği’nde; MARKA Genel Sekreteri Dr. Fatih 
Akbulut, Kocaeli Gebze KOSGEB İGEM Merkez Mü-
dürü Atacan Yücelen, Tubitak Marmara Teknokent 
A.Ş. Genel Müdürü Faruk Sakin, Tubitak Marmara 

Teknokent A.Ş. İş Geliştirme ve Proje İzleme Müdü-
rü Özgür Aktaş, Uz. İstanbul Biyoteknoloji ve Medi-
kal Kümelenme Derneği Başkanı ve firma sahibi Dr. 
Kadri Dönmez, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreter 
Yardımcısı Elif Bilgisu ve Kocaeli Sanayi Odası İş 
Geliştirme Memuru Yasemin Nur Yüce’nin bulundu-
ğu toplantıda söz konusu firmalar, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın bir sonraki ‘Kümelenme Des-
tek Programı’ na başvuruda bulunmak istediklerini 
belirttiler.

Medikal Kümelenme Toplantısı 
Gebze Temsilciliğimizde yapıldı

Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ve vergi 
incelemelerinde güncel uygulamalar 
konulu toplantı KSO’da gerçekleşti

Odamız ve Ernst and Young işbirliği ile Kocaeli Sanayi Odası 
Merkez Binası Konferans Salonu’nda ‘Gelir Vergisi Kanunu Ta-
sarısı ve Vergi İncelemelerinde Güncel Uygulamalar’ konulu bir 
seminer düzenlendi.

Seminerde konuşmacı olarak EY Ankara Vergi Partne-
ri Erkan Baykuş ile EY Vergi Direktörü Fatih Köprü;Gelir 
Vergisi Kanunu Tasarısı Vergi Dünyasına Neler Getiriyor?  
Vergi incelemeleri hız kesmiyor - Son durum nedir? incelemeler-
de süreç yönetimi konularında bilgi aktarımında bulundular.
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve TÜ-
BİTAK tarafından firmalara verilen devlet destekleri 
hakkında sanayicileri bilgilendirme toplantısı Odamızda 
gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası(KSO)Merkez Binası Konferans 
salonunda düzenlenen toplantının açış konuşmasını ya-
pan KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, Devle-
tin özellikle sanayicilere yönelik destekleri bulunduğunu 
vurgulayarak, “Bu destekleri veren kurum temsilcileri-
miz bugün burada bu destekler hakkında bilgilendirme 
yapacaklardır. Özellikle KOBİ temsilcileri kendilerine 
yönelik bu destekleri yetkili kişilerden öğreneceklerdir” 

dedi.
Toplantı daha sonra  Doğu Marmara Abigem 

A.Ş Eğitim ve Danışmanlık Program Müdürü Dilek 
Hazar’ın Moderatörlüğü’nde  Doğu Marmara Kalkın-
ma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinarörü Ahmet 
Yazıcı, ”Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mali des-
tek Programları”, KOSGEB KOBİ Uzmanları Hakan 
Demirci ve Onur Kurtçu “KOSGEB Destek Program-
ları”, MAKİTEK  Bilimsel Programlar Başuzmanı 
Hasan Gönenç’te “TÜBİTAK  Teknoloji ve Yenilik 
Destekleri” hakkında sırasıyla sunumlarını gerçekleş-
tirerek, kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar.

Devlet destekleri Kocaeli Sanayi 
Odası’nda anlatıldı

KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi

[etkinlikler ►
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Kocaeli Sanayi Odası ile Ovam İş Sağlığı ve Güvenliği 
Firması işbirliğinde düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu kapsamında, şirketlerin ve işletmelerin iş sağlığı ve gü-
venliği konusunda bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

20 Haziran 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, şirketlerin ve işletme-
lerin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgi vermek ama-
cıyla, Kocaeli Sanayi Odası Konferans salonunda yapılan 
bilgilendirme seminerinin ilk konuşmasını Ovam İş Sağlığı 
ve Güvenliği İdari Direktörü, İş Güvenliği Uzmanı Bintuğ 
Şimşit yaptı. Şimşit, şirketlerin ve işletmelerin iş sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu hakkında bilgilendirme sunumunu gerçek-
leştirdi.

Toplantıda daha sonra Ovam İş Sağlığı ve Güvenliği 
Medical Direktörü İşyeri Hekimi Halil Uçaktürk söz aldı. 
Kocaeli’de bulunan sanayi kuruluşları temsilcilerinin ilgi 
gösterdiği toplantıda Uçaktürk, ”Bu toplantı, firmalarımı-
zın İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun getirdiği yenilikler hak-
kında bilgi sahibi olmaları ve yeni döneme hazırlanmaları 
yolunda katkı sağlayacaktır” dedi.     

