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

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, ‘Odavizyon’a 2014 vizyonu-
nu anlattı. ‘Kocaeli sanayi’ algısını yerleştirmek 

istediklerini, bu amaçla ‘bölgesel ve ulusal etki’ yaratmak 
için çaba göstereceklerini vurgulayan Ayhan Zeytinoğ-
lu, 2014 İş Programı’nın önemli alt başlıkları olduğunu 
vurguladı. 

2013’ü değerlendiren 2014 beklentilerini anlatan 
Ayhan Zeytinoğlu’nun KSO’nun hedefleri ve konjonktüre 
ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

2014 yılı İş Programımız, Meslek Komitelerimizin 
katkılarıyla, Kalite Konseyimiz ve Yönetim Kurulunca, 
belirlenen 2014-2017 dönemi Ana Stratejik Hedeflerinin 
ilk yılını kapsayan bir planıdır.

Bir önceki dönemde KOBİ’lerin gelişimini, bölgesel 
kalkınmaya ve kaynaklarımızın güçlendirilmesine odaklan-
mıştık. 

2014-2017 döneminde ise;
*Bölgesel ve Ulusal Etki Yaratmayı, 
*Ar-Ge ve İnovasyonu Sürekli Desteklemeyi, 
*Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Sanayi Algısını 

Yükseltmeyi ve 
*Odamızın kurumsal kapasitesini ve kaynaklarını çeşit-

lendirmeyi hedefledik.
Kocaeli Sanayi Odası olarak kurulduğumuz yıldan bu 

yana Bölge ekonomisine katkı sağlayan birçok projenin ve 
girişimin öncüsü olduk. Bölgemiz sanayisine etki eden pro-
je kararlarını verirken tüm paydaşların görüş ve Meslek 
komitelerinin önerilerini almanın yanı sıra, gerek yerel, 
gerek ulusal ve gerekse uluslararası gelişmeleri takip ettik. 

2014-2017 Dönemi için etki alanımızın ulusal olması 
gerektiğini strateji olarak benimsedik. Hedeflerimizi 
bu doğrultuda belirledik.

Bunu gerçekleştirirken; işletmelerimizin ku-
rumsal kapasitelerini ve rekabet güçlerini artır-
mayı hedefledik. 2014 yılında yine bilgilendirme 
toplantıları düzenlemeye devam edeceğiz. 
Kocaeli iş dünyasının ufkunu açacak tema-
larda vizyoner konuşmacıları ağırlayacağız. 

2012 yılında başlattığımız başarılı bir uygulama olan, 
Tedarikçi Gelişim Programı’nı 2014 yılında ana sanayin-
deki büyük işletmelere yaygınlaştırmak istiyoruz. Sanayi 
kuruluşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek konularda 
sektör raporları, bültenler ve yayınlar hazırlamayı daha 
sistematik hale getireceğiz.

Kocaeli Sanayi Odası olarak 
bünyemizde faaliyet gösteren, 
kamuoyunun, gençlerin ve iş-
letmelerin bilgiye erişimlerini 
kolaylaştıracak birçok tem-
silciliğimiz bulunmaktadır. 
Kocaeli-AB Bilgi Merkezi 
ile toplumun her kesimine 
yönelik, AB İşletmeler Ağı 
ile KOBİ’lerimize yönelik ve 
2014 yılında bünyemize kattı-
ğımız EuroDesk Temas Noktası 
ile gençlerimize yönelik AB 
destekli çalışmala-
rımızı sürdüre-
ceğiz.

Önümüzdeki 
yıl özellik-
le KOBİ 
niteliğinde-
ki sanayi 
kuruluş-
larımızın 
hedef 

2014 yılı İş Programı’nı açıklayan Başkan Zeytinoğlu;

‘Kocaeli sanayi’ algısı, ‘bölgesel ve
ulusal etki’ öncelikli hedefimiz
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pazarlara ulaşımlarına yönelik faaliyetler düzenlemeye devam edece-
ğiz. 2012 yılında başlattığımız ve 2013 yılında Ekonomi Bakanlığı’nın 
destekleri ile çok daha geniş katılımlı olarak düzenlediğimiz Match-
ForIndustry etkinliğinin 2014 yılında uluslar arası marka değerini 
yükseltmek istiyoruz. 

2014 yılında KOBİ niteliğindeki işletmelerimizin devlet destekle-
rine erişimlerini kolaylaştıracak yöntemler geliştireceğiz. Üyelerimiz 
sanayi kuruluşlarımızın proje yazma kabiliyetlerini geliştirmeye devam 
edeceğiz.

Bölgemizdeki işletmelerin ortak iş yapabilmeleri, işletmelerimizin 
rekabet güçlerini artıracağı gibi aynı zamanda bölgemiz ticaretinin can-
lanmasına da katkı sağlayacaktır. Bu nedenle 2014 yılında üyeler arası 
işbirliğini geliştirmeye odaklanacağız. Kocaeli Sanayi kümelerinin aktif 
çalışmaları  için girişimlerde bulunacağız.

Bir önceki dönemde, sanayicilerimizin ulaşım ile ilgili sorunlarına 
odaklanmış, çözüm önerilerimizle birlikte lobi oluşturmaya yönelik 
girişimlerimiz olmuştu. 2014 yılında oluşturduğumuz lojistik altyapıya 
yönelik vizyon projelerimizin takipçisi olacağız. 

Kocaeli’nin ticari hayatını canlanmasına katkı vereceğini düşündü-
ğümüz ve ilimizin ihtiyacı olan Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK)’nı 
sistematik olarak her yıl düzenlemeyi ve Kocaeli’ni Doğu Marmara’nın 
fuar merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Doğu Marmara Sanayisini 
besleyecek bir ticari merkezin öneminin bilincindeyiz.

Kocaeli Sanayi Odası olarak kamu-özel sektör işbirliğinde referans 
noktası olmak hedefimiz. Yerel ve bölgesel kamu kurumları, bölge oda-
ları, OSB yönetimleri, Teknoparklar ve diğer sivil toplum kuruluşları ile 
yakın diyalogumuzu artırmaya devam edeceğiz. 

2014 yılında üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarında somut 
adımlar atacağımız bir yıl olacaktır. Üniversite öğrencilerimizin staj 
programlarından faydalanmalarında aracı görevi görmeyi hedefliyoruz. 
Bununla birlikte temellerini, 2013 yılında Odamız, Kocaeli Üniversitesi 
ve KOSGEB işbirliği ile attığımız, yenilikçi fikirlerin olgunlaştığı bir ku-
luçka merkezi görevi üstlenen Kocaeli TEKMER, 2014 yılında girişim-
cileri kabul edecektir.

Kalite yönetim sistemlerini 1996 yılından bu yana uygulayan Oda-
mızda 2014 yılında ISO14001 müşteri memnuniyeti yönetim sistemi-
ni uygulamaya başlayacağız. Sosyal medyayı daha etkin kullanarak 
Odamızın ve Kocaeli sanayisinin kamuoyu algısını yükselteceğiz. Marka 
değerleri giderek yükselen ödül organizasyonlarımız için ulusal tanıtım 
stratejileri geliştirmeyi düşünüyoruz.

Tüm bu süreçleri yönetirken Odamızın güçlü bir insan ve finansal 
kaynağa sahip olması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu doğrultuda 2014 yı-
lında çalışanlarımızın ve kadromuzun gelişimine yönelik çalışmalarımız 
olacaktır. Ayrıca 2009-2013 döneminde tutarlı olarak arttırdığımız 
Oda bütçemizi 2014 yılında gelir kaynaklarını çeşitlendirerek büyütme-
yi planlıyoruz.

1995 yılında hizmete açılan Oda binamızın, bütçemiz olanakları çer-
çevesinde yenilemeyi hedeflemenin yanı sıra, yerinde hizmet anlayışı ile 
yaygınlaştırdığımız temsilciliklerimizi güçlendirmeyi ve bir çok hizmet 
kalemimizi online vermek için altyapılar oluşturacağız. 

2014 yılında belirlenen stratejik hedeflerimize, Meslek komiteleri-
mizin ve Meclisimizin değerli üyelerinin katkılarıyla ulaşabileceğimiz 
inancıyla, yeni çalışma yılının İş Programını bilgilerinize ve onayına 
sunar, 2014 yılının bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı geçmesini dileriz.

Başkan Zeytinoğlu’nun 
perspektifinden 2013

2008 yılında gelişmiş ülkelerin 
ekonomilerinde başlayan ekonomik 
krizin 2013 yılında etkilerinin azal-
dığını, en önemli ticari partnerimiz 
olan Avrupa ülkelerinin ekonomik 
durgunluktan çıktıklarını gözlemle-
mekteyiz.

Bu olumlu gelişmeye karşılık, 
2013 yılında  çevremizdeki komşu 
ülkelerde devam eden siyasi belirsiz-
liğin, ülkemizin ticari ve ekonomik 
hayatına yansımaları olmuştur. 

Küresel ölçekteki tüm bu geliş-
melere rağmen, 2013 yılında Türkiye 
ekonomisi ılımlı bir büyüme perfor-
mansı göstermeyi başarmıştır.

2013 yılındaki temel göstergele-
re bakılırsa; kapasiteler ve sanayi 
üretiminde bir evvelki yılın çok az 
üzerinde bir artış olmuş, işsizlik 9-10 
aralığında sabitlenmiş, 2012 yılında 
başlayan cari açıktaki gerileme tek-
rar artışa geçmiş görünmektedir. 

Dış ticarette maalesef 2012 yılın-
daki artış oranları yakalanamamıştır. 
2013 yılında bütçe açığında olumlu 
gelişmeler yaşanmasının en önemli 
nedeni vergi gelirlerindeki artış 
olmuştur.

Dünyadaki konjonktürün yanı 
sıra gerek ülkemiz ekonomisinde-
ki, gerekse bölge ekonomimizdeki 
gelişmeler, 2014 yılı iş programımızı 
oluşturmamızda bizlere yön göster-
miştir.
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Sanayiciler her şeye rağmen 
2014’ten umutlu

Odavizyon’a Türkiye’ninin 2013 ekonomik 
gidişatını değerlendiren, 2014 beklentilerini anlatan 
Kocaeli Sanayi Odası üyesi sanayicilerin ortak görüşü 
tüm olumsuzluklara rağmen 2014’e ilişkin olarak 
umutların korunduğu oldu.

2013’te özellikle ekonominin düşük oranda 
büyümesinden rahatsız olan sanayiciler, büyüme kadar 
büyümenin kalitesinin ve sürekliliğinin önemine de 
dikkat çektiler. 

Herşeye rağmen Türkiye ekonomisindeki büyümeyi 
olumlu olarak karşılayan sanayiciler en az bunun 
kadar önemli olan gelişmenin küresel ekonominin 
büyümesi olduğuna dikkat çektiler. 

Türkiye’nin komşuları ile olan ekonomik ve siyasi 

ilişkilerdeki istikrarın önemine de işaret eden sanayi-
ciler, başta enerji olmak üzere girdi maliyetlerindeki 
artıştan yakındılar.

2013’te tüm piyasalarda ılımlı büyüme eğiliminin 
olduğunu, buna karşın 2014’de küresel ekonominin 
büyüme eğilimine gireceğinin netleştiğini, Avrupa’nın 
durgunluktan kurtulduğunu vurgulayan sanayiciler 
özellikle ihracatın en önemli pazarı olması nedeniyle 
Avrupa’ya satışların artacak olmasının iyimserlikler-
inin en önemli ön koşulu olduğunu vurguladılar.

Kocaelili sanayiciler Türkiye’nin ekonomik iklimini 
iyileştirmesinin önemine de dikkat çekerek, devletin bu 
anlamda teşvik mekanizmaları başta olmak üzere yeni 
çabalarına ihtiyaç olduğunu vurguladılar.
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2013 yılı 2012 yılından çok farklı geçmedi bi-
zim için. Hemen hemen aynı seviyelerde biti-
riyoruz. Ancak 2014 yılı için beklentilerimiz 
daha yüksek. 2014 yılında Avrupa’da krizden 

uzaklaşma yönünde gelişmeler oldu. Bizim de ihracatımız 
en fazla Avrupa ülkelerine olduğu için ihracat bazında 
olumlu gelişmeler bekliyoruz. Ayrıca dahili piyasalarda 
olumlu yönde gelişmeler var. Ancak en büyük negatiflik 
gelecek sene hammadde bulmak konusunda yaşanacak. 
Hammadde bulmakta sıkıntılar yaşıyoruz. Hammadde 
primleri çok yükseldi. Primler yükseldiği için alacağımız 
hammaddeden kârlı bir üretim yapabilir miyiz kaygısını 
yaşıyoruz. Bu itibarla 2013 yılının pazar tarafı pozitif 
iken, hammadde tarafı biraz negatif görünüyor. Önümüz-
deki günlerde bu konu biraz daha açıklık kazanacak ancak 
öngörülerimiz pek değişecek gibi görünmüyor. 

Bunların hepsinin sebebi Çin’in bakır hammaddesi ba-
zında büyük bir alıcı olmasıdır. Zaten yıllardır beri eko-
nomiyi en fazla etkileyen ülke Çin. Çin’in 2014 yılında da 
aynı etkinliğini devam ettireceğini düşünüyorum. 

İhracatımız daha çok 
Avrupa ülkelerine olduğu 

için ihracat bazında olumlu 
gelişmeler bekliyoruz...

Hayrettin ÇAYCI
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
18. Meslek Komitesi Meclis üyesi

Biz Hayat Kimya olarak temizlik katagori-
sinde deterjan üretimi yapıyoruz. Hijyen ve 
sağlık ürünleri olarak çocuk bezi ve kadın 
bağı üretiyoruz. Ayrıca kağıt birimimizde de  

tuvalet kağıdı ve kağıt havlu üretimleri yapıyoruz. Bunla-
rın üretimleri hem yurtiçi ve hem yurtdışı için yapılıyor.Bu 
konuda yani kağıt üretim konusunda Türkiye’nin en büyük 
kuruluşuyuz. Diğer sektörlerde de her zaman ilk 3’e giren 
bir firmayız. 

2013’de biz özellikle önümüzdeki yıllarda daha iyi bir 
yer ve pazar payı alabilmek için bazı yatırımlar yaptık. 
Bunların etkilerini biz özellikle 2014 yılında göreceğiz. 
2012 yılından daha iyi olacak ama bu bir Türk firması ola-
rak bize yetmez. Çünkü Türkiye’de biz bulunduğumuz tüm 
kategorilerde en iyi ilk ikinin arasında olmak istiyoruz. 
2014’den beklentilerimiz çok yüksek ve bunun için zaten 
yaklaşık 2 sene önce bir Ar-Ge Merkezi kurduk. Bu Ar-
Ge merkezimizin de katkılarıyla 2014 senesinde özellikle 
çok daha iyi yerlere geleceğimizi ve tüketicilerimizin çok 
daha beklentilerini karşılayacak ürünlerle buluşturacağı-
mıza inanıyoruz. Bugüne kadar Hayat Kimya sürekli ola-
rak ürünlerini geliştiren, sürekli pazar payını arttıran bir 
firmadır. Bundan sonra bu daha büyük adımlarla devam 
edecek her zaman en yenilikçi ve en iyi ürünleri tüketiciler-
le buluşturan bir firma olmaya devam edeceğiz.

Daha iyi pazar 
payı için yatırımlar 

yaptık
Hüseyin ERTAN
Hayat Kimya Sanayi AŞ.
Fabrika Direktörü
10. Meslek Komitesi Başkanı
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Kartal Bombe olarak metal şekillendirme 
alanında çalışıyoruz. Firmamız 80 yıllık bir 
mazisi olan bir aile firmasıdır. Siparişe göre 
çalışıyoruz. Kapasitemizin yüzde 50’sinden 

fazla bölümü ihracat ağırlıklıdır. Genelde basınç kaplar ve 
basınç kapları kullanan bombe başlar ile yeni modern bina-
lardaki tonoz yükümlerini yapıyoruz. 2013 yılı sektörümüz 
açısından çok kötü geçmedi. Olumlu yanları var. 2014 yılı-
nın daha iyi olmasını temenni ediyoruz ve daha iyi olacağı-
nı ümit ediyoruz. Sürekli Ar-Ge’ye, teknolojiye, inovasyona 
yatırım yapan bir firmayız. Kendimizi ve makinalarımızı 
sürekli olarak yeniliyoruz. Bu çerçevede 2014’te özellikle 
ihracat hedeflerimizi ve ciromuzu artırmayı planlıyoruz. 
Geçen yıl başladığımız İmes OSB’de bir fabrika inşaatımız 
var. 2014 yılının başlarında bu fabrikamızı tamamlamayı 
planlıyoruz. Sanayi ve sanayici olarak 2023 yılı hedefleri 
doğrultusunda güzel şeyler yapılıyor. Kısacası 2014 yılın-
dan ümitliyiz.

Mehmet Ali KARTAL
Kartal Bombe A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
22. Meslek Komitesi Üyesi

Sürekli Ar-Ge 
çalışmalarına 

yatırım 
yapıyoruz

Koçak Petrol 1989 yılından beri madeni yağ, 
gres ve oto bakım ürünleri işiyle uğraşıyor. 
Şu an da Gebze’de bir tesisimiz var. OEM 
onaylarında sahip. Hem iç pazarda hem de 

yurt dışı pazarda Uluslar arası firmalara fason üretim 
yaptığımız bir şirketimiz var. 2013 yılında kurum ola-
rak yeni pazarlara yönelmeye çalıştık. Bunların içerisinde 
özellikle Afrika pazarı vardı. Afrika pazarıyla ilgili biraz 
atılımlar yapmaya çalıştık. Tabiki makas gittikçe daralı-
yor. Dünya’da böyle bir sıkıntı var. Kar marjları eskisi gibi 
değil. Rekabet bölgesel değil, küresel olmaya başladı. Bazı 
şeyleri yapmak çok kolay değil. Açıkçası 2013 yılı fena 
geçmedi. 2014 yılındaki hedefimiz Amerika Birleşik Dev-
letleri ile ilgili bir çalışmamız var. Şu an oradaki hakkımı-
zı tescil ettirdik. Özellikle o kıtaya ulaşmaya çalışıyoruz. 
Çok büyük bir kıta ve farklı bir dünya. Bu seneki bütün 
çalışmalarımız orada olacak. Ayrıca Ocak ayı ortasında 
yeni bitirdiğimiz ek otomasyon tesisimizi hizmete açaca-
ğız. Bu da bizim kapasitemizi yüzde 7 oranında büyütecek. 
Kapasite doldurmak içinde yeni pazarlar araştırmaya de-
vam edeceğiz. 

Kapasite doldurmak 
için yeni pazarlar 
aramaya devam 

edeceğiz

Yusuf KOÇAK
Koçak Petrol Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
Firma Sahibi
8. Meslek Komitesi Başkanı
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Otomotiv yan sanayi firmasıyız. Oto elektrik 
malzemeleri üretiyoruz. Oto sigortası ve ben-
zeri ürünleri üretiyoruz. Bunları oto ana sa-
nayiye veriyoruz bir de yurt dışı ihracat yapı-

yoruz. 2013 yılında ağırlıklı olarak ağır ticari vasıta ithal 
ettik. Bazı fabrikalarda üretimsizlikten dolayı kapanma 
dönemleri oldu. Dolayısıyla 2013 yılını, 2012 yılının biraz 
altında rakamlarla kapatıyoruz. 2014 yılına hep ümitle 
bakıyoruz. Avrupa piyasaları 2014 yılında zannediyorum 
biraz daha toparlanacak. Oraya olan ihracatımız biraz 
daha artış gösterecek diye düşünüyoruz. Ama iç piyasada 
çok büyük değişikliklerin olacağını düşünmüyoruz. 