İş Güvenlik Uzmanı Şahin Kalkan’da, iş güvenliği konu-
larında yasal uygulamaları aktardı.

İş sağlığı ve güvenliği 
kanunu bilgilendirme 

toplantısı KSO’da yapıldı

Ovam İş Sağlığı ve Güvenliği İdari Direktörü,

İş Güvenliği Uzmanı Bintuğ Şimşit

Ovam İş Sağlığı ve Güvenliği Medical Direktörü İşyeri Hekimi 

Halil Uçaktürk ve İş Güvenlik Uzmanı Şahin Kalkan
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Kocaeli Sanayi 
Odası çalışanları yeni 
yıla  kendi sosyal te-
sislerinde  eğlenerek 
girdi.

Başarılı bir yılı ge-
ride bırakan Kocaeli 
Sanayi Odası çalışan-
ları aileleriyle birlik-
te kaynaşarak  adeta 
geçen yılın stresini ge-
ride bıraktı. Kocaeli 
Sanayi Odası Başkan 
Ayhan Zeytinoğlu ve 
Meclis Başkanı Hasan 
Tahsin Tuğrul’da ge-
ceye eşleri ile birlikte 
katılarak çalışanlarıy-
la İstanbul’dan gelen 
Orkestra Akua ve bil-
lur sesli yorumcuları 
Songül’le eşlik ederek 
şarkılar söylediler.

Kocaeli Sanayi 
Odası çalışanları geç 
vakitlere kadar süren 
yeni yıl kutlamalarının 
sonunda çam sakızı 
çoban armağanı olmak 
üzere kura numarala-
rıyla kendilerine çıkan 
hediyeleri aldılar.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve 
Genel sekreter Memet Barış Turabi gecede eşleri ile birlikte görülüyor

[etkinlikler ►

KSO Başkanı Zeytinoğlu, Meclis Başkanı Tuğrul ve 
Genel Sekreter Turabi eşleri ile dans ederken görülüyor



ABİGEM Çalışanları geceye tam kadro halinde katıldılar

Aynur Hacıfettahoğlu, Dila Denizhan Cengiz,Sema 
Karavar Altın,Atilla Yeldan, Hanife Odabaş

Tufan Katırcı ve Serhan Demir

İstanbul’dan bu gece için gelen Orkestra Akua ve 
yorumcuları Songül, KSO’nun gecesini güzellediler

KSO’nun temsilcilik Koordinatörü Necmettin Bayraktar, 
Mahmut Tatlı, Esra Kampara, Yiğit Kalaycıoğlu, Zehra Akyol, 

Tuğçe Kuşkan, Zahide Dağdelen

Seçkin Ökte annesi ve kardeşi ile, Ayşen Barış, 
Hatıra Yılmaz Çifttepe eşleri ile birlikte geceye katıldı.

5�Kocaeli Odavizyon
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[ziyaretler ►

Amerika’nın İstanbul Başkonsolosu Charles Hunter, Ko-
caeli sanayi Odası’nı ziyaret ederek ,çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tara-
fından ABD Başkonsolosu Charles Hunter’e sinevizyon eşli-
ğinde Kocaeli ve bölge sanayisi sunumu yapıldı. 

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tah-
sin Tuğrul,Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Başaran,İrfan 
Kanık,Mehmet Ali Kartal, Mustafa Böyet, Genel Sekreter 
Memet Barış Turabi ve Genel Sekreter Yardımcısı Egemen 
Mert’inde hazır bulunduğu toplantıda karşılıklı ekonomik 
görüşler aktarıldı.

KSO Başkanı Zeytinoğlu ABD Başkonsolosu 
Charles Hunter’a günün anısına çini işlemeli 

tabak hediye etti

ABD Başkonsolosu Charles Hunter, 
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’na 

ve Meclis Başkanı Hasan Tahsin 
Tuğrul’a kitap hediye etti

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ABD 
Başkonsolosu Charles Hunter’e ve ekibine 

Kocaeli sunumu gerçekleştirdi

ABD Başkonsolosu Charles Hunter ve 
bereberindeki heyetin ziyareti sonrası KSO’da 

Ayhan Zeytinoğlu ve ekibiyle fotoğraf çektirildi

ABD Başkonsolosu 
Charles Hunter, KSO’yu 

ziyaret etti
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MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski milli fut-
bolculardan Saffet Sancaklı beraberinde İl Başkanı Aydın 
Ünlü, İlçe Başkanı Kaan Dilmen, ilçe yöneticileri, beledi-
ye meclis üyeleri ve partililerle Kocaeli Sanayi Odası’nı 
ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sancaklı 
ve beraberindekileri karşılayan KSO Başkanı Ayhan Zeyti-

noğlu, ekonomik değerlendirmelerde  bulunarak, özellikle 
Kocaeli’nin  sorunları üzerinde durdu. MHP’nin Büyükşe-
hir Belediye Başkan adayı Sancaklı’da “Kocaeli çok önemli 
bir şehir. Kocaeli halkına verilen sözler tutulmamıştır. Ben 
Mart 2014’te yapılacak seçimler sonrası bu kenti birlikte 
yönetelim çağrısında bulunuyorum” dedi.

Saffet Sancaklı’dan 
KSO’ya ziyaret

MHP’den  Kocaeli 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na aday 
olan eski Milli 
futbolculardan 
Saffet Sancaklı, 
Kocaeli Sanayi 
Odası’na ziyaret 
ederek, destek 
istedi.



�0 Kocaeli Odavizyon

Hukuk Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı 
Avukat Ali Yüksel

 Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu tarafından 
‘Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma’ konusunda Ko-
caeli Sanayi Odası’nda bir eğitim düzenlendi. 

‘Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma’ seminerinin 
açılış konuşmasını iş geliştirme komisyonu başka-
nı Gizem Doğa Alkan gerçekleştirdi. Daha sonra 
söz alan Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başka-
nı Atalay Kaya girişimciliğin öneminden bahsetti. 
Eğitimin ilk sunumu Bayraktar Holding Yönetim 

Kurulu  Başkanı - KSO Meclis Üyesi Ahmet Bay-
raktar yaptı. 

Ahmet Bayraktar; “Girişimcilik ve Bir Başarı 
Öyküsü” ve “Kurucu Olmak ve Geleceği Düşün-
mek” konularında iki sunum gerçekleştirdi. Kocae-
li Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. Bilsen Bilgili “Gö-
züm Bir Yerlerden Isırıyor” ve Yrd.Doç.Dr. Adem 
Yavaş “Pilav Üstü Kurumsallaşma” konularındaki 
sunumlarını girişimciler ilgiyle dinlediler.

Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu’ndan
‘Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma’ 

eğitimi verildi

Bayraktar Holding Yönetim Kurulu  
Başkanı - KSO Meclis Üyesi Ahmet 
Bayraktar 

Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu tarafından Aile 
Şirketlerinde Kurumsallaşma konusunda Kocaeli 
Sanayi Odası’nda düzenlenen eğitime ilgi vardı

Kocaeli Genç Girişimciler Ku-
rulu başkanı Atalay Kaya

İş geliştirme Komisyonu 
Başkanı Gizem Doğa Alkan

[girişimcilik ►
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Kocaeli Sanayi Odası, Eurodesk Temas 
Noktaları Akreditasyon Eğitimi’ne katıldı

Kocaeli Sanayi Odası, AB Bakanlığı’na bağlı olan AB 
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk 
Ulusal Ajansı) bünyesindeki Eurodesk Biriminin 7’inci Dö-
nem teklif çağrısına başvuruda bulundu. 109 başvuru ara-
sında  kabul gören 44 kuruluştan biri de Kocaeli Sanayi 
Odası oldu.

Gerçekleştirilen bu girişimle  bir ilke imza atan Kocaeli 

Sanayi Odası, İş Geliştirme Memuru Yasemin Nur Yüce’nin 
8-12 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti-
rilen “Eurodesk Temas Noktaları Akreditasyon Eğitimi”ne 
katılmasıyla, Eurodesk konusunda akredite olan ilk Sanayi 
Odası olarak, kurumsal sosyal sorumluluğa önem verdiğini 
kanıtladı. Akreditasyon sertifikasını ise AB Eğitim ve Genç-
lik Programları Merkezi Başkanı  Bülent Özcan  verdi.

 Eurodesk nedir?

Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hak-
kında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır.

Tüm AB ve diğer program ülkelerinde kurulmuş olan Eurodesk, Türkiye’de Türk Ulusal Ajansı tarafından 2008 yılında 
faaliyete geçirilmiştir. Eurodesk Türkiye Temas Noktaları ise, TC. AB Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Mer-
kezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle 
yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Şu anda Türkiye genelinde 78 ilde, 179 temas noktası ile gençlik bilgilendirmesi yapılıyor.