2014 yılında, 
iç piyasada
çok büyük 

değişiklikler 
olmaz

Yunus ÇİFTÇİ
Çiftel Elektromekanik San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
Yönetim Kurulu Başkanı
24. Meslek Komitesi Üyesi - Meclis Üyesi

Biz beyaz eşya ve otomotiv sektörüne yan sa-
nayi olarak hizmet etmek için kurulmuş bir 
işletmeyiz. Şu anda ağırlıklı olarak beyaz 
eşya sektörüne çalışıyoruz. 

Sektörde çok büyük değişiklik yok gördüğüm kadarıy-
la. Ama önümüzdeki yıl, çalıştığımız klima sektöründe bir 
miktar azalma olacak gibi gözüküyor. Sebebi de uluslara-
rası sözleşmelerden kaynaklı olacak. 

Sektörde enerji tasaruflu ve hiç kullanılmayan ürünler 
üretmeye başlıyorlar.  Dolayısıyla ürünler pahalandığı için 
satış limitleri hem iç piyasada hem dış piyasada düşüyor 
olacaktır. 

2014’de yeni müşteri bulmaya çalışacağız. Ülke siya-
setinin bir istikrara kavuşması aslında iyi olur. Topyekün 
katılımlı bir yönetim anlayışı olursa ülkemiz ve hepimiz 
için daha iyi olacağını düşünüyorum. 

2014 yılında 
yeni müşteriler 

bulma 
arayışında 
olacağız

Hasan EROL 
Umko Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Genel Müdür
31. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı

Ülke siyasetinin 
bir istikrara kavuşması 

aslında iyi olur. 
Ülkemiz ve hepimiz için 

daha iyi olacağını 
düşünüyorum. 
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Genç nüfuslu 
Türkiye’nin yazılım 
sektöründen pay 
alması gerekiyor

Firmamız kurumlara ve şirketlere paket çö-
zümleri üretiyor. Şu anda Türkiye’de ilk 500’e 
giren şirketlerin neredeyse tamamıyla çalışı-
yoruz. Yurt dışında 24 ülkede ürünlerimiz ve 

programlarımız çalışıyor. Yaklaşık 50 kişilik bir firmayız. 
Bunların içinde 40’ın üzerinde yazılım mühendisi çalıştı-
rıyoruz. 

Yazılım sektörününü Türkiye’ye çok önemli katma de-
ğer sağlayacağını düşünüyoruz. Mutlaka genç nüfuslu olan 
ülkemizin bu sektörden pay alması gerektiğine inanıyoruz. 
Bu anlayışla ürettiğimiz ürünleri sadece yurt içinde değil 
yurt dışında da rekabet edebilecek düzeyde geliştiriyoruz. 
Amaçımız daha çok etkin ve yoğun şekilde yurt dışına ih-
racat yapabilmek. Firmamızın kuruluşunda bu güne kadar 
kriz dönemleri de dahil sürekli büyüyoruz. 2013 yılında 
yüzde 30 büyüme gösterdik. 2014 yılı içinde bu büyüme 
oranının da üzerinde olacağımızı düşünüyorum. 2014 yı-
lında  özellikle yurt dışına ihracat anlamında da beklenti-
lerimiz var. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. 

Sedat BABALIK 
Bimser Çözüm Yazılım Ve Danış. Ltd. Şti. 
Yönetici Ortak
20. Meslek Komitesi Meclis Üyesi

2013 yılı bizim için çok iyi geçti. 2014 yılı için 
firmamız açısından işlerimiz var fakat re-
kabet konusunda zorlanıyoruz. Şu an Çin ve 
Hindistan’da üretim yaptığı için rekabet konu-

sunda zorluk çekiyoruz. Her geçen gün kendimizi yeniliyo-
ruz.Her geçen gün yeni makinalara yatırımlar yapıyoruz. 
2013 yılı çok iyi geçti fakat 2014 yılında zorlanacağımı-
zın kanaatindeyiz. Çünkü rekabet her geçen gün artıyor. 
Fiyatları aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Dünya genelinde 
bir iş yapabilmek için kaliteye çok önem veriyoruz. Zaten 
yüzde 40 ve yüzde 60 oranlarında dış ülkelere çalışıyoruz. 
Bu da kaliteye verdiğimiz önemin göstergelerinden biri.  

Türkiye’nin gelecekte elektrik sorunu devam ediyor. 
Devlet aracılığı buna bir çözüm bulmaya çalışmalıyız.  
Devletin bunun önlemini alması gerekiyor. 2023 yılındaki 
500 milyar dolar rakamına ulaşmak için çok büyük tedbir-
leri  almamız gerekiyor. 

Bu tedbirler alınırken her şey enerjide kitleniyor. Bir 
an önce çok büyük tedbirlerin alınması gerekiyor.

Çin ve Hindistan 
üretimde olduğu için 
rekabet konusunda 

zorluk çekiyoruz

Bahattin ERTUĞ
30. Meslek Komitesi Meclis Üyesi
Uzer Makina ve Kalıp Sanayi A.Ş.
Genel Müdürü
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2013 yılını olumlu değerlendiriyorum. Hedef-
lerimize ulaştık. 2012 yılında 2013 yılı için, 
2013 yılında da 2014 yılı için hep korkak yak-
laşımlar vardır. Biz de dahil olmak üzere, he-

pimizde ‘Acaba ne olacak’ diye hep bir belirsizlik vardır. 
Bir ankette okudum, işadamları genel değerlendirme-

lerinde hep kötümser, kendi firmalarının açısından bakıl-
dığında hep iyimser yaklaşmışlar. Aynı şekilde devam edi-
yor gibi de geliyor bana da. Yani 2014 yılı için iyimseriz, 
abartılı bir kriz beklentimiz yok. Hatta 2014 yılının ilk 
faturalarını kesebileceğimiz sipariş  girdileri gelmeye baş-
ladı, umarım devamında da böyle gider.      

Firmamız, işin içinde hareket olduğu her yerde var... 
Bunu açıklamak gerekirse A noktasından B noktasına her-
hangi bir hareketi gerçekleştimek için  belli sistemler var-
dır. Bunlardan elektrik - mekanik en yaygın olanlarıdır. 
Hidrolik ve pnömatik ise akışkan teknolojisi ile bunu yapı-
yor. Biz hidrolik ve elektrikli tahrik ve pnömatikten oluşan 
otomasyon teknolojileri ve mekanikte dahil tüm bu branş-
ların hemen hepsinde varız. Hidrolik kısmı ağır sanayiye 
hitap ediyor, otomosyan kısmı ise fabrika otomasyonuna 
hafif hızlı ve verim arttırıcı işleri kapsıyor. 23. Meslek 
Grubu Genel Amaçlı makine meslek komitesi başkanıyım. 
Komite olarak faaliyetlerimiz ağırlı olarak meslek komi-
tesi üyeleri ziyaretleri üzerine devan ediyor. Bunun nedeni 
ise, öncelikle birbirimizi tanımamız gerektiğine inanıyo-
ruz ve sorunları meslek komitesi üyelerinden dinleyerek 
çözümler üretmeyi istiyoruz 

2014 yılı için iyimseriz, 
abartılı bir kriz 
beklentimiz yok

23. Meslek Komitesi Başkanı
Hidropar Kocaeli Hidrolik Otomotiv 
Elektrik Ltd. Şti. Genel Müdürü
Atıf Tunç ATIL

25 yıldır transformatör ve elektrik sanayiinde 
olan birikimimizi 2000 yılında kendi firma-
mızda hayata geçirdik. Transformatör sanayi-
inde yeni bir soluk ve rekabet ile kaliteyi getir-

dik. Müşteri taleplerini gerçekci olarak tanımlayıp uygun 
olan izolasyon malzemesini almasını gereksiz ve yanlış 
harcama yapmamasını, firmamız önderliğinde başlatmak-
tan gurur duyuyoruz.

“Bunu al” anlayışı yerine “bu kullanılır” ilkesi ile tek-
nik destek ve verimlilik sağladık. Uygun fiyat, hemen tes-
lim ile her çeşit ürün bulundurarak marketing oluşturduk.
Seçkin idari-teknik kadromuz ve üretim personellerimiz 
ile hem hazır malzemede hemde üretim yaparak hizmet 
veriyoruz.

ISO 9001:2008 Kalite belgesine sahip olan firmamız 
dünyanın önde gelen firma ürünlerini sunuyor. Trafonun iç 
sanayisinde  kullanılan izolasyon malzemelerinin tamamı-
nı üretiyoruz. Bir anlamda trafo sektörünün yan sanayisi-
yiz diyebiliriz.  

2013 yılı hem sektörümüz hemde firmamız açısından 
iyi geçti diyebiliriz. 2013’de kendi firmamız açısından bir 
büyüme yakaladık. Alan olarak, iş hacmi olarak büyüdük. 
Şirketimizi yüzde 80 civarında bir büyüme yakaladı. Gele-
cek yılda yüzde 20-25 arasında büyüme hedefliyoruz.

Kocaeli Sanayi Odası’nın Meslek Komitelerini aileleri 
ile bir araya getiren bu etkinliğini takdir ediyorum. Özel-
likle ekonomi alanında burada konuşulanlar çok önemli. 
Komite Başkanı olmam nedeni ile her ay düzenli şekilde 
toplantılara katılıyorum. Odamızın faaliyetleri son derece 
güzel. Dilerim ki herkes katılabilsin odamız toplantıları-
na. 

İsmail Araç: 
Yüzde 80’lik 
bir büyüme 
yakaladık

Gelecek yıl 
yüzde 20-25 arasında 

bir büyüme 
hedefliyoruz...

Trans Can Trafo İzalasyon 
San. Ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü
İsmail Araç 
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Sadece yenileme pazarı için binek ve ticari 
araçlarda debriyaj üretimi yapıyoruz. Satış-
larımız yüzde 80’i ihracat, yüzde 20’si iç pi-
yasa ağırlıklıdır. Kurum olarak 60’dan fazla 

ülkeye satış yaptığımız için tek bir ülkenin ekonomik du-
rumu bizi etkilemiyor. Bu yüzden 2013 yılı içerisinde iç 
piyasa olarak bizim için çok iyi geçtiğini söyleyemem çok 
durgundu. Yeni pazarlar elde etmeye çalışıyoruz. İhracat 
açısında iyi bir yıldı. 2014 yılında çift sayı büyümek isti-
yoruz. İç piyasanın yine durgun olacağını düşünüyorum. 
Debriyaj yenileme pazarında hala kazana bileceğimiz yeni 
pazarlar ve müşteriler olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden 
ihracata daha da ağırlık vereceğiz. Büyümenin yeni pazar-
lar ve müşterilerden geleceğinizi düşünüyoruz. 

Yeni pazarlar
 üzerinde 

çalışıyoruz
Yeşim KESER
Ma-Pa A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
24. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı

İç piyasada
rekabet çok fazla

Sipariş üzerine çelik döküm imalatı yapıyoruz. 
25 tona kadar tek parçada üretim yapabilen 
kapasitemiz var. Yıllık 4000-4500 ton civa-
rında üretim yapıyoruz. Bunun da yüzde 65 - 

yüzde 75 civarındaki kısmını da yurt dışına ihraç ediyoruz. 
2013 yılında sektörümüz biraz durgundu. İş vardı ama bil-
hassa iç piyasa da fiyatlar biraz düşük kaldı. Ama yine de 
çok olumsuz değildi. 2014 birazcık daha iyi olacak gibi gö-
rünüyor. Yeni siparişler var. 2014’te ilk 3 ayımız şuan dolu 
gibi gözüküyor. 2014 yılı için bizim bir miktar yükselme 
hedefimiz var. Bizim ihracat bölgemiz Avrupa ve Almanya. 
Çünkü iç piyasa da rekabet çok fazla. Bu yüzden de 2014 
yılında da yurt dışı ağırlık olmaya devam edeceğiz.

Necmi FİLİZGÖK
Anadolu Döküm Sanayi A.Ş.
Mali ve İdari İşler Müdürü
33. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı

1979 dan beri faaliyetteyiz. Sprial kaynaklı 
çelik boru üretiyoruz. 

Aynı zamanda çelik borulara her türlü 
iç ve dış kaplama yapıyoruz. Dış kaynaklı 

boru satışımız var. Borusan’ın bayisiyiz. 
2013 yılı bizim firmamız için bir önceki yıla oran-

la çok iyi geçti. Yaklaşık tonaj olarak yüzde 20 kadar 
artış gösterdik. 

2014 yılında da hedefimiz tonaj olarak bu seviyeyi 
korumak. Bu oranın düşmesine engel olmak. 

2013 yılında 
tonaj olarak 

yüzde 20 artış 
gösterdik

Petek SALMAN AYAZ
Petek Boru Sanayi A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
16. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı

Firmamız inşaat sektörü bünyesinde bulunuyor. 
Seramik ile ilgili bir çalışmamız var. Duvar fa-
yansları içerisinde bulunan bordürlerin imalatını 
yapıyoruz. Tursan Seramik ismiyle tüm Türkiye 

genelinde ve yurt dışı ihracatımızda bu sektöre hizmet ver-
mekteyiz. 2013 yılı sektörümüzde iç piyasada çok büyük bir 
durgunluk yaşadık. Bunu dış piyasaya açılımımız ile gidermeye 
gayret gösterdik. Zannediyorum 2013 yılının son ayı içerisinde 
de iç piyasanın daha da durgun olacağı görüşündeyiz. İhraca-
tımız ile ilgili çalışmamızda rakamların önceki aylara göre bu 
ay daha da düşüceğini düşünüyorum. 2014 yılı için yine 2013 
yılı gibi bir yıl olacağını tahmin ediyorum.

Hasan FIRINCI
Tursan Seramik San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Firma Sahibi
32. Meslek Komitesi Üyesi

Sektörümüz 
iç piyasada büyük 
durgunluk yaşadı

[forum: ekonomik beklentiler ►
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Sektörel olarak biz 2012 yılında bir takım ka-
rarlar almıştık. Bu aldığımız kararların alt 
yapısını 2012 yılı  sonunda hazırlamıştık. 
2013 yılı başında da bu kararları uygulama-

ya geçtik. Kararları uygulama noktasında da istediğimiz 
hedeflere ulaştık diyebilirim. 2 yeni marka hedefimiz var-
dı. 2 yeni markamızı ortaya çıkardık. Bunun dışında biz 
ağırlıklı olarak Endonezya ile çalışıyoruz. Ortak bir part-
ner şirketimiz var. Partner şirketimizle ortaklık yapımızı 
biraz daha arttırdık ve gelecektede daha çok Türkiye’den 
ziyade üretim noktamızı Endonezya’da daha çok büyüt-
meyi düşünüyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız da devam 
ediyor. Önümüzdeki yıl bu markamıza bir ürün daha ila-
ve etmek istiyoruz. Onu da yaptıktan sonra Türkiyedeki 
lojistik ağımızı güçlendirmek istiyoruz. İlk başlangıçta 
Mersin, daha sonra İzmir de bu çalışmaları arttırmak is-
tiyoruz. 2014 bu yıl için olmayabilir ancak 2015 yılı için 
Van ve Güneydoğu için bir çalışmamız var. Onlar henüz 
çalışma ve fizibilite halinde.

Hergün dünya yeniden kuruluyor ve hergün herşey ye-
niden başlıyor. Meslek Komiteleri toplantıları bana göre 
çok başarılı. Türkiye ‘de başka bir Sanayi Odası ve Ticaret 
Odası’nın böyle bir etkinlik yaptığını daha önce duyma-
dım. Tabii işbirliğinin gelişmesi için dostluğun gelişmesi 
lazım. Dost olamadığınız, tanımadığınız kişilerle birşeyler 
geliştimek biraz zor. Üniversite ve sanayi işbirliği adına, 
üniversitedeki insanlarlada bu ortamı geliştirmekte fay-
da olduğunu düşünüyorum. Onlarla oturup piknikler yap-
malıyız, gezilere katılmalıyız. Ancak buralarda insanlar 
birbirlerini tanıyorlar ve tanıdıkça işbirliği artıyor. Böyle 
ortamlarda yeni fikirler ortaya çıkıyor ve bunun sonunda 
yine ortaya iş çıkıyor. Bu toplantı için bütün emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum.

Türkiyedeki lojistik 
ağımızı güçlendireceğiz

Oktay DUYMAZ - Helen Türkan DUYMAZ
Körfez Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
2. Meslek Komitesi Meclis Üyesi

2014 yılı için sektörü takip 
ediyor olacağız ve ona göre 

önlemlerimizi alacağız

Firmamız yem katkıları sektöründe faaliyet gös-
teriyor. Bilhassa kanatlı dediğimiz tavuklara 
vitamin ve mineral yem katkısı sağlıyoruz. Biz 
bunları biraz da insanların kullandığı ‘one a 

day’ haplarına benzetiyoruz. Ürünlerimize yani tavukların 
yemlerine gerekli olan vitamin ve minarel desteğini sağla-
maya çalışıyoruz. 

Biz bayiler olarak tavuk sektöründen direk etkileniyo-
ruz. Özellikle tavuklarda antibiyotik miktarları vs. gibi pek 
doğru olmayan yanlış bilgiler var ve bu yüzden de tavuk 
fiyatları çok düşüyor, her geçen gün de düşmeye devam 
ediyor. Sektörde bazı iflas eden firmalar oluyor. Tabi biz 
de bundan etkileniyoruz. Gerçi bizim üretimlerimiz 2012 
ve 2011 yıllarına göre paralellik seyrediyor. Ama önümüz-
deki süreçte 2014 yılı için sektörü takip ediyor olacağız, 
ona göre önlemlerimizi alacağız.

Meslek komitesi toplantısı, çok faydalı geçiyor. Burada 
olmaktan ve bu ekiplerle çalışmaktan çok memnunuz. Bir 
çok konuya çok fayda sağladığını görüyoruz. Üniversiteler-
le iş birliği konusunda, çevre ve enerji gibi konularda direk 
bizim sektöre yönelik olmasada en direk olarak çok fazla 
faydaları oluyor.

Mehmet Akif ÖZENLER
DSM Besin Maddeleri Limited Şirketi
Fabrika Müdürü
10. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı
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Faaliyet alanlarımız ahşap ambalaj, keres-
te, palet, sandıktır.  2013 yılında neler nasıl 
geçti dediğimiz zaman, siyasi konjonktür bizi 
etkilemedi. Siyasal konjonktürle işimiz olma-

dı. Tamamen ham madde girdileri işçilik maliyetleri ge-
nel üretim maliyetleri nasıl seyretti diye düşünecek olur-
sak bu konularda yatay ve paralel seyretti. Girdilerimizi 
artırıcı bir artış olmadı. 2013 yılı bizler için yatay, çok 
fazla atılım olmayan ama kayıp da yaşamadığımız bir sene 
oldu.                     

2014’den beklentim aslında başımıza ne gelir dediğimiz 
zaman bizim imalat sektörü olarak özellikle ahşap sektörü 
olarak  bizim bir takım korkularımız var yani sıkıntıları-
mız, çekincelerimiz var. Bunların başında da iş kanunun 
getirdikleri bir takım yükümlülükler var. İşçilerimizin 
yeteri kadar eğitmemize belgelerini almamıza rağmen iş 
kazalarını önleyemediğimizden dolayı SGK’nın ve devleti-
mizin bizleri tazminat cezalarına hükmediyor. 