Kocaeli’nin 3’üncü Eurodesk Temas Noktası olan Kocaeli Sanayi Odası, gençlere şu destekleri sunacaktır:

• Ücretsiz soru yanıtlama hizmeti (e-posta ile, faks ile, telefonla, ziyaretle),
• Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri,
• Fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanması,
• Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri,
• Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,
• Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması,
• Gençlik Programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması.
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Kocaeli Sanayi Odası’na bağlı sanayiciler tarafından 
imece usulü ile bu dönem eğitime kazandırılan KSO Gölcük 
Dumlupınar Ortaokulu salonunda KSO Oda Orkestrası tara-
fından verilen konser büyük ilgi gördü.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Rüya 
hanımın ev sahipliğinde düzenlenen KSO Oda Orkestrası’nın 
Konseri’ne Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele ve 
eşi, Gölcük Kaymakamı Adem Yazıcı, Gölcük İlçe Emniyet 
müdürü Kamil Çelik,Gölcük Milli Eğitim Şube Müdürü Sa-
dık Uysal, Dumlupınar Ortaokulu Müdürü Cahit Çetin, KSO 
Meclis üyeleri,Komite üyeleri, sanayiciler, öğretmenler, ve-
liler ve öğrenciler salonu tamamen doldurdular.

KSO Oda Orkestrası Şefi Özgür Günay yönetiminde eski 
eserlerden oluşan 20  şarkıyı seslendirip yorumladılar. Kon-
seri izleyenler bir saati aşan süre içersinde kendilerine müzik 
ziyafeti sunan KSO Oda Orkestrasını ayakta alkışladılar.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, konser sonunda çok mutluydu. 
Orkestra Şefi Özgür Günay’ı  kutlayıp çiçek verirken yaptığı 
kısa açıklamada, “Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Sanayinin 
üreterek  ekonomik kalkınma ve gelişmeyi sağlarken bir 
yandan da kültürel organizasyonlarında içersindedir.Koca-
eli Sanayi Odası 1996 yılından bu yana sayısız caz klasik 
müzik, Türk müziği konseri ile Kocaeli halkını buluşturmuş-
tur. 2007 yılı başında oluşturulan Kocaeli sanayi Odası Oda 
Orkestrası müzik kültürünün gelişmesine katkı sağlamak 
amacıyla her yıl hedefleri arasında toplumu müzikle buluş-
turma da yer almaktadır.” dedi.

KSO ODA 
ORKESTRASI’NDAN 

GÖLCÜK 
DUMLUPINAR 
ORTAOKULU’NDA 
“MUHTEŞEM 
KONSER” 
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

BOUK20131120001 Geri Dönüşüm Üniteleri Üretimi 
Yapan İngiliz Firmanın Distribütör Arayışı
İngiliz bir firma geri dönüşüm üniteleri üretimi yapmaktadır. 
Firma ürünlerini dönüşlü kalıplandırma yöntemiyle üret-
mekte ve son derece yüksek kaliteli ürünler elde etmektedir. 
Ürünlerin kullanım alanı çok geniş olup hastanelerden 
ofislere okullardan park ve bahçelere kadar uzanmaktadır. 
Konuyla alakalı piyasada geniş bir networke sahip firmalara 
distribütörlük verilmek istemektedir.

BRUK20131028002 Su Arıtma Ekipmanların Konusunda 
Faaliyet Gösteren İngiliz Firmanın Üretici Arayışı
İngiltere’de su arıtımı ile ilgili faaliyet gösteren firma, yeni-
likçi arıtma ekipmanları üreticileri /tedarikçileri aramakta-
dır. Firmanın uzmanlaştığı alanlar; şehir içi uygulamaları, 
yağmur suyu geri dönüşümü, atık kontrolü, arıtma ve filtras-
yon, görüntüleme ve bakteriyel numune analizleri, kimyasal 
arıtmalar vb. şeklinde sıralanmaktadır. Firmanın müşteri 
kitlesi ise eğitim ve iş yerleri, özel kamu kurum ve kuruluş-
ları, bakım sağlık tesisleri, taşıma ve nakliye şirketleri vb. 
bulunmaktadır. Geniş bir networke sahip olan İngiliz firma, 
ilgili konuda faaliyet gösteren firmalar ile işbirliğine gitmek 
istemektedir.