Bizler küçük işletmeyiz yani kendi sektörümle ilgili ko-
nuşuyorum. Dolayısıyla bu büyüyen tazminatlar bizlerin 
belini kırıyor. Yani bu iş kazalarına ne yaparsak yapalım 

önüne geçemiyoruz. Her durumda bizleri haksız çıkaran 
bilirkişi raporları oluyor. Dolayısıyla bizler her zaman bir 
adım geride kalıyoruz. Bu bizi rotamızdan çıkaran cezalar, 
tazminatlar bizim başımızı derde sokan veya motivasyo-
numuzu bozan ana etmen. Yoksa iş kayıbından, kendimizi 
geliştirmekten makineleşmekten dolayı bir sıkıntımız yok. 
Şu an da bizim hitap ettiğimiz sektör ahşap ambalaj  yani 
Türkiye’deki I. 500, II. 500 firmalarına hitap ettiğimiz 
için bu firmaların sıktıntı çekme şansı nispeten az. Kurum-
sal, enternasyonel firmalar... Biz bunlara mal satıyoruz. 
Zaten sektörümüzde bizim gibi firmanın satış yaptığı müş-
teri adedi 6-7’yi geçmiyor. Dolayısıyla alacağımızı tahsil 
etme yönünde kaybımız olmuyor sadece devletimizle karşı 
karşıya kaldığımız durumlar var.                                

Sanayi odası vasıtasıyla çalışanlarımıza biz onlara iş 
ortakları diyoruz ABİGEM vasıtasıyla mesleki yeterlilik 
belgesi aldık. Tabi bu devletin bize bir müeyyidesi olmakla 
beraber biz öyle bakmıyoruz, onlara bir altın bilezik kazan-
dırdık. Bunu da başka yerlerde yapma imkanımız olmasına 
rağmen bunuda Sanayi Odası ve Abigem’le beraber yaptık. 
Çokta mutluyuz, belgelerini de törenle verdik.

2014 yılına 
ilişkin 

sektörümüz 
açısından 

çekincelerimiz 
var

2013 yılı yatay 
seyretti. 

Girdilerimizi
artırıcı bir 

artış olmadı. M. Oktay KABASAKAL 
Apel Orman Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.
Genel Müdür
6. Meslek Komitesi Meclis Üyesi
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Beşerler Grup olarak Beşgen markası adı al-
tında ofis mobilyaları üretiyoruz. Türkiye de 
yeni bir ürün proföyü gayretindeyiz. Bu ara-
da aynı zamanda ayrı bir alanımız da okul 

ve eğitim mobilyaları konusunda. Özellikle Türkiye’ye ithal 
olarak gelen önemli bir okul mobilyası grubu var. Bunları 
ikame edecek yepyeni, aslında bir kaç yıl önceden başlayan 
bir tasarım sürecimiz var. Güzel ürünler başardık. Bunla-
rın bir çoğundan ödüller aldık. Hatta uluslararası bir ya-
rışmaya da müracaat ettik. Türkiye de vizyon anlamında en 
üst kurumlar bizim müşterileri grubumuzu oluşturuyoruz. 

Hastaneler, konferans salonları, iş merkezleri bu tarz 
projeler yapıyoruz. Ayrıca Laborty diye bir markamız var. 
Burda da gelişmiş Türkiye’nin en üst düzeydeki laboratu-
var sistemlerini yapıyoruz. Buradaki amaç kullanıcı grubu 
üniversitelerin araştırma, temel tıp bilimleri, mekatronik 
gibi yani bizim okul laboratuvarı gibi değil daha çok üst 
düzey laboratuvarlar; ilaç ve kimya fabrikalarının labora-
tuvar ihtiyaçları var bunları sağlıyoruz. Ayrıca Almanya da 

Kohen ve Hars diye bir firmanın Türkiye ve Orta Doğu mü-
messiliyiz. Algeno markamız var. Burada da dekorasyon 
kapsamlı işleri yapıyoruz. Yani sadece mobilya değil. İşin 
içinde tasarımdan uygulamaya kadar inşaat kapsamının da 
olduğu bir alanımız var. Burada mimarlık, proje, uygulama 
gibi alanlarımız var. Bu alanda yürüyoruz. 

Hedefimiz Türkiye’de iyi bir yerlere ulaşabilmek. Sek-
törümüzün 2013 yılını çok parlak geçirdiğini söylemek zor. 
Mutlu ve verimli bir yıl olduğunu söylemek pek mümkün 
değil. Sıkıntılarla ve zorluklarla bir dönem geçirildi. Buna 
rağmen firma olarak hedeflerimizin üzerinde bir başarıyı 
sağladık. Hatta ihracat ve bazı alanlarda çok güzel başa-
rılarımız var. 2014 yılında özellikle duran ekonomiyi Dün-
yayla değerlendirmemiz gerekiyor. Dünyayla baktığımız-
da Uluslar arası özellikli gerçekleşecek bazı sıkıntılar ve 
kırılmalar bizleri etkileyecektir. Ama mobilya sektöründe 
inşaat ile birlikte pazarın büyüyeceğini düşünüyorum. Aynı 
zaman da mobilya sektörü bir değişim sektörüdür. 

Hep yeni kuruluşları değil eski kullanılan ürünlerin de-
ğişiminide kapsamaktadır. Ekonomide büyük oranda kırıl-
malar ve kopmalar yaşanmadığı sürece belli  ölçüde bir bü-
yüme devam edecek. Fakat sektörümüzle ilgili Türkiye de 
yapısal bazı sorunlar nedeniyle firmalara zorlu bir parkuru 
yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden firmalara hedefledik-
leri artıları yakalayamıyorlar. 

Duran ekonomiyi dünya ile birlikte 
değerlendirmeliyiz

Mehmet KARAMAN
Beşerler Grup - Beşgen Mobilya
Yönetim Kurulu Başkanı
26. Meslek Komitesi Meclis Üyesi
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2014 yılında 
büyük temennilerle olumlu 

gelişmelerin olmasını diliyorum

20132 yılı nasıl geçti? Benim şirketim, kendi 
açımdan orta seviyede geçti, çok yükseklerde 
değiliz. İnşallah 2014’ü daha iyi temennilerle 
bekliyoruz. Daha da iyi bir duruma gelmek için 

büyük çaba gösteriyoruz. 
Çok değişik olaylarla karşı karşıya kaldığımızdan dola-

yı, şirket olarak sıkıntılı günler geçirdik. Ancak iş potansi-
yeli açısından bir sıkıntımız yok.

Fabrikamızı değişmek zorunda kaldık. Fabrikamız-
da mekan değişikliği yaptık. Bu sıkıntı başımıza geldi o 
bizleri çok yordu. Altyapıyı yeniden yapılandırdık, mekan 
değişti bizim için yorucu bir dönem oldu. Yeni fabrikamıza 
yeni yeni imalat yapıyoruz. 2014 yılında büyük temenniler-
le olumlu gelişmelerin olmasını diliyorum.

Meslek Komiteleri toplantılarının bizlere çok faydaları 
var. Bilhassa 6 ayda bir yapılan  bu toplantıların tanış-
ma, birbirimizi tanıma olarak ve sosyal faydası çok büyük. 
İnsanlarla diyaloğa girdikçe çevremiz genişliyor, insanla 
olan çevre ne kadar genişlerse iş  alanı da o kadar genişli-
yor. Tabii ki bu açıdan da faydalı. 

Aynı zamanda bizim eksiklerimizi, devletin yapması 
gereken durumları da bir araya geldiğimizde paylaşıyoruz 
ve biraraya gelerek başkanımıza bu vesile ile iletiyoruz.

Ahmet ÜSTÜN
Üstünpen İnşaat San. Bes. Tic. Ltd. Şti. 
Firma Sahibi
13. Meslek Komitesi Meclis Üyesi

Faaliyet alanımız otomotiv yan sanayi. Plastik 
parça ve kalıp üretimi yapıyoruz. Biz otomo-
tiv araçların motor birimde çalışıyoruz yani 
su ve hava aktarma organlarının uç plastikle-

ri. Proje bazda çalışıyoruz. Bizim projeler protipten başlar 
ve seriye girme aşaması vardır. O aşamadan itibaren de 
artışlarımız var. Tamamen yurtdışı yarı mamül ama biz 
aslında dolaylı ihracat yapıyoruz. Bizde yüksek net araç 
parçaları var.  2014 yılında yeni girecek projelerimiz ol-
duğu için bizim kapasitemiz aşağı yukarı 2 katı artacak 
o yüzden benim beklentilerim iyi, hiçbir zaman karamsar 
düşünmedim. 

2014 yılında da yatırım yapmak istiyoruz. Hem enerji-
mizi azaltmak için hem maliyetini düşürmek için, önümüz-
de bir yatırımımız var. Biraz daha inovasyon konusunda 
dernekten destek için çalışacağız. Kendimize bir sunum 
hazırlayacağız aslında hem odaya, hem Odavizyon dergi-
sine bu sunumu vermek istiyorum. Önce biz geçmişimizi 
göstereceğiz  ve bu seviyeye geldik bundan sonra bu yol-
da ilerlemek istiyoruz, yatırımız bu planımız bu diyerek 
devlete bir sunum yapacağız. Bu sunum için sizlerden ve 
odadan destek alacağız. 

2014 yılında 
kapasitelerimiz 
2 kat artacak

İlyas ELVAN
Elvanlar Plastik ve Metal Enjeksiyon Kalıp 
Genel Müdür
34. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı
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2013 ekonomiye daha çok siyasi konuların ha-
kim olduğu, gerilimin ön planda olduğu top-
lumsal taraflar arasında çatışmaların su yüzü-
ne çıktığı bir yıl olarak geçti. Toplumun önemli 

bir kısmının demokratik talepleri olarak protesto hakkının 
kullanılması olarak da değerlendirilen olaylar yaşandı. Bu 
olayları kötüye kullanan belli gruplarda şüphesiz olmuş 
olabilir. Ama demokrasilerin sağlamlığı sürdürebilirliği 
bu tür olayları  absorbe etmesine bağlıdır. Gezi olaylarının 
da ötesinde tabi bir ülkede kutuplaşmanın olması ve ulusal 
kimliğin zedelenmesi ekonomin bütününü geleceği ilişkin 
vizyonu etkilemektedir. 

Aslında ulusu büyük şirket gibi de değerlendirmek ge-
rekir. Din, dil ve ırk ayrımının olmadığı, etkin kökenlerin 
önemli olmadığı büyük bir birliktelik olarak değerlendir-
mek gerekir. Böyle değerlendirdiğimiz zaman ekonomik 
açıdan değer yaratan bir ortak pazar, ulus açısından çok 
önemlidir. Ulusun bu nitelikleri ön planda olduğu zaman, 
KOBİ’lerin ve işletmeler desteklendiği ve ortak bir değer 

üretildiği zaman, böyle bir ortamda bu milleti oluşturan 
farklı unsurlarda birbirlerine daha iyi bağlanacaktır. Böy-
lece ortak bir vizyon daha kolay oluşturulacaktır. Tabi öte 
yandan 2013‘de siyasal olaylar şüphesiz ekonominin gene-
lini etkiledi. 

Tabii bunun ötesinde şunun da farkında vardık ki, büyü-
me hızımız son yıllarda düştü. Son 7-8 yılda ortalamamız 
yüzde yüzde 4’ün altında seyretti. Bu da çok sürdürülebilir 
değil. Büyümenin hızlandırılması gerekiyor, yapısının güç-
lenmesi gerekiyor ve kalitesinin artması gerekiyor. Büyü-
menin dışında kalkınmaya önem vermek gerekiyor. 2014 
yılında bu yaklaşımların ön planda olduğu bir yıl yaşamayı 
diliyoruz. Büyümenin daha temiz, daha sürdürülebilir ol-
ması kalkınma ve gelirin eşit dağıtılması anlamına gelir. 
Bütün bunlar bir ulusu daha güçlü bir ulus yapacaktır. 
Ekonomik olarak birbirine kenetlenmiş insanların ve unu-
surları oluşturduğu bir ulus geleceğimizi daha güvenli bir 
biçimde yaşayamamıza ve daha ciddi hedeflere yönelmemi-
ze neden olur.

Büyümenin 
hızlandırılması, 
güçlenmesi ve 

kalitesinin artması 
gerekiyor...

Büyümenin daha temiz, 
daha sürdürülebilir 
olması kalkınma ve 

gelirin eşit dağıtılması 
anlamına gelir. 2014 

yılında bu yaklaşımların 
ön planda olduğu bir yıl 

yaşamayı diliyoruz.

Kadir DECDELİ
Loteks Tekstil Deri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Şirket Sahibi
5. Meslek Komite Başkanı - Meclis Üyesi
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Şirketimiz 1969 yılında Kocaeli’de kuruldu. O 
günden bu yana çelik boru üretiyoruz. Üretti-
ğimiz çelik borular sanayinin muhtelif alanla-
rında kullanılıyor. Üretimini gerçekleştirdiği-

miz ürünlerin yüzde 60’lık kısmını yurtiçine, yüzde 40’lık 
kısmını ise yurt dışına satıyoruz.

Biz Yücel Boru adı altında bir grup şirketiyiz. Gru-
bumuzda çelik sektöründe çalışan başka şirketlerde var. 
Bunların bir kısmı Kroman Çelik gibi, Çayırova Boru gibi, 
Çelsentaş gibi İstanbul’da, Gebze’de veya başka şehirlerde 
kurulmuş şirketlerimiz.

Yücel Boru’nun Gebze’nin yanı sıra Hatay ili Dörtyol 
ilçesinde bir şubesi var. Orada da çelik boru üretimimiz de-
vam ediyor. Yine bölgesel pazarlara, özellikle Kuzey Irak 
bölgesine ve yurt dışına Hatay şubemizden de satışlarımız 
devam ediyor. 

Çelik sektörü 2008 yılından bu yana oldukça sıkıntılı 
günler yaşadı. Henüz fiyat hareketleri de devam ediyor. Çe-
lik hammaddelerinde bu duruma bağlı olarak iniş çıkışlar 
sürüyor. Bu durum bir süre daha devam edecektir. Çünkü 
çelik materyali dünyanın büyümesine paralel olarak büyü-
me gösteren bir mal grubu. Dolayısıyla dünyada ki ekono-
mik krizler sektörümüzü son derece etkiliyor. Bildiğimiz 
gibi içinde olduğumuz dönemde de dünyadaki ekonomik 
kriz tam anlamıyla aşılmış durumda değil. Bu nedenlede 
dünyada halen daha çelik sektöründe sıkıntılar devam edi-
yor. 

Şu anda dünya üzerinde çelik kapasitesinin yaklaşık 
yüzde 70’lik kısmı kullanımda. Diğer kısmı ise henüz atıl 
durumda. Türkiye’ye baktığımız zamanda bunun yansıma-
sı devam ediyor. Çünkü Türkiye’de çelik sektörü ve buna 
bağlı olan çelik boru sektörü ihracat ikamesi ile yaşayan 
sektörlerden birisi. İlgili pazarlarda yaşanan sıkıntılar do-
layısıyla ihracatta yaşanan sıkıntılar Türkiye’de de sektörü 
etkiliyor. Dolayısıyla Türkiye’de de sektör kullanımları-
na baktığımız zaman kapasite kullanımında son yıllarda 
önemli oranlarda düşme eğilimi görüyoruz. Çelik sektörü 

Türkiye’de oldukça güçlü yatırımcıların elinde. Aynı şekil-
de çelik boru sektörüde güçlü yatırımcıların elinde. Aşağı 
yukarı bizim çelik boru sektöründe çalışan 20’nin üzerinde 
güçlü yatırımcı var iken yine 20 civarındada da daha küçük 
ölçekli şirket var. Bu kadar az şirket toplam çelik boru üre-
timinin yüzde 90’lık kısmını gerçekleştiriyor.

Sektörümüzde mamullerimiz yapılma şekline göre spi-
ral borular ve düz kaynaklı borular olarak ikiye ayrılıyor. 
Spiral borular daha ziyade büyük çaplı borular ve bunlar 
doğalgaz hatlarında, su hatlarında, Uluslar arası petrol 
ve doğalgaz transferlerinde kullanılan borular. Bildiğiniz 
üzere son yıllarda Türkiye’nin çevresinde yaşanan gelişme-
ler dolayısıyla Türkiye’nin bir transfer noktası olmasından 
hareketle önümüzdeki günlerde sektör için önemli beklen-
tiler var. Bu beklentiler sektör adına sevindirici gelişmeler. 
Örneğin TANAP Projesi bunun içerisinde sayılabilir. Yine 
Irak-Türkiye petrol projesi sayılabilir. Yine İran’ın Alman-
ya ile yapmış olduğu bir anlaşma var. Bu da bunun içine 
dahil edilebilir. Dolayısıyla sektör açısından geleceğe biraz 
daha bu tarz projeler sayesinde umutla bakmak mümkün 
olabiliyor. 

- Osmaniye’de yeni boru fabrikası 
almak için görüşmelerimiz sürüyor
Yücel Boru sektörün önemli oyuncularından biri. Yücel 

Boru, gerek kurulu kapasitesi, gerek tecrübesi, gerekse ça-
lışan ve ürün kalitesi açısından Türkiye’de ve dünyada ta-
nınan bir şirket. Bu durumunda bize getirdiği önemli avan-
tajlar var. Bu avantajlar ile her ne kadar sektör sorunlar 
yaşıyor olsa da, Yücel Boru olarak 2013 yılını iyi bitiriyo-
ruz. Ekim-Kasım sonu datalarımız yıl sonunu oldukça pozi-
tif bitireceğimizi gösteriyor. Şirketimiz geçmiş yıllarda da 
hep bu pozitif neticileri mali tablolarında görmüştür. Yücel 
Boru güçlü bir kuruluş, son derece büyük kapasitesi olan 
bir şirket. Yatırımları İstanbul dışında da var. 2013 yılın-
da bir yatırım daha yapma düşüncesi ile yola çıktık. Bunun 
devamı olarak Osmaniye’de bir boru fabrikası daha almak 
üzere görüşmelerimiz şu anda devam ediyor. 2014 yılın-
da da biraz daha kapasitesi artmış bir Yücel Boru olarak 
yolumuza devam edeceğiz. Artacak kapasitemizide ihracat 
pazarlarında kullanmayı düşünüyoruz. 

2014 yılında Türkiye, geçmiş yıllara oranla daha yavaş 
bir büyüme gösterecektir. Bizde kendimizi bu gelişmeye 
adapte ettik ama bunun biraz daha üzerinde bir büyüme 
göstereceğimizi düşünüyoruz. Özellikle dünyadaki hedef 
pazarlarımızda büyüme yönlü gelişmeler, bizim ihracat 
ayağımıza olumlu olarak yansıyacaktır diye düşünüyoruz.  
Hedefimiz 2014 yılı sonunda bu yılın sonuna oranla daha 
iyi bir tabloya ulaşabilmek. 

Çelik sektörü
 Türkiye’de 

güçlü 
yatırımcıların 

elinde...

Türkiye’de çelik sektörü 
ve buna bağlı olan çelik 

boru sektörü ihracat 
ikamesi ile yaşayan 

sektörlerden birisi...

Kemal SARAÇ
Yücel Boru Genel Müdürü
KSO Yönetim Kurulu Üyesi
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1990’lardan bu yana devam eden yatırımlarıyla, 
bugün Bilecik’te bulunan 130 bin metrekarelik 
üretim tesislerinde yıllık 80 bin ton üzerinde 
üretim kapasitesine ulaşan Demisaş’ın mevcut 

üretiminin yüzde 72’sini binek araç ve hafif ticari, yüzde 
12’sini ise ticari araçlar oluşturuyor. Ticari araçlara yö-
nelik ürünlerin portföy payı 2009 yılında sıfır iken, bugün 
ciddi bir miktara ulaşmış durumda olduğunu vurgulayan 
Demisaş Genel Müdürü Hakan Yaşar; “Ürün portföyümüz-
de ticari araç sektörüne yönelik payımızı daha da artırmak 
amacındayız. İlk aşamasını tamamladığımız talaşlı imalat 
yatırımı önemli ölçüde bu amaca hizmet edecek.” dedi.

Hem orijinal ekipman üreticileri (OE), hem de birin-
cil tedarikçileri (Tier 1) olan müşterilerine hizmet veren 
Demisaş, son 3 yılda Knorr Bremse, Wabco, Cummins, 
Meritor/Ege Fren, Valeo, Ford, Brembo gibi sektör devleri 
ile çok sayıda yeni projeyi de hayata geçirdi. 
Söz konusu firmalara ticari araç sektörüne yönelik olarak 
hem şasi hem de motor parçaları ürettiklerini belirten Ha-
kan Yaşar; gri, sfero ve vermiküler dökme demir parçaları-
nı dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine hem ham, hem 

de işlenmiş olarak sunabildiklerinin altını çizdi. 
Demisaş Genel Müdürü Hakan Yaşar şu bilgileri verdi:
“Değişik kalıp boyutlarındaki üç üretim hattımızda yüksek 
otomasyon ile butik tarzında parça üretebiliyoruz. Aslen 
yüksek adetli projeler için dizayn edilmiş bir fabrika olma-
mıza rağmen, benimsediğimiz ve 2013 yılında Mükemmel-
lik Ödülü’nü aldığımız TPM felsefesinin bir sonucu olarak 
bugün çok düşük seviyelere getirdiğimiz set-up zamanları-
mız sayesinde az adetli/kısa serili işleri de rahatlıkla yapa-
biliyoruz.”

2013 yılına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ya-
şar; “2013 yılı bizim öngördüğümüz bütçe taslağına paralel 
geçti. Hatta bu yılı bütçe planlamamızında biraz üzerinde 
kapatıyoruz diyebiliriz. Ancak bu yıl otomotiv sektöründe 
yüzde 15 civarında bir daralma yaşandı. Biz yaptığımız 
iş geliştirmeler ile sektörümüzde yaşanan olumsuzluklar-
dan çok fazla etkilenmedik. Önümüzdeki sene içinde yüzde 
5’lik bir büyüme doğrultusunda bütçe planlıyoruz. Aslında 
bu kapasitelerimiz açısından bakacak olursak bizim için 
muhafazakar bir bütçe. 2014 yılı, kurların etkisi ile cirosal 
açıdan daha iyi bir yıl olacaktır. Cirosal açıdan bu yıla göre 
2014 yılını yüzde 10 daha yukarıda tamamlayacağımızı 
düşünüyorum.” dedi.

Demisaş, 
otomotiv 

sektöründe 
büyümesini 
sürdürüyor

Türk döküm sektörünün 
en köklü firmalarının 

başında gelen ve son iki 
yılda ürün portföyünü iki 
katına çıkaran Demisaş, 

otomotiv dünyasında 
büyümeye devam ediyor. 

Hakan YAŞAR
Demisaş Genel Müdürü
KSO 33. Meslek Komitesi Başkanı
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Bizim sektörümüz açısından daha doğrusu kal-
dırma makinaları, hidrolik iş makinaları ko-
nusu kendi gelişmişlik durumu ile ilgili doğru 
orantılıdır. Ülke ne kadar gelişirse iş maki-

nalarına duyulan ihtiyaç artıyor. Şu anda Türkiye yeniden 
yıkılıp yapılıyor, yeniden yapılandırma ile ilgili bu arada iş 
makinalarına yoğun ihtiyaç duyuluyor.

Sanayimiz gelişiyor ve sanayimizin gelişmesi ile beraber 
yine bu makinalara ihtiyaç çoğalıyor. Asıl ihracat kalemle-
rinde bizim makinalar bayağı önemli yer tutmaya başladı. 
Tayvan’a kadar makinalarımızı ihraç etmeye başladık ve 
bu çok güzel bir oldu. Biz hedeflerimizden Güney Amerika 
ve bu bölge ile de bağlantı kurmaya başladık. Bu arada 
yeni fabrika kuruyoruz. Fabrikamız 45.000 metrekare ve 
5’inci bölgede bulunuyor. İmalatımız her gün artıyor. Tabi 
bunlar bizim için önemli gelişmelerdir.

2014 yılında daha çok iş, daha çok imalat, daha çok 
satış hedefliyoruz. Bunun için de yeniden yapılanıyoruz. 33 
yıllık bir firmayız. Daha önceki yıllada bunu nasıl yaparız 
diye uğraştık fakat bundan sonra ise daha çabuk, daha he-
saplı ve nasıl daha kaliteli yababilirize dönüldü. Örneğin; 
imalatlarda kalıp tabir edeceğimiz fikstürler kullanıyoruz. 
Bunlara yeni başladı. Zaman kaybetmeden yaptığının aynı-
sını tekrar yapabilme durumuna kadar geldik.

Meslek Komiteleri toplantılarının insanların birbirini 
tanıma açısından çok faydası var. 6 ayda bir de olsa arka-
daşlarımızı görmek çok güzel bir olay. Bunun yanında bi-
raz da mecburu bir istirahat gibi oluyor, kendi problemleri-
mizi böylelikle biraz geride bırakıyoruz. Ayrıca toplantının 
konuşulanları ve görüşülenleri fiiliyata sokmak açısından 
oldukça faydası oluyor. Yerel yönetimler sayesinde asıl fir-
ma soruları içinde netice alacağız.

2014 yılında 
daha çok iş, 

daha çok 
imalat ve 

daha çok satış 
hedefliyoruz...

Tayvan’a kadar 
makinalarımızı ihraç 
etmeye başladık ve 

bu çok güzel bir oldu. 
Gelecek yıl daha çok iş, 
daha çok imalat ve daha 
çok satış hedefliyoruz.

Ahmet KALELİ
Paksan Mühendislik Makina Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi 
Genel Müdürü
30. Meslek Komitesi Başkanı
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Biz Kocaeli Sanayi Odası’nın yeni üyelerinden 
biriyiz. Meslek Komitesinde Başkan Yardım-
cılığı yapıyorum. Demir Çelik sektöründe, 
demir çelik ürünlerinin satışı ve yarı mamul 

olarak hazırlanıp, piyasaya verilmesi konusunda geniş yel-
pazede çalışan bir şirketin sahibiyiz.

Kocaeli bölgesinde demir çelik ana sektöründe ve onun 
yan sektörlerinde konstrüksiyon ürünlerinin imalatı ve 
montajı konusunda başka bir firmamız daha var. Bu firma-
mızın adı, Mast Metal Yapı Çelik Sanayi Limited Şirketi 
ve birde Starmet Yapı Malzemeleri adı altında bir başka 
firmamız daha var. Bu firmamızla da sandviç panel ve 
kompozit panel satışları yapıyoruz. Bu demek ki biz 3 fir-
ma ile Kocaeli’nde çalışan bir grubuz.

Demir çelik ana sektörü son yılların en zorlu sektörü. 
Demir çelik dünyanın en büyük oyuncusu olan Çin’in piya-
sada ağırlığını yüzde 50’nin üzerine çıkarmasıyla tamamen 
Çin’in dünya piyasasında yaptığı hareketlerle şekilleniyor. 
Ana sanayinin yanında tabi demir çeliğin yan sanayi olan 
metal üretiminde de bu sene 2 yeni firma ile birlikte aktif 
hale geldik. Bu sektöre yatırım yapmaya devam ediyoruz. 
Beklentilerimiz halen yüksek ama sektörün kendisinden 
daha çok Türkiye’nin bulunduğu konumdan ve Türkiye’den 

talep edilen ürünlerle alakalı. Yurt dışına ihracatlarımız, 
ana sektörden olmasa bile yurt dışına panel ihracatlarımız 
var. İhracatlarımız Balkan ülkelerine, eski Doğu Bloku ül-
kelerine, Güney komşularımıza devam ediyor. Bu açıdan 
beklentilerimiz yüksek ve Çin’e rağmen halen bu sektöre 
yatırım yapmaya devam ediyoruz. 

Kocaeli’ne geldikten sonra Kocaeli Sanayi Odası’nın 
tüm etkinliklerine hem Sanayi Odası’nın üyesi hem de mes-
lek komitesi başkan yardımcısı olarak katılıyorum. Sanayi 
odasının bize verdiği tüm bilgilendirmelerden, kurum ola-
rak çalışmalarından çok memnunuz. Odamız bizlere çeşit-
li konularda bilgi akışı sağlıyor. Bunun yanı sıra Sanayi 
Odası’nın diğer üyeleri ve meslek komitesindeki arkadaş-
larla kaynaşma ve tanışma imkanımız oluyor, bu açıdan 
kendilerine teşekkürü borç biliyoruz. Bizi bilgilendiren 
buradaki arkadaşlarımızın bize açtıkları geniş bir ufuk ve 
perspektif var. Bu doğrultuda hem ileriye dönük beklentile-
rimizi şekillendiriyoruz, hem de yatırımlarımız konusunda 
bilgi alıyoruz. Toplantı bizim düşüncelerimizi başka arka-
daşlara aktarmamıza yardımcı oluyor, ayrıca diğer arka-
daşlarımızın bulunduğu sektörlerde tabi ki kendi konula-
rında ki beklentilerini bize aktarıyorlar geniş bir perspektif 
çiziyor, bu açıdan çok memnunuz.

Beklentilerimiz 
yüksek ve Çin’e 

rağmen bu 
sektöre yatırım 

yapmaya 
devam ediyoruz

Sektörümüz dünyanın 
en büyük oyuncusu olan 
Çin’in piyasada ağırlığını 

yüzde 50’nin üzerine 
çıkarmasıyla tamamen Çin’in 

dünya piyasasında yaptığı 
hareketlerle şekilleniyor. 

Buna rağmen sektöre yatırım 
yapmaya devam ediyoruz.

İdris BAYAT
Hasnur Demir Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Firma Sahibi
22. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı
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Kocaeli Sanayi Odası’nın 7’nci dönem 2’nci 
Meslek Komiteleri toplantısı Kartepe Gre-
en Park otelde gerçekleştirildi. 2 gün süren 
Meslek Komitesi üyelerinin eş ve çocuklarıyla 

katıldığı etkinlikte ayrı ayrı aktiviteler düzenlendi. 
Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komiteleri Müşterek top-

lantıları yeni dönemin 2’nci toplantısına diğerlerine oranla 
ilgi çok daha fazlaydı. Hafta sonu yapılan Meslek Komitele-
ri Müşterek toplantısına 95 Meslek Komitesi Üyesi katıldı. 
Toplantılara isteyen üyeler eş ve çocuklarını da getirdiler. 
Meslek Komiteleri üyeleri çalışmalarını sürdürürken eşler 
ve çocuklar içinde ayrı etkinlikler düzenlendi. 

KSO Meslek Komiteleri toplantılarının açılış konuş-
masında ilk sözü alan KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin 
Tuğrul, Meslek Komitelerinin çalışmalarının çok önemli 
olduğunu vurgulayarak, bu çalışmaların daha fazla katkı 
sağlaması için teşvik ettiklerini söyledi. 

- Zeytinoğlu: Kocaeli Sanayi Odası Meclisi, 
Türkiye’nin en güçlü Meclisidir
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 

Zeytinoğlu, 6 ayda bir gerçekleştirdikleri Meslek Komiteleri 
Müşterek toplantılarının kendilerinin önünü açtığını belir-
terek; ”Bu seferki Meslek Komiteleri Müşterek toplantısına 

95 üyemiz katıldı. Bugüne kadar yaptığımız toplantıların 
en katılımlısı. Bu bir rekor. Bu toplantılarda dostluklar 
pekiştiriliyor. Kocaeli Sanayi Odası Meclisi, daha önce de 
açıkladığım gibi Türkiye’nin en güçlü Meclisi. İstanbul Sa-
nayi Odası’nın açıkladığı 500 büyük firma arasında bizim 
meclisimizde 18 üyemiz temsil ediliyor” dedi. 

KSO Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında 8 ayrı 
İhtisas Komisyon Sözcüleri tarafından daha önce gerçekleş-
tirdikleri çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı. KSO Genel 
Sekreteri Memet Barış Turabi’nin açıkladığı plan dahilinde 
ihtisas komisyonu sözcüleri sunumları yaparak, kendileri-
ne yöneltilen soruları yanıtladılar. Toplantıda, ‘Üniversi-
te Sanayi İşbirliği Komisyonu’ adına Yunus Çiftçi, ‘Çevre 
Komisyonu’ adına Hayrettin Çaycı, ‘Lojistik ve Limanlar 
Komisyonu’ adına Mustafa Kenan Selçuk, ‘Enerji Komisyo-
nu’ adına Tekin Urhan, ‘KOBİ Geliştirme Komisyonu’ adı-
na Sedat Açıldı, ‘Mevzuat Komisyonu’ adına Avukat Oktay 
Köse, ‘Ekonomi Komisyonu’ adına Oktay Kabasakal, ‘Orga-
nize Sanayi Bölgeleri Komisyonu’ adına Dr. Oktay Duymaz 
sunumlarını gerçekleştirdiler. 

Toplantıda son konuşmayı Prof. Dr. Oral Erdoğan, ‘Fi-
nansal Göstergelerin Değerlendirilmesi’ konusunda yaptı. 
Programın sonunda Prof. Dr. Oral Erdoğan üyelerin soru-
larını yanıtladı.

Kocaeli Sanayi Odası 
7’nci dönem 2’nci Meslek Komiteleri 
Müşterek Toplantısı yapıldı

[meslek komiteleri ►
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Meslek Komiteleri Müşterek toplantılarının 2’nci 
bölümünde ilk konferansı veren Prof. Dr. Beril Tuğ-
rul, ‘Stratejik Enerji Politikası’ konusunda görüş-
lerini aktardı. Aynı zamanda KSO Meclis Başka-
nı Sanayici Hasan Tahsin Tuğrul’un eşi olan Pof.
Dr. Beril Tuğrul’u KSO üyeleri önümüzdeki günler-
de tekrar dinlemeyi arzu ettiklerini vurguladılar.  

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Meslek Komitesi 
Müşterek Toplantısında konuşmalarını yaparken...

Prof. Dr. Beril Tuğrul’un konuşması ilgiyle izlendi.

�1Kocaeli Odavizyon
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Kartepe Green Park Nikomedia toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantılar ilk günün 
tamamını kapsadı.

Anadolu Sağlık Merkezi tarafından 

sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

KSO Meclis üyelerinin eşlerine yönelik seminerler  
düzenlendi.

KSO Meclis üyelerinin çocukları için de yapılan aktiviteyi Düş Bahçesi okulları düzenledi.

[meslek komiteleri ►
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Gelenek haline gelen gala yemeğinde TRT sanatçıları katılanlara zevkli bir gece yaşattılar.

KSO Meslek Komiteleri Müşterek Toplantılarında 
tiyatro gösterisi de ilgi ile izlendi.



Türkiye’nin en köklü, Kocaeli’nin en saygın ve 
güvenilir inşaat şirketlerinden Pekdemir İnşaat, 
70’inci yılını dev bir konut projesiyle taçlandır-
maya hazırlanıyor. Kaliteye ve zamanında tes-

lime verdiği önemle tanınan şirketin ‘70. yıl gurur projesi’ 
olarak tanımladığı Evimiz Kocaeli, toplam 936 konutun bu-
lunduğu, Kocaeli’nin en büyük markalı konut projesi olacak. 
Kocaeli’nde halen devam etmekte olan en büyük konut proje-
si olma özelliği taşıyan Evimiz Kocaeli, Türkiye’nin de inşası 
devam eden en büyük konut projeleri arasında.

Haziran ayında inşasına başlanan ve Kocaeli’nin devam 
eden en büyük konut projesi olma özelliğine sahip Evimiz 
Kocaeli’nde, yaklaşık 500 işçi yoğun bir tempoyla çalışmala-
rına devam ediyor. Toplam yatırım değeri 150 milyon lirayı 
bulan proje, kente değer katan bir proje olmakla kalmıyor, 
bölge açısından ciddi bir istihdam da yaratıyor.

Özellikle aileler için huzurlu, keyifli ve konforlu bir yaşam 
alanı olarak tasarlanmış Evimiz Kocaeli projesi tamamlan-
dığında, bölgede 3 bini aşkın kişinin yaşadığı yeni bir yaşam 
merkezi doğacak. Proje yaratacağı ekonomik değerle Ba-

şiskele bölgesinin gelişmesinde de katalizör rolü oynayacak. 
Evimiz Kocaeli projesinin de etkisiyle bölgede eğitim, sağlık, 
ofis, AVM gibi yeni projelerin hayata geçmesi bekleniyor. 
Bazı şirketlerin Başiskele bölgesine yönelik hazırlıklar yaptı-
ğı, bazı şirketlerin ise bu yönde arayış içinde oldukları bilini-
yor. Mart 2013 tarihinde düzenlenen lansmanla satışlarına 
başlanan dev projede hem satışlar hem inşaat tüm hızıyla 
devam ediyor. Dönemsel fırsat kampanyalarıyla da destek-
lenen satışlar öngörülenin de üzerinde bir ilgiyle karşılanmış 
durumda. Lansmanla birlikte 360 konutluk ilk etabı satışa 
sunulan projede, gösterilen yoğun ilgi ve oluşan erken talep 
üzerine 264 konutluk ikinci etap satışları öne çekildi. Halen 
bu 2 etap konutlarında satışlar devam ediyor.

Sadece oturma amaçlı değil yatırım amaçlı konut alan-
larında büyük ilgi gösterdiği projeye sadece bölgeden değil 
İstanbul, Ankara, Bursa, Adapazarı gibi illerden de çok sa-
yıda kişi yatırım yapmış durumda. Akbank, Finansbank, ING 
Bank, İş Bankası ve Yapı Kredi gibi sektörün önde gelen 
bankalarıyla sağlanan işbirlikleri sayesinde piyasaya göre 
daha uygun koşullarda kredi kolaylığı da sunuluyor. 

Kocaeli’nde 
halen devam 

eden en büyük 
konut projesi:

 

Evimiz 
Kocaeli

Mert Pekdemir: Oturmak isteyenler kadar yatırım amaçlı ko-
nut satın alanların da yoğun ilgisiyle karşılaşan Evimiz Kocaeli, 
yaklaşık 150 milyon liralık yatırım değeriyle kentimizin devam 
eden en büyük konut projesi durumunda. Kocaeli’nde bu çapta 
bir projeye imza atmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı.

�� Kocaeli Odavizyon



1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren teslimlere başlanacak 
projenin inşaat çalışmaları ise gözle görünür bir hızla devam 
ediyor. Haziran ayında temeli atılan projedeki inşaat çalışma-
larının seyri, her ay özel olarak çekilen hava fotoğraflarıyla 
projenin evimizkocaeli.com adresli web sitesinden izlenebili-
yor. Yaklaşık 500 işçinin çalıştığı proje inşasında 5 ayda sağ-
lanan gelişme ise, hava fotoğraflarından da anlaşılacağı üzere, 
son derece çarpıcı.

1944 yılında kurulan Pekdemir İnşaat, bugüne kadar kent-
te ve bölgede, konut, resmi binalar, ticari binalar, gölet, dere 
ıslahı, köprü, restorasyon, iskele gibi farklı projeler gerçekleş-
tirerek kentin adeta her noktasına imzasını attı. Tarihi boyunca 
kurumsal ve profesyonel bir yönetim anlayışını hayata geçiren 
Pekdemir, kaliteden ödün vermeyen iş yapış felsefesi ve zama-
nında teslim politikasıyla bölgesinde güvenin sembolü haline 
gelmeyi başarmış bir şirket. Kocaeli’nin hızla gelişmekte olan, 
oturmak ve yatırım için en çok tercih edilen bölgelerinden 
Başiskele’de inşası devam eden Evimiz Kocaeli projesi, sadece 
binlerce insana yeni bir yaşam alanı sunmakla kalmayacak, 
aynı zamanda kent için yeni bir ekonomik değer yaratacak. 