BODE20130913001 Sıra Dışı Saat Üreticisi Alman Firma-
sının Distribütör Arayışı
Dijital kontrol cihazları üretimi yapan Alman firma, sıra dışı 
ve son derece dekoratif bir saat modeli üretmiştir. Sistem 
olarak, dönebilen dairesel iki cam panellin arasında fosforlu 
kristal bir yapıya dayandırılmıştır. Söz konusu bu saatlerin 
satışını yapabilecek uygun firmalara distribütörlük vermek 
istemektedir.

13 AT 012L 3S8G Hidrolik Enerji Depolama Sistemi 
Alanında Teknolojiler
Avusturyalı üniversite hidrolik makineler, sızdırmazlık 
ekipmanları, yer altı mühendisliği ve yenilikçi hidrolik enerji 
depolama sistemleri gelişimini destekleme konusunda destek 
sağlamaktadır. Sistem fonksiyonu, değişik tasarımlar ve 
modeller ile test edilmiştir. Farklı komponentler araştırıldı 
ve optimize edildi. Gelecek adımda daha büyük boyutta 
ilk örnek inşa edilecektir. Ortaklık için geliştirmeyi devam 
ettirecek uzmanlar gerekmektedir.

13 KR 9A9D 3RZJ Dünya Çapında Yerleşim ve Bina Kon-
trolü İçin Standart Entegre Otomasyon Çözümü
Kore’den ev ağı, CCTV gibi konularda uzmanlaşmış bir 
KOBI, entegre akıllı bina otokontrol sistemi geliştirip, 
üretmiştir. Bu sistem ile enerji tasarrufu maksimize edilip 
%40’a kadar tasarruf sağlamaktadır. Basit ve oransal sistem 
yapısı her iki sistem tasarımcıları ve müşterileri de memnun 
etmektedir. Bununla birlikte yerleşim ve yerleşim dışı bina 
otomasyonunda dünyanın ilk standardizasyonuna sahiptir. 
Teknik ortaklık yapabilecek ortaklar aranmaktadır.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

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

CIP - Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı Avrupa 
Komisyonu’nun Lizbon Stratejisi çerçevesinde geliştirdiği KOBİ 
Destek Programı’dır. Avrupa İşletmeler Ağı,  Avrupa Birliği ile 
ilgili konularda, özellikle KOBİ ölçeğindeki kurumlar için önemli 
başvuru noktalarından biridir. Bu ağ, belirgin sorulara ana dilde ve 
pratik yanıtlar sunmak üzere organize olmuştur. Yapı içinde yak-
laşık 600 adet yerel organizasyon bulunmakta, bu organizasyonlar 
yaklaşık 4 bin çalışanı ile girişimcilere rekabetçi güçlerini destekle-
mek amacıyla hizmet vermektedir.  Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri 
arasında iletişim kurmak için yapılandırılan ağ üzerinde iletişime 
geçtiğimiz KOBİ’lerin bilgileri potansiyel işbirliği fırsatları için ya-
yınlanmaktadır. Projenin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler ara-
sındaki ekonomik faaliyetleri geliştirmek ve genişletmektir.

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

Doğu Marmara ABİGEM 
Kocaeli Merkez Ofisi

0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Seda Aydın

ykanpara@abigemdm.com.tr; saydin@abigemdm.com.tr

[abigem ►
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forum
KSO Çevre Platformu ve Komis-
yonu, 3’üncü toplantısında ‘çevre 
sorunlarını’ ele aldı

               SAYI 88 OCAK 2014

yatırım
Sarkuysan grup şirketi 
Sark Wire Corp. ile ABD’de de 
büyümeye devam ediyor

araştırma
Kocaeli firmalarının aralık ayı ka-
pasite kullanımı yüzde 72.4 olarak 
belirlendi

Mitaş Galvaniz İzmit Fabrika 
Müdürü Abdullah Akar:

Mitaş Galvaniz, farklı ocak 
ölçüleri ile tüm ihtiyaçlara 
karşılık veriyor

Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün:

2014 yılı Ford için 
açılışların ve lansmanların 
yılı olacak

TÜRKOTED Başkanı 
Özkan Ağış:

Enerjide 
yerli kaynak kullanımı 
artırılmalı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık:

Endişeli olmaya, karamsar olmaya gerek yok 
Bugünler geçecek ve bir stabilite oluşacaktır...

2013 yılı 
Sektörel 
Performans 
Ödülleri 
sahiplerini buldu

Büyük Ölçekli Kuruluşlarda  
Ford Otosan A.Ş., KOBİ’lerde, 
Teknodrom Robotik 
Ve Otomasyon Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. büyük ödülleri 
kazandı. Süreklilik 
ödülü ise TÜPRAŞ’ın oldu.