Başiskele’nin panoramik şehir ve körfez manzaralı en gü-
zel noktasında bulunan projede, haziran ayında başlayan inşa-
at hızla yükseliyor. Kocaeli’nin en büyük markalı konut proje-
sinde konutların teslimine 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren 
başlanacak. Pekdemir İnşaat’ın yüksek kalite standartlarını ilk 
kez bu kadar ekonomik fiyatlarla halka taşıyan ve büyük ilgi 
gören proje; mimarisi, geniş sosyal donatıları ve imkanlarıyla 
gerçek bir yaşam alanı ve sıcak bir mahalle ortamı sunuyor. 

Çok uygun fiyatlar ve ödeme koşullarıyla satışları devam 
eden “Evimiz Kocaeli” projesinde 2+1, 3+1 ve 4+1 tip dai-
relerden oluşan, 91 metrekare ile 193 metrekare arası büyük-
lüklere sahip, altı farklı tipte konut bulunuyor.

- İstanbul, Ankara, Bursa’dan yatırımcı çekiyor
Evimiz Kocaeli projesi, Pekdemir İnşaat’ın bütünleşik ka-

lite güvence sistemiyle inşa ediliyor. Oturmak isteyenler kadar 
yüksek yatırım potansiyeliyle de dikkat çeken projede, bölge 
illerinin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa ve Adapazarı’ndan 
da çok sayıda kişi konut satın almış durumda. 

Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert Pekdemir, Kocaeli’ne 
değer katacak, Pekdemir’in 70. yılını taçlandıracak dev 

bir projeye imza atmaktan gurur duyduklarını belirterek; 
“Başiskele’de yeni bir yaşam alanı yükseliyor. Evimiz Kocaeli, 
gerçek bir aile sitesi olacak. Biz insanlara güven, konfor, hu-
zur ve keyifli bir yaşam vadediyoruz. Üstelik, kaliteden ödün 
vermediğimiz projemizi, oldukça ekonomik fiyatlarla halka su-
nuyor, dönemsel kampanyalarla satın almayı daha da kolaylaş-
tırıyoruz. Pekdemir kalitesini ilk kez bu kadar ekonomik fiyat-
larla halka sunuyoruz” dedi. Haziran ayında başlayan inşaat 
çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Mert Pekdemir, 
inşaat çalışmalarındaki gelişimin, projenin web sitesinden her 
ay takip edilebileceğini belirtti. 

- İdeal yaşam için her şey düşünüldü
Şehir merkezine sadece yedi dakikalık mesafede, şehre çok 

yakın ama kentin gürültü ve karmaşasından uzak bir lokas-
yonda, Başiskele’de hayata geçecek projenin yüzde 75’i ye-
şil alana ayrılmış durumda. 122 bin 500 metrekarelik alan 
üzerinde, tamamı dört katlı bloklardan oluşan proje, estetik 
mimarisiyle de dikkat çekiyor. Yaşamı keyifli hale getirecek 
her türlü sosyal donatının düşünüldüğü projede; kafe, dinlenme 
alanları, toplantı salonları, fitness salonu, çocuk kulübü ve uz-
man pedagoglar danışmanlığında her yaş grubuna uygun ola-
rak farklı tasarlanmış çocuk oyun alanlarının bulunduğu büyük 
bir sosyal tesis yer alıyor. 2 bin metrekarelik dev bir göletin de 
içinde bulunduğu yürüyüş parkurları, rekreasyon alanları, iki 
adet basketbol sahası, görkemli bahçe ve çevre düzenlemesi 
de Pekdemir bütünleşik kalite anlayışının birer ürünü. 7x24 
kameralı güvenlik sistemine sahip projede, profesyonel bir site 
yönetimi işbaşında olacak. Evimiz Kocaeli projesi sadece satın 
alırken değil, yaşarken de oldukça ekonomik bir yaşam alanı 
olacak. Projede aylık aidatlar 110-120 lira gibi son derece 
düşük bir fiyat aralığında belirlendi. 

Evimiz Kocaeli, Pekdemir’in bütünleşik kalite anlayışıyla 
inşa ediliyor. Mükemmel mantolama sistemi, ısı ve su yalı-
tımıyla enerji ve ekonomide tasarruf imkanı sunan projede 
konutlarda kombili ısınma sistemi, salon ve tüm odalarda 
laminat parke, mutfak, banyo, balkon ve teraslarda seramik 
bulunuyor. Mutfaklarında eviye, ocak ve davlumbazı da hazır 
olarak teslim edilecek projede her eve özel araç park yerinin 
olacağı açık ve kapalı otoparkların yanı sıra misafirler için de 
otopark düşünüldü.

1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren teslimlerine başlanacak projenin inşaat çalışmaları gözle görünür bir hızla devam ediyor. Yaklaşık 
500 işçi yoğun bir tempoyla çalışıyor. Haziran ayında temeli atılan projedeki inşaat çalışmalarının seyri, her ay özel olarak çekilen hava 
fotoğraflarıyla projenin evimizkocaeli.com adresli web sitesinden izlenebiliyor. Proje inşasında beş ayda sağlanan gelişme ise, hava 
fotoğraflarından da anlaşılacağı üzere, son derece çarpıcı.

��Kocaeli Odavizyon
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[rapor ►

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin 
aylık olarak takip edilmesi amacıyla hazırlanan Kasım ayı anketi 
çerçevesinde Odamızca bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya 
katılan firma sayısı 120 adet olup bu firmaların yüzde 74’ü KOBİ, 
yüzde 26’sı büyük ölçekli firma niteliğindedir. 

KASIM 2013

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

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

2008 (Kocaeli) 71 69 65 59 58 53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Merkez Bankası tarafından Kasım ayı kapasite kullanım oranı 75,6 olarak 
açıklandı. Bir önceki yıla göre 1,6 puanlık bir artış gerçekleşirken, 

bir önceki aya göre, 0,8 puanlık bir düşüş görülüyor. 
Odamızca Kocaeli için yapılan araştırmaya göre de, Kasım ayı için Kocaeli 
firmalarının kapasite kullanım oranı 71,5 olarak belirlendi. İlimizde geçen 
yılın aynı ayına göre 0,8 puanlık bir artış olmakla birlikte bir evvelki aya 
göre 0,4 puanlık bir azalış görülüyor. Kapasitelerde geçen yıla göre artış 
olmasına rağmen, aylık bazda gerileme olması bize ekonomideki yatay 

seyrin devam etiğini gösteriyor.
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Kasım ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 23,61’inin 
istihdamlarının arttığı, yüzde 58’inin ise istihdamlarında 
bir önceki aya göre değişim yaşanmadığı belirlendi.

İSTİHDAM

Firma Bildirimleri Kasım (%)

Arttı 23,61

Değişmedi 58,33

Azaldı 18,06

İÇ SİPARİŞLER

Firmaların yüzde 22,06’sının Aralık ayında iç siparişlerinin 
arttığı belirtilirken yüzde 27,94’ünün siparişlerinin azaldığı 
belirtildi. Genel olarak, siparişlerdeki azalışların nedeni, 
sezona bağlı açıklandı.

Firma Bildirimleri (%) Aralık

Arttı/Artacak 22,06

Değişmedi/Değişmeyecek 50,00

Azaldı/Azalacak 27,94

DIŞ SİPARİŞLER

Ankete katılan firmaların yüzde 21,15’i dış siparişlerinin 
Aralık ayında arttığını belirtirken, yüzde 32,69’u ihracat-
larında azalış bildirdiler. Firmaların yüzde 46,15’inin ise 
Aralık ayında alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim 
yaşanmadı.

Firma Bildirimleri (%) Aralık

Arttı/Artacak 21,15

Değişmedi/Değişmeyecek 46,15

Azaldı/Azalacak 32,69
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[meclis toplantısı ►

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Kasım ayı Meclis toplantısına 
konuk konuşmacı olarak katılan Kocaeli Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu, “Sanayiden Üniversiteye; 
Bana her türlü teknik problemi çözülmüş,ticari başarısı kesin 
bir ürün getir, hızlı para kazanmaya başlayayım  vakit kay-
betmeyelim” Üniversite‘den sanayiye; Sanayide para çok, bize 
verin bir başlayalım anlayışı var. “ dedi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda ilk sözü alarak yaptığı ekono-
mik değerlendirmesinin başında İşsizlik sorununa değinerek, 
Temmuz ayında işsizlik oranının yüzde 9.3 olarak açıklandığı-
nı söyledi. KSO Başkanı Zeytinoğlu, 

“Yaz aylarında tarım sektöründe yaşanan işgücü talebi 
nedeniyle, işsizliğin azalacağını umuyorduk. Normal şart-
larda, Temmuz ve Ağustos aylarında işsizlik oranı en düşük 
seviyelerdeyken, bu yıl Mayıs ve Haziran aylarında taban ya-
parak, yükselişe geçmiştir. Oysa aldığımız geri bildirimlere 
göre sanayinin eleman ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Her zaman 
söylediğimiz gibi, bu konuda yapısal bir sorun olduğunu düşü-
nüyoruz. Önümüzdeki aylarda işsizlik ile ilgili beklentilerimiz 
artacağı yönündedir” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, Yılın ilk dokuz ayında 4,7 milyar 

TL bütçe açığı verdiğini belirterek, “Geçen yıl aynı dönemde 
14,4 milyar TL açık vermiştik. Gelirlerdeki artış yüzde 19,4 , 
Giderlerdeki artış yüzde  14,7 olarak gerçekleşti. Bu şartlarda 
açık verilmemeli.

Ekim  ayında kapasite oranının yüzde 76,4 olduğuna dik-
kat çeken KSO Başkanı Zeytinoğlu, Bir önceki aydan 1 puan, 
bir önceki yıldan 1,5 puan artış oldu. Kocaeli Kapasiteler Ekim 
ayı yüzde  71,9 oldu. Geçen yıla göre 0,8 puan yükseldi. Tür-
kiye genelinin aksine bir evvelki aya göre 0,1 puan geriledi.
Türkiye ve Kocaeli hala 2008’in gerisinde”

TUİK tarafından açıklanan verilere göre (Eylül);  İhracat’ın  
13,1 milyar dolar, ithalat’ın ise 20,6 milyar dolar olduğunu 
vurgulayan KSO Başkanı Zeytinoğlu, 

“TİM (Ekim) ihracat  11,9 milyar dolar. TİM-TUİK ilişki-
sini dikkate alırsak;  Ekim ayında ihracatta yüzde 4 civarında 
azalma olacağını tahmin ediyoruz. 2013 yılında ihracatın artış 
temposu ithalatın gerisinde kaldı. Maalesef bu da dış ticaret 
açığının giderek artmasına neden oluyor. İlk dokuz ayda dış ti-
caret açığı   yüzde 17,3 arttı.İhracata destek noktasında kurla-
rın serbest bırakılması da dahil yeni tedbirlere ihtiyaç olduğunu 
düşünüyoruz. Kocaeli Gümrük verilerine göre (Ekim); İhracat  
1,5 milyar dolar. İthalat  3,9 milyar dolar. İhracat yüzde  4,7, 

Kasım ayı meclis toplantısında 
üniversite-sanayi işbirliğinin 

önemine vurgu yapıldı ”

“
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ithalat yüzde  1,7 geriledi.Yıllık bazda ihracat artışı Türkiye 
ortalamasından iyi”

Konuşmasında enflasyon oranlarına değinen KSO Başka-
nı Zeytinoğlu, Ekim ayında bir önceki aya göre ÜFE yüzde 
0,69, TÜFE yüzde 1,80 olduğunu açıklayarak, “Yıllık bazda 
ÜFE’nin önemli bir artış gösterdiği, TÜFE’nin ise 2012 yılın-
daki seviyesini koruduğu görülüyor. ÜFE-TÜFE makası büyük 
ölçüde kapanmıştır. Bir evvelki Orta Vadeli Programda enflas-
yon yüzde 5,3 idi. 2014-2016 yılı OVP’da yüzde 6,8’e yüksel-
tildi. Merkez Bankası da aynı şekilde revize etti. Tahminimize 
göre yıllık enflasyon  yüzde 7 - 7,5” dedi.

SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ
 Türkiye’nin vites atlaması için artık üniversite-Sanayi iş-

birliğine ihtiyacı olduğunu bildiklerini vurgulayan Kocaeli Sa-
nayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “2013 yılında devlet ta-
rafından verilen en çok ödenek  yüzde 41,2 ile genel üniversite 
fonlarına ayrıldı. 2013 yılında ar-ge için tahsis edilen ödenek 
4,8 milyon TL, dolaylı destek ise 1 milyon TL olarak tahmin 
ediliyor.Hükümetimizin verdiği bu desteklerin artmasını ve 
daha aktif kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Üniversitede 
bu fonlar var  ve  biz de sizin desteğiniz ile bunları kullanmak 
istiyoruz. Bugüne kadar Kocaeli Üniversitemiz ile birçok işbir-
liği çalışmalarımız oldu. Buradan verdiği desteklerden ötürü 
Sayın Rektörümüze teşekkürlerimizi sunuyorum.

     Geçen yıl, KOÜ’miz ile birlikte üniversite-sanayi işbirliği 
platformunu oluşturmuştuk. Bu platformda, birlikte geliştire-
bileceğimiz projeleri ve işbirliği imkanlarını görüşüyoruz. Buna 
ilave olarak bu sene de, Meclisimize bağlı, üniversite-sanayi 
işbirliği Komisyonumuz çalışmalarına başladı. 

Ayrıca, üyemiz sanayi kuruluşlarının Kocaeli Üniversitesi’nin 
sahip olduğu imkanlardan maksimum fayda sağlamaları ama-
cıyla, sektör temsilcilerimiz ile birlikte Kocaeli Üniversitesi’ne 
ziyaretler gerçekleştiriyoruz.Bugüne kadar 4 ziyaret gerçekleş-
tirdik. Bu ziyaretlere 17 meslek grubumuz katıldı. En sonun-
cusu 1 Kasım tarihinde Makine ve Ana Metal Sanayi grupları-
na yönelik idi. İlgili tüm sektörlerin katıldığı ziyaretlerle ilgili 
ikinci turlar için Üniversitemiz ile görüş birliğine vardık.

İşbirliğimizi diğer sektörleri de kapsayacak şekilde geniş-
letmeyi planlıyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde yeni 
alanlarda daha faydalı işbirlikleri gerçekleştireceğiz” dedi.
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Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu

- Komsuoğlu: Üniversite sanayi işbirliği 
geliştirilmeli
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısının son bölümün-

de söz alan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. 
Komsuoğlu,  konuşmasını öncelikle ‘Üniversiteler  Tarihi’ 
üzerine kısa bir sunumla başladı. Son 10 yıl içersinde üni-
versite kavramında çok değişiklikler olduğunu vurgulayan 
Prof.Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu; “Şu anda üniversitelerde ye-
niden yapılanma diye bir süreç geçiriyoruz” dedi. 

Türkiye’de Kasım 2013 tarihi itibarıyla 120’si devlet 
72’si vakıf olmak üzere toplam 192 üniversite bulunduğu-
nu belirten Prof. Dr.  Sezer Ş. Komsuoğlu, hükümetin bu 
üniversite sayısını 200’e çıkartma gibi bir hedefi olduğunu 
kaydederek; “Bu girişim çok olağan. Üniversite sayısının 
artması ortaya rekabet gücünü çıkaracaktır” dedi.

Bugün Kocaeli Üniversitesi’nde  72 bin kayıtlı öğrenci 
bulunduğunu, yine üniversite de 230 profösör, 178 doçent, 
481 yardımcı doçent, 281 öğretim görevlisi, 675 araştırma 
görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 38  öğretim kadrosu ile 
Türkiye’nin rakamsal olarak 3’üncü büyük üniversitesi ko-
numunda olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Sezer Ş. Komsu-
oğlu, girişimci ve yenilikçi üniversiteler arsında da 23’ncü 
sıradayız” dedi. 

Kocaeli Üniversitesi’nin gelecek 5 yıldaki stratejisi-
nin ‘Uluslar arası açılmak ve Üniversite - Sanayi İşbirli-
ğini geliştirmek’ olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sezer Ş. 
Komsuoğlu, Üniversite - Sanayi İşbirliği’nde öncelikle ‘or-
ganizasyon’, ‘disiplin’, ‘kantitatif istatiski bilgiler’, ‘sosyal 
motivasyon’nun önem kazandığını söyledi. 

Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu; “Türkiye’de Üniversite-
Sanayi İşbirliği konusunda endüstri, akademi, siyasi irade-
nin paralel düşünmesi gerçekleşti. Ancak, Türkiye üniver-
sitelerinde; bilim ve sanayi, üniversite ve sanayi işbirliği 
kültürü oluşmuş mu? Yasalar ne kadar destekleyici? Üni-
versite - Sanayi İşbirliğini koyan üniversiteler bu kültürü 
verecek çalışmalar üretmeliler, yeni doktora öğrencileri ve 
son sınıf öğrencileri Ar-Ge kavramını özümseyerek yetişme-
liler, çok iyi derece İngilizce öğrenmeliler” açıklamasında 
bulundu. Sanayi - Üniversite İşbirliğinde anlaşmalarda kar-
şılaşılan sorunları da aktaran Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğ-
lu; “Sanayiden üniversiteye; bana her türlü teknik problemi 
çözülmüş, ticari başarısı kesin bir ürün getir, hızlı para ka-
zanmaya başlayayım vakit kaybetmeyelim. Üniversite‘den 
sanayiye; sanayide para çok, bize verin bir başlayalım… an-
layışı var. Üniversite var olanı doğru görmek, sınayarak an-
lamak, tarafsız anlatmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Sanayiden üniversiteye; ‘Bana her türlü teknik problemi çözülmüş, ticari başarısı 
kesin bir ürün getir, hızlı para kazanmaya başlayayım vakit kaybetmeyelim. 

Üniversite‘den sanayiye; sanayide para çok, bize verin bir başlayalım’… anlayışı var. 
Üniversite var olanı doğru görmek, sınayarak anlamak, tarafsız anlatmaktır...

“
”
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Bosch Türkiye Temsilcisi Steven Young, Bosch grubu 
olarak Türkiye’nin 2023 hedeflerini benimsediklerini vur-
guladı. Young, “Şu anda grup olarak ihracat açısından 
yaklaşırsam olaya, ülkenin toplam ihracatının yüzde 1’inin 
fazlasını biz yapıyoruz. Bu sene 1,5 milyar Euro ihracat ya-
pacağız. Bunları orantılarsanız yüzde 1’den fazlasını Bosch 
yapıyor Türkiye’de.” dedi. 

Gazetecilerle yılın değerlendirmesi ve hedefler toplan-
tısında bir araya gelen Steven Young, ilgi çeken açıklama-
larda bulundu.

Robert Bosch’un bizzat başlattığı yolculukta 1897 yı-
lında icat ettiği buji ile dünyadaki otomotiv teknolojisinde 
bir devrim yaptığını anlatan Young, “Bosch, otomotiv tek-
nolojileri ile bütünleşip çok hızlı yol aldı ve bu gün dünyanın 
otomotiv yan sanayisinin en büyük firması. 32 milyar Euro 
ciro yaptı Bosch geçen sene dünyada otomotiv teknolojileri 
üzerine. Otomotiv teknolojileri en eski ve en büyük iş kolu. 
Bosch’un içinde toplam 4 iş kolu var. Birincisi otomotiv, 
ikincisi sanayi teknolojileri, üçüncüsü dayanıklı tüketim ma-
mülleri, dördüncüsü de enerji ve bina teknolojileri.” dedi.

1950’lerden 2000 yılına kadar gelen sürede Bosch’un 
bir iş kolundan bu günkü 4 iş koluna kadar geliştiğini anla-
tan Young, “Sloganımız ise; yaşam için teknoloji. Bu dört 
iş sahası ile insanlık için, yaşam için teknoloji üretiyoruz. 
2012 sonu itibari ile dünya çapında 52,5 milyar Euro ciro 
elde ettik ve 306 bin kişi çalışanımız dünyada Bosch ailesi 
içinde. 150 pazarda faaliyet gösteriyoruz ve çok yoğun bir 
şekilde de Ar-Ge yapıyoruz. Yaşam için teknoloji, yani tek-
noloji icat eden teknoloji üreten bir firmayız. Günde geçen 
sene 19 patent başvurusu yaptık. Toplam ciromuzun yüzde 
9.1’ini Ar-Ge için yatırım yaptık. Dünyada 43 bin kişiden 
fazla Ar-Ge çalışanımız var. Geçmişteki rakamlarda yüzde 
9.1’lik rakam hiç bir zaman yüzde 7’nin altına düşmemiştir. 
Kriz yıllarında bile yüzde 7,5, yüzde 8’lik bir rakam. Yani 
biz sürekli ileriye, yarına yatırım yapan bir firma halindeyiz 
bunu da yaşam için teknoloji için yapıyoruz.” diye konuştu.

Geçen sene dünyada yüzde 5’lik bir büyüme kaydettikle-
rini anlatan Bosch Türkiye Temsilcisi Steven Young, şöyle 
devam etti: “Türkiye’de geçen sene 2.1 milyar Euro’luk ciro-
muz vardı. 10 bin’in üzerinde çalışanımız vardı. Türkiye’de 
2008 yılından beri Ar-Ge çalışması yapıyoruz ve Türkiye’de 
3 tane devlet tasdikli Ar-Ge merkezimiz var. Bunların biri 
Çerkezköy, bir tanesi Manisa, bir tanesi de Bursa’da. Geçen 
sene 18 patent elde ettik Türkiye’de.”

Türkiye’de üretim, satış ve satış sonu hizmetlerinin 
yanında Ar-Ge’de yaptıklarını ifade eden Steven Young,  
“Türkiye’de bu günkü durumda 4 alanın hepsinde faaliyet 
gösteriyoruz.” dedi.

Son 6 yılda Türkiye’ye grup olarak 1 milyar Euro’luk 

Steven Young: 

Ciromuzun yüzde 
9.1’ini Ar-Ge’ye 
ayırıyoruz

Bosch Türkiye Temsilcisi Steven Young, 
Avustralya’nın Wollongong Üniversitesi’ndeki mühen-
dislik fakültesinden mezun olduktan sonra, Sydney Tek-
noloji Üniversitesi’nde ve ardından Avustralya Yöneti-
cilik Enstitüsü’nde eğitimine devam etmiştir. Young’ın 
Avustralya Deakin Üniversitesi’nden ‘Yönetim’ alanında 
lisansüstü derecesi de bulunmaktadır. 

Steven Young, 1988 yılında Avustralya 
Mannesmann’da özel proje mühendisi olarak başladığı 
kariyerini, 1994 yılına kadar aynı şirkette, Almanya dâ-
hil, çeşitli pozisyonlarda üstlendiği görevlerle sürdürdü. 

1994 yılında Mannesman Rexroth’un Almanya’daki 
merkezinde göreve başlayan Young, 1995 yılında yine 
aynı şirket bünyesinde Türkiye’ye Genel Müdür olarak 
transfer oldu. 2001 yılında Bosch ve Rexroth birleşme-
sinin ardından Bosch Rexroth Sanayi Otomasyon A.Ş 
Genel Müdürü olarak yeni yapılanmada görevini devam 
ettirdi. 1 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla ise halen sür-
dürmekte olduğu Bosch Türkiye Temsilciliği ve Bosch 
Sanayi ve Tic AŞ Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Türkiye’de YASED (Yabancı Yatırımcılar Derneği), 
AKDER (Akışkan Gücü Derneği), AHK (Türk Alman 
Sanayi ve Ticaret Odası), ENOSAD (Endüstriyel Oto-
masyon Sanayicileri Derneği), TAYSAD (Taşıt Araçları 
Yan Sanayicileri Derneği), MİB (Makine İmalatçıları 
Birliği), İSO, İTO ve Kocaeli Sanayi Odası üyesi ve Al-
man Lisesi yönetim kurulu üyesi olan Young; İngilizce, 
Türkçe ve Almanca biliyor. 

Steven Young, evli ve 2 çocuk babasıdır.

bir yatırım yaptıklarını ifade eden Bosch Temsilcisi Young, 
şöyle devam etti: “Toplama bakarsak 2 milyar Euro’luk bir 
yatırım, Türkiye’de varlığımızdan bu yana bu yatırımı yap-
tık. Bunun yarısını son 6 yılda gerçekleştirdik.”   

Bursa’nın kendileri için çok önemli olduğunun altını çi-
zen Steven Young, bunun yanında sosyal sorumluluk alanın-
da da bir çok faaliyette bulunduklarını söyledi.
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Gebze’deki Taşıt ve Otomotiv Yedek Parçaları 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (TOSB) fab-
rikaları gezen Kalkınma Bakanı Cevdet Yıl-
maz, burada sanayicilerle bir araya geldi.

TOSB Yönetim binasında düzenlenen İstişare toplantısı-
na, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. Komsu-
oğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan Vekili Zekeriya 
Özak, AK Parti İl Başkanı Mahmut Civelek, KSO Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, KSO Genel 
Sekreteri Memet Barış Turabi, 
KOTO Başkanı Murat Özdağ, 
Gebze Ticaret Odası Başkanı 
Nail Çiller katılım gösterdiler. 
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu tarafından yapılan bir  
sunumla toplantı başladı. KSO 
Başkanı Zeytinoğlu,  Bakan 
Yılmaz’a yönelik konuşmasın-
da; “Bakanlığınız tarafından 
ülkemizin uzun dönemli kal-
kınma planları açıklanıyor. Bu 
planlara katkı sağlayacağına 
inandığımız bazı projeksiyon-
ları ve sonrasında önerilerimizi 
sizlerle paylaşmak isterim.” di-
yerek çeşitli sorunları ana hat-
larıyla sıraladı; 

“İlimizdeki taşımacılığın 
hemen hemen tamamı D-100 

ve TEM Otoyolu üzerinden yapılıyor. 
Limanlardan kaynaklı yük trafiği ne-
deniyle kara yollarında ciddi tıkanma-
lar oluşuyor. Hiçbir OSB’nin demiryolu 
ağına bağlantısı bulunmuyor. Artan bu 
ticaret hacmini karşılayabilmek için, 
bir kısmı acil olan altyapı yatırımları-
na gereksinim duyuluyor.

Marmara Otoyolunun ve İzmir Oto-
yolunun; TEM, D-100 ve OSB’lerle 
bağlantı yollarının ve kavşaklarının da 
tamamlanarak bitmesi çok büyük arzu-
muzdur.

Dilovası hariç Gebze bölgesindeki 
OSB’ler kuzeyde konumlanmıştır. Ku-
zey Otoyoluna paralel, yük taşımacılı-
ğında kullanılacak demiryolu hattının 
planlara eklenmesini istiyoruz. Bu ya-
tırımlar bölgedeki hava kirliliğine de 
çözüm olacaktır. 

Ulaştırma Bakanlığımızın katkıları ile üçüncü demiryo-
lu hattı planlara dahil edilmiştir.

3. hattın kapasitesi 7 tren/gündür. Taşınabilecek yük 
tonajı ancak 1,5 milyon tondan 3 milyon tona çıkabilecek-
tir. Sadece yük taşımacılığında kullanılacak 4. Hat ile bu 
miktar 30 milyon tona ulaşabilir.Fırsat varken 4. hattın 
planlara eklenmesi için en uygun zaman olduğunu düşü-
nüyoruz.

Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz 

sanayicileri dinledi

[taşımacılık ►
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Ayrıca kuzeydeki bu hızlı tren hattına paralel, sadece 
yük taşımacılığının yapılacağı bir demiryolu hattının da 
planlanması tıkanıklık sorunlarına daha uzun vadede çö-
züm olacaktır.

2023 yılında, Kocaeli Limanlarında taşınacak yük mik-
tarının 150-200 milyon tonlara ulaşabileceği düşünülüyor. 
Özelleştirme sürecindeki Derince Limanının önemi bir kez 
daha karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda talep ettiğimiz diğer 
bağlantı yolu da Kuzey Marmara Otoyolu - Derince Limanı 
bağlantısıdır.

TCDD tarafından sanayinin kümelendiği bölgeler belir-
lenerek iltisak hattı çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarının 
bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Yapılan planla-
malarda yük taşımacılığından ziyade, yolcu taşımacılığının 
birinci öncelik olduğu biliniyor.

Marmaray projesinde, yük taşımacılığında boğaz ge-
çişinin sadece tüp geçitten sağlanması yetersizdir. Bizim 
önerimiz; üçüncü köprü geçidindeki demiryolu kapasitesi-
nin ciddi anlamda yük taşımacılığına ayrılmasıdır.” 

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, Kocaeli’nin sorunlarını aktardı

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi

Vali Topaca Kalkınma Bakanı Yılmaz’a 
bir Hereke Halısı hediye etti

Kalkınma Bakanı Yılmaz, Vali Topaca ve 
Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Özak’la 

birlikte sanayicileri dinlediler

Kalkınma Bakanı Yılmaz ve sanayiciler 
TOSB Toplantı salonunda istişare 

toplantısı gerçekleştirdiler



�� Kocaeli Odavizyon

[etkinlik: KOBİ zirvesi ►

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, KOSGEB, 
Kocaeli Sanayi Odası ve TOSYÖV Kocaeli 
Destekleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen 
‘Doğu Marmara KOBİ Zirvesi’ Çayırova Ra-

mada otelde Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz ve Koca-
eli Valisi Ercan Topaca’nın katılımıyla düzenlendi.

25-30 Kasım KOBİ haftası etkinlikleri kapsamında dü-
zenlenen Doğu Marmara KOBİi zirvesine; Kalkınma Baka-
nı Dr. Cevdet Yılmaz, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Marka 
Dönem Başkanı ve Düzce Valisi Ali İhsan Su, Kocaeli Mil-
letvekili Mehmet Ali Okur, Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkan vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sezer Komşuoğlu, İl Emniyet Müdürü Hulusi Çe-
lik, KOSGEB Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tüysüz, 
TOSYÖV Kocaeli Destekleme Derneği Başkanı Uğur Sa-
yar, MARKA Genel Sekreteri Fatih Akbulut, Oda Başkan-
ları, Sanayi kuruluşları temsilcileri ve işadamları katıldı.

Doğu Marmara Kalkanma Ajansı sınırları içerisinde 
yer alan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde 
bulunan KOBİ’lerin arasında işbirliği ve bilgi paylaşımının 
artırılması ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen zirve toplantısı 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

-Zeytinoğlu: 26 KOBİ dünya şirketi oldu
TOSYÖV Kocaeli Destekleme Derneği Başkanı Uğur 

Sayar’ın açış konuşması sonrası söz alan Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; “Türkiye’deki işletmele-
rin yüzde 98-99’unu, Kocaeli Sanayi Odası’ndaki işletme-
lerin de yüzde 90’ı oluşturan KOBİ’ler gerek ülke, gerekse 
ilimiz ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bir yandan 
ekonomideki kalkınmaya ve canlılığa verdiği katkı, bir 
taraftan büyük işletmelerin tamamlayıcısı olma özellikle-
ri ve istihdamın yarısından fazlasını sağlayan KOBİ’ler, 
Oda olarak da her zaman bizim öncelikli gündemimizde 
yer almıştır. KSO olarak KOBİ’lerin gelişimi için her türlü 
bölgesel işbirliğinin merkezi olduk. Bugün açılışını gerçek-

leştirdiğimiz KOBİ Zirvesi’de bunun en güzel örneği. Doğu 
Marmara Bölgesindeki KOBİ’lerin ihtiyaç ve beklentileri 
ülke genelinden biraz daha farklıdır. Biz de bu farklılığı 
gözeterek projelerimizi oluşturduk. 

Biz KOBİ dünyası için bir referans kurum olmayı ar-
zuluyoruz. Bu nedenle Odamızın ana stratejilerinden birini 
‘KOBİ’lerin güçlendirilmesi’ olarak belirledik. Bu amaçla 
2005 yılında bir AB Projesi olan ABİGEM’i kurduk, şir-
ketleştirdik ve Doğu Marmara Bölgesini de kapsayacak şe-
kilde geliştirdik.” dedi.

KOBİ’lerin dışa açılımlarında öncü olmayı hedefledikle-
rini  belirten KSO Başkanı Zeytinoğlu şunları kaydetti:

“KOSGEB, ABİGEM ve MARKA beraber çalıştık. 
KOBİ’lerin en önemli ihtiyacı olan fon bulmaları konusun-
da Odamızca kurulan işbirlikleri ile destek olmaya çalıştık. 
KOSGEB ve MARKA kaynak yarattı. ABİGEM KOBİ’lerin 
projelerini yazdı. 

Bu proje ile amacımız; bölge sanayinin devlet destek-
lerinden daha fazla oranda istifade etmelerini sağlamak 
olmuştur. KOBİ’lerin kurumsal performanslarının geliş-
tirilmesine yönelik çalışmalar yapmayı hedeflerimize yer-
leştirdik. Düzenlediğimiz eğitimler ve bilgilendirme top-
lantıları da KOBİ’lerimizin ihtiyaç duydukları alanlarda 
gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca; çoğunluğu bü-
yük ölçekli işletmelerimizin tedarikçisi olan KOBİ’lerimize 
yönelik; ‘Tedarikçi Geliştirme Programı’nı oluşturduk. Bu 
çalışmayı kendi uyguladığı standartları, kendi tedarikçi-
lerine yaymak isteyen Pirelli ile yaptık. Programın eğitim 
ve danışmanlık hizmetini ABİGEM verdi. Bu uygulamada 
KOSGEB’in desteklerini firmalara kullandırarak, bu çalış-
maların maliyetleri asgariye indirildi. Oda olarak çok ba-
şarılı bir proje yaptığımızı düşünüyorum. Bu program saye-
sinde, artık Pirelli’nin tedarikçisi olan 26 KOBİ, Pirelli’nin 
standartlarını uyguluyorlar. Dolayısı ile bu 26 KOBİ artık 
dünya şirketi. Bu işbirlikleri TOBB nezdinde tüm Türkiye’ye 
örnek oldu.” 

KOBİ’lerin gelişimi için bölgesel 
işbirliğinin merkezi olan KSO’da, 

‘KOBİ Zirvesi’ gerçekleştirildi
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-Topaca: Artık sanayide dönüşma zamanı
Toplantıda KOSGEB Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin 

Tüysüz ve Marka Dönem Başkanı ve Düzce Valisi Ali İhsan 
Su’nun konuşmasından sonra kürsüye gelen Kocaeli Valisi 
Ercan Topaca yaptığı konuşmasında; “Bugün düzenlenen 
KOBİ zirvesinin sanayimize, ülkemizin refahına, gelişme-
mize, bireysel anlamda büyümemize önemli katkılar yap-
masını diliyorum. Kocaeli bölgesinin en önemli avantajla-
rından birisi lojistik olarak, ulaşım olarak, bütün yolların 
kesiştiği, ulaşım imkanlarının bulunduğu bölge olması. De-
miryolumuz var, deniz yolumuz var, otoyollarımız var. Bu 
ulaşım kolaylığı bölgenin bir cazibe merkezi olmasını ve 
adeta bütün Türkiye’den ve Dünyadan bütün yatırımcıla-
rın bu bölgede yatırım yapmak talepleriyle baskısıyla karşı 
karşıyız. Doğu Marmara olarak artık seçiciyiz ve her ya-
tırımı kabul edemiyoruz. Artık sanayide dönüşme zamanı 
diyoruz, kaba sanayiden ileri teknoloji kullanan, çevreye 
insan sağlığına duyarlı, şehir hukukuna duyarlı, halkın ih-
tiyaçlarına duyarlı bir sanayi istiyoruz.”

-Kalkınma Bakanı Yılmaz: Yüksek gelirli 
ülkeler arasına girmeyi hedefliyoruz
Kocaeli Valisi Ercan Topaca’nın konuşmasının ardın-

dan kürsüye gelen Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz 
isek konuşmasında şu bilgileri verdi:

“Burada Dünya Bankasının uluslararası anlamda belir-
lediği bir kriter var. Yaklaşık kişi başına düşen milli gelir 
13 bin dolar. İnşallah önümüzdeki süreçte bu eşiği aşıp, alt 
seviyesinden de olsa yüksek gelirli ülkeler arasına girmeyi 
hedefliyoruz.  Türkiye’yi üst orta gelir grubundan, yüksek 
gelir grubuna taşımayı hedefliyoruz. 10 yıllık süreçte alt 

orta gelir grubundan, üst orta gelir grubuna geçtik. Önü-
müzdeki süreçte de yüksek gelir grubuna gitmek durumun-
dayız. Bunu yaparken firmalarımızın da küçük olanların 
ortaya, ortaların büyüğe doğru gelişmesi ve bilgi tabanlı, 
yenilik, gelişim tabanlı bir mesafe kaydetmesi gerekiyor. 
Türkiye bunu yapabilecek durumda. Siyasi istikrarıyla 
makro ekonomik istikrarıyla sağlam mali yapısıyla banka-
cılık yapısıyla yapısal reform tecrübesiyle çok önemli bir 
coğrafyada, önemli sermayelere sahip bir ülke olarak bunu 
yapabilecek durumda.

Bütün politikalarımızın özünü de insan oluşturuyor. İn-
san odaklı, sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı oluşturuyor. 
Türkiye’nin başka çıkış yolu da yok. Her alanda ileri bir 
ülke haline gelecekse, insanı odağa almak durumundayız, 
insana daha fazla yatırım yapmak durumdayız. Dolayısıyla 
10, planımızı 4 eksen üzerine, sosyal eksen, ekonomi, me-
kansal ve dış ilişkiler eksen üzerine oturduk.

Eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe, kapsayıcılığa, ku-
caklayıcılığa önem vermeden bundan sonra kalkınmamızı 
istediğimiz yere götüremeyiz. Bunun için de temel hak ve 
hürriyetler de var. 

Türkiye ve diğer gelişmekte olan birçok ülke belli bir 
yere kadar demokrasiyi, hukuk ve temel hakları çok fazla 
tartışmadan belki gidebilir ama 25 bin dolarlık kişi başına 
bir geliri hedefliyorsanız 2023 yılında, 2 trilyon dolarlık 
bir ekonomik büyüklük hedefliyorsanız, yenilikçi ve bilgi 
tabanlı bir ekonomi hedefliyorsanız, demokrasi olmadan 
bunu yapamazsınız, temel hak ve özgürlükleri en geniş an-
lamda tanımlamadan bunu yapamazsınız.

Türkiye’nin kalkınma stratejisinin de aslında en temel 
unsurlarından birini oluşturmaktadır. Düşünce hürriyetinin 

olmadığı bir yerde yenilik olur mu. Yenilikçi bir ekonomi 
olabilir mi. Temel hak ve hürriyetlerin güvence altında ol-
madığı, adil rekabet koşularının olmadığı bir ortam da gi-
rişimcilik gelişir mi. 

İnsanlar emek harcamaya, alın teri dökmeye eğilim 
gösterebilir mi. Dolayısıyla bundan sonraki kalkınma stra-
tejimizde 2023’e giderken, demokrasi eskisinden daha da 
önemli bir hale gelmiş durumda olmalıdır. Orta gelir düze-
yinde kalacaksan, orta seviyede bir demokrasiyle idare ede-
bilir ama biz ileri bir ülke olmak istiyorsak, artık demokra-
simizde çok daha önemli adımlar atmak durumundayız.

Eğitim sisteminden adalet sisteminin işleyişine kadar, 
siyasi kültürümüze kadar bütün buralarda sağladığımız ge-
lişmelerle bunu başaracağız. ‘İcat çıkarma’ denilen bir ya-
pıdan, düşüncelerin ifade edildiği, tartışıldığı, yeniliklerin 
yapıldığı bir düzene geçeceksek, bu böyle kolay bir iş değil. 
Bu bir atmosfer meselesidir.”
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14 farklı ülke ile AB ve Ortadoğu dörtlüsü temsilcilerinden 
oluşan 150’yi aşkın yabancı konuk TOBB’un evsahipliğinde 
İstanbul’da düzenlenen ‘Yeni Bir Başlangıç İçin Ortaklar Glo-
bal Zirvesi-PNB Zirvesi’nde buluştu. 

Zirvenin açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı PNB Tür-
kiye Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin bölgesinin dö-
nüştürücü gücü olduğunu vurgulayarak, PNB ülkelerinden giri-
şimcilerle ilişkilerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede 
bölgemizde girişimciliğin de merkezi haline gelmek istiyoruz” 
dedi. 

-Girişimciler ekonominin en önemli varlığı 
 Artık herkesin girişimcilerin ekonominin en önemli kaynağı 

ve varlığı olduğunun farkına vardığını kaydeden Rifat  Hisarcık-
lıoğlu, başlatılan PNB girişiminin o nedenle hem iktisadi hem 
de tarihi bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, 
girişimcilerin yetişeceği ortamlara ihtiyaç olduğunu belirterek 
şunları söyledi:  “30 sene önce, ekonomide kapalı kapılar ar-
kasında yaşamaya çalışan, rekabetten uzak duran bir Türkiye 
vardı. 30 sene önce ekonomide korkularına esir olmuş, dünya-
da hiçbir alanda söz sahibi olmayan bir Türkiye vardı.  Bugün 

geldiğimiz noktada, bu coğrafyada en gelişmiş özel sektör, en 
güçlü sanayi üretim kapasitesi bu topraklar üzerinde kurulu 
durumda.” 

 -Başbakan Yardımcısı Ali Babacan
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye’nin ekonomik 

alanda önemli işlere imza attığını belirterek, gerçekleştirdik-
leri reformların başka ülkeler için de örnek olduğunu anlattı. 
Kriz döneminde yüzde 45’i kadın olmak üzere 6 milyon kişiye 
istihdam sahası açtıklarını belirten Babacan, “Girişimcilik 
ekonomik modelimizin kalbinde yer alıyor. Büyük şirketler-
den çok, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi burada önemli 
bir rol aldı. “dedi.

 -ABD Eski Dışişleri Bakanı ve PNB Başkanı 
Madeleine Albright; 
ABD Eski Dışişleri Bakanı ve PNB Başkanı Madeleine 

Albright PNB olarak iş yaratmak ve yatırımlara yardımcı ol-
mak için uğraştıklarını dile getirirken, yaptıkları projeler hak-
kında bilgi verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Global Ortaklıklar 
Özel Temsilcisi Andrew O’Brien da bir konuşma yaptı.

Başkan ZEYTİNOĞLU 
PNB ‘Yeni Bir 
Başlangıç için 
Ortaklar Global 
Zirvesi’ne Katıldı





�� Kocaeli Odavizyon

Körfez Belediyesi Hizmet Binası, Körfez Beledi-
yesi önü köprülü kavşak ve Körfez Belediyesi 
otoparkı için görkemli bir açılış töreni ger-
çekleştirildi. Körfez Belediyesi’nin toplu açılış 

törenine katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün, hem merkezi iktidarın, hem yerel yönetimlerin büyük 
işler yaptığını söyledi, “Projelerle kıtaları birbirine bağlı-
yoruz. Türkiye’de bütün bölgeler, insanlar kenetlenecekler” 
dedi.

Körfez Belediyesi Hizmet Binası, Körfez Belediyesi önü 
köprülü kavşak ve Körfez Belediyesi otoparkının resmi açılı-
şı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün katılımı 
ile gerçekleşti. Körfez Belediyesi yeni hizmet binası önün-
de gerçekleştirilen açılış törenine Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün’ün yanı sıra Vali Ercan Topaca, Büyük-
şehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,  Ak Parti 
Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, İlyas Şeker, Ak Parti İl 

Başkanı Mahmut Civelek, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı 
Oya Tunçel, KOTO Başkanı Murat Özdağ, İl Müftüsü Meh-
met Sönmezoğlu, Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehlivan, 
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Derince Belediye 
Başkanı Aziz Alemdar,  kurum müdürleri, oda başkanları ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. Ak Parti Körfez Belediye Baş-
kan aday adayları da programda hazır bulundu.

Programın açılış konuşmasını yapan ve ilçelerde ken-
di kaynakları ile battı çıktı projelerini bitiren birkaç bele-
diyeden biri olduklarını belirten Yunus Pehlivan; “Körfez 
Belediyesi’nin 10 yıl öncesini çok iyi hatırlıyorum. Boş ve-
rilmiş bir belediyeden bu gün kendi imkânları ile battı çıktı 
yapan bir belediye olduk.” dedi. Pehlivan Körfez’in sınırla-
rının genişlediğini belirterek “Nüfusunun artışına bağlı ola-
rak hizmet kalitesinin artırılması gerekiyordu. Bunun için bu 
binanın inşasına karar verdik” diyerek yatırımlara katkıda 
bulunanlara teşekkür etti.

Körfez Belediyesi toplu açılış 
töreni, iktidarı ve yerel yönetimi 

bir araya getirdi...

[belediyelerden ►
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Yunus Pehlivan’ın ardından söz alan İbrahim Karaosma-
noğlu ise, “Yerel yönetimlerin işi hayatı kolaylaştırmak. Biz 
bu güne kadar halkın ihtiyaçlarını önem sırasına göre önce 
planlayıp sonra gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi. 
İbrahim Karaosmanoğlu; “Göreve geldiğimiz dönemden bu 
yana halkımızın ihtiyacı ne varsa, ilçe yönetimimiz ve büyük-
şehir belediyesi olarak gerekli ne varsa yapıyoruz. Artık Ko-
caeli bütün köyleriyle beraber bir metrekare plansız yerimiz 
yok. Artık onlarca köyümüze atık su arıtma tesisi yapıyoruz. 
Hizmet kalitemizi her geçen gün geliştireceğiz. Körfez’e atık 
su bırakmıyoruz. Ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına hepi-
miz birlikte çaba gösteriyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyo-
rum. Körfez ilçemize yakışıyor” dedi.

- Ercan Topaca: Körfez’e özel ilgi 
göstermemiz gerekiyor
Kocaeli Valisi Ercan Topaca da konuşmasında, hizmete 

açılan projelerin  halkımıza hayırlı olmasını diledi. Körfez il-
çesinin ekonomik ve ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı bir bölge 
olduğunu anlatan Ercan Topaca, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Özellikle Tüpraş ve diğer petro-kimya firmalarının olduğu 
önemli bir bölgedeyiz. Nüfusun artması ve bu faaliyetlerin 
çoğalmasıyla zaman zaman sorunlar artıyor. İhtiyaçlar bit-
mez. Körfez’in kamu ve sağlık alanında da ihtiyacı çoktur. 
Adım adım bunları yapıyoruz. Bu konuda bize destek olan 
bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikten 
güç doğuyor. İnşallah bu uyumlu çalışma bundan sonra da 
devam edecektir. Bundan ilimiz kazanacaktır.”

 
- Nihat Ergün:  Kıtaları birleştirdik.
11 yıl önce hizmet kadrosuyla yola çıktıklarını belirten 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün; “Ülkemizin 
gerçekten çok hizmete ihtiyacı var. Türkiye’de istikrarsızlık-
lar, kötü yönetim dönemi bizim bu hizmetlerde geri kalma-
mıza neden oldu. 

Son 11 yıl öyle bir toparlandık ki, ülkemize herkes gıpta 
ile bakıyor. Türkiye’de son 11 yıldaki değişimi görenler gıp-
ta ediyor. Ne kadar şükretsek az. Türkiye değişirken içinde 
bulunduk. Şehrimiz de çok değişti ve daha da değişecek.” 
Geçen 10 yıldan kat kat daha fazlası yapılacağını anlatan 
Ergün, sözlerine şöyle devam etti: “2023’ün Türkiyesi’ni 
planlıyoruz. Şehirlerde çok önemli projeleri hayata geçirdik. 
Birçok proje birden aynı anda ilerliyor. Körfez köprüsü de-

vam ediyor. Bunlar ülke genelinde şehirleri, bölgeleri, kıta-
ları birbirine bağlayan projelerdir. Hepsi aynı anda gidiyor. 
Birini şimdi yapalım, birini sonra yaparız. Öyle bir şey yok. 
Şimdi öyle değil. Bunlar Türkiye’nin neleri başarabileceği-
ni gösteren önemli işlerdir. 2023’ün Türkiyesi bambaşka bir 
Türkiye olacak. Sadece 10 yıl var. Eğer bu istikrar ve güven 
ortamı devam etsin, Türkiye boş tartışmalarını geride bırak-
tı, hizmetlere odaklandı ve başardı Türkiye bunları. Bundan 
sonraki 10 yılda da işimiz gücümüz bu. İşimiz hizmet gücü-
müz millet. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü ar-
kamızda millet var. Milleti arkasına almayan hiçbir iktidar 
başarı sağlayamaz. Milletimizle beraber bu yolculuğa devam 
ettiğimiz sürece ülkemizde kalkınmaya devam edecektir.” 

Hizmete açılan projelere  değinen Ergün, şunları söyledi: 
“Her birisinin insana dokunan ve insanın hayatını kolaylaş-
tıran bir yönü var. Herkesin şık bir mekanda bu hizmetleri 
alması ve huzur duyması önemli bir şey. Buraya geldiklerin-
de, ‘Arabamı nereye koyayım’ diye bir sıkıntıda kalmaması 
çok güzel bir şey. Büyükşehir de araba başımıza bela oluyor. 
O yönden insana dokunan bir şey. Şuradaki kavşakta aynı 
şekilde. Bu tür çalışmalar özellikle transit geçişleri bir yük 
olmaktan çıkarıyor. Bunu yaptıkları için Körfez Belediyesi’ni 
tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından hizmete giren yerlerin toplu ola-
rak kurdelesi kesildi. Açılışın ardından protokol açılışı yapı-
lan yerleri gezdi.



AutomotiveTesting Technology International 
Magazine tarafından düzenlenen Uluslarara-
sıOtomotiv Test Teknolojisi Ödülleri (Automo-
tive Testing Technology InternationalAwards) 

organizasyonunda Ford Otosan ‘2013 Yılın Motor Test 
Merkezi’ (2013 Engine Test Facility of the Year) ödülüne 
layık bulundu. Ford Otosan , Ford dünyasında da bu özel 
ödülü kazanan ilk test merkezi oldu.

- Mutlu: Esneklik ve verimlilik Ford Otosan 
Motor Test Merkezi’nin ana hedefleridir
Alınan ödül ile ilgili olarak, Ford Otosan Ürün Geliş-

tirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ernur Mutlu, 
Ford Otosan olarak geçmişten bugüne teknolojiye yapılan 
yatırımla ön plana çıkan bir kurum olduklarının altını çi-
zerek; “Bu ödül, yıllara yayılan çalışmalarımızda artık ol-
gunluk dönemine geldiğimizin ve uluslararası platformda 
da Ford Otosan olarak takdir toplamaya başladığımızın 
açık bir göstergesidir. Esneklik ve verimlilik hedefleriyle 
kurduğumuz ve iş süreçlerini bu noktada geliştirdiğimiz 
test merkezimiz Avrupa’daki en modern motor geliştirme 
merkezleri arasına girdi. Ford Otosan’ın yeni test merke-
zi motor geliştirme konusunda günümüzde mevcut olan en 
ileri ölçüm ekipmanlarını yenilikçi yaklaşımlarla bir araya 
getiren başarılı bir örnek olarak öne çıkıyor. 

Test merkezinde, Avrupa’da önümüzdeki yıl devreye 
alınacak Euro6 egzoz emisyon, gürültü ve yakıt tüketimi 
ölçüm regülasyonlarına uygun 13 adet motor test labora-
tuvarı,  gürültü ve titreşim geliştirme laboratuvarı ve -30 
derece sıcaklıklara kadar test ve motor geliştirme imkanı 

veren Soğuk Test Laboratuvarı bulunuyor. Günümüzün di-
namik geliştirme ortamına uygun olarak Türkiye’de geliş-
tirilen palet sistemleri ile 12 dakikalık rekor bir zamanda 
bir motor testten çıkartılıp diğer bir motora geçilebiliyor. 
Dünya’daki pek çok tesiste bu süre 6 saat ile 1 gün arasında. 
Geliştirilen yüksek oranda otomasyon ve yüksek proses hızı, 
tesisi ihtiyaca göre pek çok değişik amaçla kullanabilme-
nin yolunu açtı. Tesis haftada 7 gün ve 24 saat kullanılıyor. 
Mühendisler, test merkezini dünyanın her yerinden kulla-
nabiliyor. Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen 
uzaktan erişim sistemi sayesinde motor geliştirme testleri, 
mühendisler tarafından kendi masalarından ya da seyahatte 
iseler bulundukları yerden yapılabiliyor. Bu durum geliştir-
me sürecine büyük bir esneklik getirdi” dedi.

Yarışma jüri üyeleri de yaptıkları açıklamalarda Ford 
Otosan Motor Test Merkezi’nden övgü dolu sözlerle bah-
setti.  Otomotiv Teknolojileri konusunda uzman gazeteci 
ve yazar Tony Lewin; “Ford Otosan Test Merkezi, esnek-
liği ve çok yönlülüğü ile güçlü biryapı ortaya koyuyor. Test 
merkezi, yeni uluslararası araç test regülasyonlarına uygun 
motor geliştirme sürecine yönelik çok önemli avantajlara 
sahip. Bunun yanısıra, daha uzun süreli dayanıklılık testleri 
ile sıcaksoğuk ortam motor geliştirme testlerini başarılı bir 
şekilde bir araya getiriyor” açıklamasında bulundu. 

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer jüri üyesi Cum-
mins Turbo Teknolojileri Test Prototipleri ve Laboratuvar 
Operasyonları Direktörü David Clay ise; “Ford Otosan test 
merkezi tasarıma yönelik yenilikçi yaklaşımının maksimum 
ekipman faydası sağlayacak esnek çözümler sağlıyor ve bu 
etkileyici yetenek dünya çapında bir örnek’’ diye ifade etti. 

‘2013 Yılı 
Motor Test 
Merkezi’ 
ödülünün 
sahibi oldu

[şirketlerden ►
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Ağaç Ürünleri Sanayi 
Grubu’nun yer aldığı 6’ncı Meslek Komitesi ve 
Mobilya Ürünleri Sanayi Grubu’nun yer aldığı 
26’ncı Meslek Komitesi’nin düzenlediği toplantı-

da Kocaeli İŞKUR yetkilileri, kurum tanıtımı ve yapılan çalış-
malar ile ilgili bilgi aktarımında bulundu.

Kocaeli Sanayi Odası Astakoz toplantı salonunda gerçek-
leştirilen bilgilendirmeye KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO 
Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, 6’ncı Meslek Komite 
Başkanı Mesut Sancaklı, Meclis üyesi M. Oktay Kabasakal, 
26’ncı Meslek Komitesi Meclis üyesi Mehmet Mustafa Kara-
man ve 6’ncı ve 26’ncı Meslek Komite üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis üyesi M. Ok-
tay Kabasakal, mesleki sorunların çözümü konusunda olumlu 
çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak; “Çalışma haya-
tının en önemli kurumlarından biri olan İŞKUR’u daha iyi tanı-
mak, çalışmaları konusunda bilgi alma konusunda bu toplantıyı 
düzenledik. Toplantının çok faydalı olacağı düşüncesindeyim” 
dedi.

Ayhan Zeytinoğlu, Meslek komite üyelerinin çok faydalı 
çalışmalar yapmalarından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 
Ayhan Zeytinoğlu; “Meslek Komite üyelerimiz çalışmalarında 
karşılaştıkları sorunları çözme yolunda yönetim kurulu olarak 
bizler de uğraş veriyoruz. Gerekirse konuyu çözümü için TOBB 
Başkanlığına ve hatta ilgili bakanlığa kadar    ulaştırıyoruz” 
dedi.

- Gülmez: Toplam işsizlik başvuru sayısı 
17 bin 496 adet
Kocaeli İŞKUR - Çalışma ve İş Kurumu il Müdür 

Yardımcısı Engin Gülmez; kurumun tanıtımını mu-
teakiben çalışma hayatında kurumun yeri önemi ve 
bakışı, yeni iş yasasındaki sorun ve öneriler, yeni iş 
yasasının iş yaşamına etkileri konularında çeşitli bil-
gilendirmelerde bulundu. İŞKUR’un  İşsizlik Başvu-
ruları ödemeleri hakkında rakamsal olarak değerlen-
dirmelerde bulunan Engin Gülmez, 2013 yılının Eylül 
ayına kadar yapılan toplam işsizlik başvuru sayısının 
17 bin 496 olduğunu, bunlardan 6 bin 411 başvu-
runun rededildiğini, 11 bin 85 adedinin ise kabul 
edildiğini açıkladı. Bugün için yapılan toplam işsizlik 
ödemelerinin 32 milyon 60 bin 796 lira olduğunu be-
lirten Engin Gülmez, toplam işsizlik ödeneği alan kişi 
sayısının 7 bin 619 kişi olduğunu kaydetti. Toplantıda 
İŞKUR uzmanlarından Harun Karagöz de, iş kaza-
ları, tazminat ödemeleri, işverene rücuen tazminat-
lar, risk analizi raporları sorumlulukları  konularda 
sunum gerçekleştirdi.

İŞKUR Müdür Yardımcısı Engin Gülmez ve 
Uzman Harun Karagöz, kurumlarının 
çalışmalarını sundular.

İŞKUR: Kocaeli’de 

2013 yılında 

32 milyon lira işsizlik 

ödemesi yapıldı...

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu KSO Meclis Üyesi Oktay Kabasakal
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Merkezi Kocaeli’nde bulunan Koruma Şirketler Grubu’nun 
Kırıkhan tesislerindeki açılışlara Koruma Şirketler Grubu Yöne-
tim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı, Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Nihat Ergün, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay 
Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Antakya Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Lütfü Savaş, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Koca-
eli Valisi Ercan Topaca, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat 
Özdağ ve Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Sedat Mican da 
katıldı.

Açılışta konuşan Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Vefa İbrahim Aracı şunları söyledi: “Kırıkhan’daki yeni 
elektroliz yatırımımızla günde 350 ton klor üretim kapasitesine 
ulaşarak Türkiye’nin en yüksek klor üretim kapasitesine sahip 
oluyoruz. Önümüzdeki hafta Denizli’deki tesisimizde gerçekleş-
tireceğimiz yüzde 50 kapasite artışıyla da ilave 25 ton günlük 
klor üretimi elde edeceğiz. Bu yatırımlarla Klor Alkali A.Ş.’nin 

günlük üretim kapasitesi 375 tona ulaşacak. Ayrıca Kırıkhan’da 
2 bin metrekarelik Koruma Temizlik A.Ş. tesisimiz, yeni yatı-
rımlarımızla 11 bin metrekareye ulaştı”dedi.

Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz  “Koruma Şirketler 
Grubu Kırıkhan Tesisi’ndeki kojenerasyon birimi bölgenin 1 yıl-
lık enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede. Ayrıca Hatay’da 
2015 sonu gibi tamamlanmasını öngördüğümüz 3 milyar dolar-
lık yatırımlarla yılda 30 milyar KW/h üretimle enerji merkezi 
olacak.” dedi. 

Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise “Burada çok önemli bir 
teşebbüs ruhunu paylaşmak, teşvik etmek ve sonrası için de yeni 
yatırımlara yöneltmek amacıyla bir aradayız. Koruma Şirketler 
Grubu’nun Kırıkhan’ımızda ortaya koymuş olduğu yatırımlar 
hepimizi gururlandıran ve umutlandıran yatırımlardır” şeklinde 
konuştu. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün yaptığı ko-
nuşmada “Kimya sektörü Ar-Ge kapasitesi yüksek bir sektör-
dür. Kimya sektöründe böyle bir yatırımın Hatay’da olması artık 
nitelikli yatırımlar döneminin öneminin kavrandığını bize göste-
rir. Ayrıca Kırıkhan’daki bu yatırım ile 300 kişilik bir istihdam 
sağlandı” dedi.

-Klor Alkali üretim kapasitesi yüzde 50 artıyor.
2007 Ağustos ayından bu yana Hatay Kırıkhan’da faaliyette 

bulunan ve Türkiye’nin en büyük şirketlerinin yer aldığı İSO 500 
listesinde bulunan Koruma Klor Alkali Sanayi Tic. A.Ş, üretim 
tesisinin kapasite artıran ve kendi enerjisini üretmesini sağlayan 
yatırımlarını tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirdi. Ek elek-
troliz ünitesi devreye sokularak üretimin yüzde 50 arttırılması 
hedefleniyor.

-Kendi enerjisini üretecek
Son 5 yılda yüzde 300 büyüyen Koruma Şirketler Grubu 

yeni yatırımları ile kendi enerjisini de üretmeye başladı.

Koruma Grubu Hatay’da 
3 önemli yatırıma imza attı
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Bodycote Istaş Isıl İşlem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürü Barış Telseren, Bodycote’un ortaklıktaki hissesini 
yüzde 80’e çıkardığını ve Gebze’ye yeni yatırım yaptıkları-
nın bilgisini vererek, kuracakları yeni fabrikanın otomotiv 
sektörüne hizmet edeceğini ve toplam yatırımın 2.5 milyon 
Euro’yu bulacağını söyledi. 

- Bodycote şirketimizdeki hisse payını 
yüzde 60’dan yüzde 80’e çıkardı
Firmanın, Bodycote ile ortaklığın 7’inci senesinin bit-

tiğini ve  bu süre zarfında toplamda 10 milyon TL’yi bu-
lan yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Barış Telseren; 
“2009’daki kriz nedeniyle bir duraklamanın ardından 
2010 yılında Bursa’ya modern bir atmosfer kontrollü ka-
maralı fırın hattı yatırımını gerçekleştirdik. Bodycote son 
dönemdeki gelişmeler ışığında Türkiye’ye daha farklı bak-
maya başladı. Dolayısıyla geçen Temmuz ayında Bodycote 
şirketimizdeki hisse payını yüzde 60’dan yüzde 80’e çıka-
rarak bir dizi yatırımın önünü açtı. İlk etapta 2014 yılın-
da Gebze’de yeni fabrikamızı açacağız. Türkiye’deki en iyi 
fabrikamız olacak. Dilovası İmes OSB’de 4 bin metrekare 
alana kurulu bir fabrika olacak. Temelden inşa edilecek 
bir fabrika yatırımı olacağından içine koyacağımız fırınlar 
da son teknoloji makine ekipmanlar olacak. Şu an fırınla-
rın siparişleri verildi, Fabrika binamızın inşaatının bitişini 
takip eden ay içinde burada olacak, dolayısıya 2014’ün 
Haziran’ında üretime geçmeyi planlıyoruz” dedi.

- Gebze’de hedef müşterimiz yoğunlaştı
İstanbul’un Avrupa yakasındaki sanayiinin lokomotif-

lerinden biri olan Uzel Traktör’ün çevresindeki birtakım 
yan sanayileri ile birlikte batması, bu taraftaki otomotiv 
ve traktör ağırlıklı sanayide daralmaya sebep olduğuna 
dikkat çeken Barış Telseren şöyle devam etti; “Yine Hema 
gibi bir lokomotifin de ısıl işlem işlerinin bir çoğunu bün-
yesinde yapmaya başlamasından dolayı da bir daralma söz 
konusu oldu. Biz daha çok seri imalat ve yüksek kalite 
istekleri olan sektörlere hizmet veriyoruz, bu bakımdan 
otomotiv, makine imalat ve ağır iş makinaları sanayine 
hitap ediyoruz. Bayrampaşa’dan da bu işleri yapan sa-
nayiciler ya Tekirdağ’a ya da Gebze’ye gidiyor. Otomotiv 
sanayine iş yapanlar ise genellikle büyük otomotiv üretici-
lerine yakın olması nedeniyle Gebze’yi tercih ediyor. Dola-
yısıyla hedef müşterilerimiz orada daha fazla yoğunlaştı. 

Gebze’ye kuracağımız yeni fabrikamız da ağırlıklı olarak 
otomotiv sektörüne hizmet verecek. İlk etapta otomotiv 
ve her türlü makine imalat sanayi yoğunluklu çalışacağız 
ama kısa sürede havacılık sanayii ile ilgili belgelerimizi 
de tamamlayıp havacılık ve savunma sanayiine de hizmet 
veriyor olacağız. 

- 2014 yılından itibaren ciddi bir 
yatırım programımız var
Toplam yatırımımız bina yatırımı hariç 2,5 milyon 

Euro olacak. Bunu ilk faz yatırım olarak değerlendirebili-
riz. Bunun 2’inci fazı da olacak. Şimdiden ileriki dönem-
de neler yapacağımızı planladık. Ayrıca sadece Gebze’de 
değil diğer bölgelerimizde de yatırımlarımıza devam ede-
ceğiz. 2014 yılından itibaren ciddi bir yatırım programı-
mız var. Bodycote yöneticilerinin Türkiye’ye bakışı, burayı 
büyüyen bir pazar olarak görmeleri bu yatırımların hızını 
artırdı. 

- Isıl işlem üretim zincirinde ürüne en 
ciddi katma değeri sağlayan işlemdir
Isıl İşlem Sektörü ile ilgili gelişmeleri paylaşan Barış 

Telseren şöyle konuştu; 
“Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneği (MISAD)  baş-

kanı olarak ben ve yönetimdeki diğer arkadaşlarım hala 
Türk sanayisine ısıl işlemi öğretmeye çalışıyoruz. Isıl iş-
lemin ne derece önemli olduğu tam olarak anlaşılamıyor. 
Son ürünü etkileyen o kadar çok girdi varki ısıl işlemden 
önce yapılmış olan her türlü işlem bizim yaptığımız işi bü-
yük ölçüde etkiliyor. Bu üretim süreçlerinin ısıl işlemcile-
rimizle işleme başlanılmadan paylaşılması gerekiyor. Bu 
baştan doğru paylaşılmayıp, ısıl işlem planlanmayınca son 
üründe sorunlar çıkıyor. Bu sefer ısıl işlemciler ve sektör 
suçlanıyor, hatta çoğu imalatçı ısıl işlemi kendisi yapmak 
zorunda hissediyor ve birçok atıl yatırım yapılıyor. Parça 
ve kalıp üretimi ısıl işlemci ile dizayn aşamasından iti-
baren planlanarak yapılmalı. Isıl işlem üretim zincirinde 
ürüne en ciddi katma değeri sağlayan işlemdir. Öncelikle 
bunu anlatmaya çalışıyoruz. İşi kabul ederken de, işi ya-
parken de, işi teslim ederken de uyulması gereken stan-
dartlar var. Isıl işlemcilerimiz de bunlara uyarsa birçok 
problemi aşacağımızı düşünüyoruz ve bu konuda dernek 
olarak da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu standartları 
Türkiye’ye yaymaya çalışacağız.”

Bodycote Istaş’ın 

Gebze’deki 

yeni fabrikası 

2014 yılının 

Haziran ayında hizmet 

vermeye başlayacak Bodycote Istaş Isıl İşlem Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Barış Telseren
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 Apel Orman Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. , ahşap pa-
let ve sandık üretiminde çalışan personeli Kocaeli Sanayi Oda-
sı  bünyesinde bulunan   ABİGEM ‘le ortak çalışarak , Mesleki 
Yeterlilik Eğitimi aldılar. 40 saatlik teorik ve pratik eğitimlerin 
sonunda yapılan sınavdan başarılı olan personele diplomalarını 
Genel Müdür Oktay Kabasakal, Şirket Müdürleri Okay Kabasa-
kal ve Orhan Kabasakal verdi.

     Aynı zamanda Kocaeli Sanayi Odası Meclis üyesi olan 

Apel Şirketinin Genel Müdürü Oktay Kabasakal konuşmasında 
“ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu , çalışma hayatımı-
za katkıda bulunacak ve personelimizin daha güvenli çalışması-
nı sağlayacak birçok düzenleme getirdi. Biz, çalışanlarımıza her 
zaman “Önce İnsan” diyoruz. Personelin daha bilinçli çalışma-
sını eğitimle sağlayabiliriz düşüncesiyle , bütün personelimize 
Mesleki Yeterlilik Eğitimi aldırdık. Firmamıza ve çalışanlarımı-
za hayırlı olsun.” dedi.

Apel Çalışanlarının Tamamı 
Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne Sahip Oldu

[şirketlerden ►

APEL Üretim Müdürü Okay Kabasakal 
Ragıp Çavuş’a belgesini verdi

APEL Firması Genel Müdürü Oktay Kabasakal 
Ünal Nergis’e belgesini verdi
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Dünyanın en büyük 3 maya şirketinden biri olan 
Pakmaya’nın Türk mutfağına yeni lezzetler kazandırmak 
amacıyla düzenlediği ‘Mutfağın Yıldızı Kim Olacak?’ yarış-
ması sonuçlandı. Yarışmada sevimli poğaça tarifi ile 1’incili-
ği Rana Karabulut kazandı. 2’nciliği Biscotti tarifi ile Sultan 
Merve Güven alırken, 3’üncülük ise Elmalı Viking pasta tari-
fi ile Nurnisa Sarıakçalı’nın oldu.

Başvuruların 16 Eylül’de başlayıp 
21 Ekim’de sonuçlandığı yarışma için 
www.mutfaginyildizi.com web sitesine 
280 tarif ile başvuru yapıldı. Yapılan 
ön elemeyle 10 finalist belirlendi. Fi-
nalistlerin 5’i 15 Kasım Cuma günü, 
5’i ise 16 Kasım Cumartesi günü Pak-
maya Uygulama Merkezi’nde (PUM) 
tariflerini canlı olarak hazırlayarak 
jürinin değerlendirmesine sundular. 
Birbirinden güzel lezzetler karşısında 
hayli zorlanan jüri üyeleri ilk üçü be-
lirlediler. Dereceye giren tarifler Pak-
maya ürün paketlerinin arkasında yer 
alacaklar.

Pakmaya Marka Yetkilisi Elif Ser-
pil Tokgöz yarışmayla ilgili, “Gıda sek-
törünün lider kuruluşlarından biri olan 
Pakmaya, sadece tüketiciye en yüksek 
kaliteli gıda ürünlerinin sunulmasını 
desteklemekle yetinmiyor. Sektörde-
ki öncü rolümüzün bir sonucu olarak 
sosyal sorumluluklarımızı yerine getir-

meye de özel bir dikkat gösteriyoruz. 
Bu kapsamda, dünyanın en özgün, 
zengin ve önemli mutfaklarından biri 
olan Türk mutfağının temel değer-
lerinin korunması ve geliştirilmesi 
hedefi ile düzenlediğimiz yarışmanın 
çok başarılı geçmesi bizi mutlu etti. 
Bütün katılımcıları kutluyor ve te-
şekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

-Milli Piyango çekilişiyle  
de ödüller sahiplerini buldu

Yarışma boyunca web sitesi üze-
rinden katılımcıları destekleyen, on-
ları favori gösteren ve çevreleri ile 
paylaşanlar arasında da bir çekiliş 
kampanyası düzenlendi. Günde her 5 
favori gösterme ve paylaşma faaliye-

tine bir çekiliş hakkı verilerek yapılan çekilişte Tekirdağ’dan 
Abdullah Kızıldağlı adlı talihli 1 adet Arçelik Fırın kazandı. 
Dağıtılan diğer ödüller arasında 5 adet Arçelik Opal Beyazı 
Mutfak Robotu, 10 adet Arçelik Rendeli Hand Blender, 50 
adet Arçelik Hand Blender ve yüzlerce Pakmaya karma ürün 
seti yer aldı.

Pakmaya’nın düzenlediği 
‘Mutfağın Yıldızları’ yarışmasının 

kazananları belli oldu

[sektörlerden ►

Telefon : 0 262 317 00 00
Fax   : 0 262 317 00 11
Web Adresi : www.pakmaya.com

PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.
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 Kocaeli Sanayi Odası’nın sosyal proje kapsamın-
da  bulunan ‘Bizim Köy Engelliler Üretim Merkezi’ inde 
önceki gün  çalışma bitiminde 3 Aralık Engelliler günü 
nedeniyle kutlama yapıldı.

Akmeşe yolu üzerinde bulunan ‘Bizimköy Engelliler 
Üretim Merkezi’ inde  düzenlenen  ‘Engelliler Günü’ kut-
lama programına Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu,  Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi  Vakfı 
Müdürü Hüsnü Bayraktar’da  katıldı. Bizimköy Engell-
lier Üretim Merkezi çalışanları tarafından yetiştirilen 
ürünlerin satışını yapan Özdilek  Alışveriş Merkezi’nin 
gönderdiği 3 büyük pastayı merkezde bulunan 75 dola-
yındaki engelli adına  Erdal Yurtal,Şeref Özaç,Merve 
Karatekin Karal’a KSO Başkanı Zeytinoğlu ve Vakıf Mü-
dürü Bayraktar  eşlik ederek birlikte kestiler. 

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi tarafından her 
yıl kutlanan ‘Engelliler Günü’nde kesilen   pasta ve di-
ğer yiyecek  içecekler afiyetle tüketildi. Müzik eşliğinde 
şarkılar,türküler söyleyen engelliler güzel bir gün geçir-
menin mutluluğunu yaşadılar. Bizimköy’ün en sevilen 
gençlerinden zihinsel özürlü Şeref Özaç , hareketli oyun 
havalarının tadını çıkarttı.

Bizimköy Engelliler 
Üretim Merkezi’nde 

‘Engelliler Günü kutlandı’

[sosyal sorumluluk ►
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Yücel Boru Fen Lisesi Kocaeli Valisi 
Ercan Topaca’nın katılımı ile açıldı

Gebze’de Yücel Boru Anonim 
Şirketi tarafından yaptırılan 
Yücel Boru Fen Lisesi’nin 
açılışını Kocaeli Valisi Er-

can Topaca yaptı. Açılışa Vali Ercan 
Topaca’nın yanı sıra Kocaeli Milletvekili 
Mehmet Ali Okur, Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker, Çayırova Belediye Başkanı 
Ziyaettin Akbaş,Dilovası Belediye Başkanı 
Cemil Yaman,  Gebze Ticaret Odası Baş-
kanı Nail Çiler ve sanayiciler katıldı.Saygı 
duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okun-
ması ile başlayan törenin açılış konuşmasını 
yapan Çelik Boru Yönetim Kurulu Başkanı 
Şahin Türkaslan, öğrencilik yıllarında an-
siklopedi dahi bulamadıklarını oysa bugün 
her türlü imkanın öğrencilerin çok yakının 
da olduğunu  ve çok şanslı olduklarını söy-
ledi.  Şahin Türkaslan ayrıca Kocaeli’de 
devam eden çevre kirliliği sorununa da 
değinerek;“Sayın Valimize daha önce ilet-
tiğimiz isteklerimizle ilgilenmesini bir kez 
daha talep etmeyiz”dedi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 
eğitim yatırımlarında hayırsever zenginle-
rin duyarlılığının çok önemli olduğunu ifade 
ederek: “Devletimiz ile hayırseverler elele 
verdiğinde böyle kıymetli projeler ortaya 
çıkıyor”dedi ve Çelik Boru Fen Lisesi’ni ör-
nek gösterdi.

Adnan Köşker’in ardından kürsüye çı-
kan Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet 
Ali Okur da son yıllarda eğitim alanında 
adeta yatırım seferberliğinin başladığını 
söyleyerek “Geçmiş yıllarda yılın yatırımı 
olarak görülen bu tip yatırımlar günümüz 
Türkiye’sinde normal açılış törenleri haline 
gelmiştir”dedi ve eğitim alanında gelinen 
noktadan örnekler verdi.

Kocaeli Valisi Ercan Topaca ise dok-
sanlı yıllarda Türkiye’nin tamamına ayrılan 
eğitim bütçesinin bugün yalnızca Kocaeli’ye 
ayrılan bütçe ile aynı olduğunu söyledi ve 
rakamlarla örnekler verdi.  Ercan Topaca; 
“Kaymakamlık yaptığı dönemlerde görevli 
olduğu ilçelere yapılan okulların ilçelerde 
büyük değişimler sağladığını gözlemledim. 
Eğitim alanında yapılan yatırımlar diğer 
alanlardan çok daha kıymetli” dedi.

Açılış töreninin ardından Vali Ercan 
Topaca, Şahin Türkaslan ve ailesine eğiti-
me yaptığı katkılardan dolayı plaket hediye 
etti. Plaket töreninin ardından ise protokol 
konukları kurdele kesti ve sınıfları dolaştı. 
Vali Ercan Topaca gezdiği sınıflarda öğ-
rencilere öğütler verdi. 
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Kocaeli Sanayi Odası tarafından  imece usulü bölge 
sanayicileri tarafından yeniden inşa edilerek bu yıl öğreni-
me açılan Kocaeli Sanayi Odası Gölcük Dumlupınar Orta-
okulunda bütün öğrencilere TOBB’nin katkısıyla  içersinde 
kırtasiye malzemeleri bulunan çantalar öğrencilere teslim 
edildi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan  Zeytinoğ-
lu, Gölcük Kaymakamı Adem Yazıcı Gölcük Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Demir , KSO Genel Sekreteri Memet Barış 
Turabi  ve   Okul Müdürü Cahit Çetin ile birlikte toplam 

1200 öğrenciye çanta içinde kırtasiye malzemeleri hediye 
edildi. Kırtasiye hediyesi dağıtımını özelikle Kaymakam 
Yazıcı,KSO Başkanı Zeytinoğlu ve Milli Eğitim İlçe Mü-
dürü Demir ,sınıfları dolaşarak gerçekleştirdiler.Öğrenci-
lere yaptıkları konuşmalarda  başarılı olmaları için çok 
çalışmaları gerektiğini vurguladılar. 

Okulun yapımı için büyük özveri içersinde çalışan KSO 
Başkanı Zeytinoğlu,en kısa sürede  30 bilgisayardan olu-
şan  bir laboratuvar ve bir kütüphane  kurulması için giri-
şimlerinin başlatıldığını açıkladı.

KSO 
Gölcük Dumlupınar 

Ortaokulu’nda 
öğrencilere kırtasiye 
setleri hediye edildi

[sosyal sorumluluk ►
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Gölcük Kaymakamı Yazıcı ve 
KSO Başkanı Zeytinoğlu ile birlikte 

öğrencilere içinde kırtasiye malzemeleri
bulunan çantaları öğrencilere tek tek verdiler

KSO Başkanı Zeytinoğlu,Kaymakam 
Yazıcı, öğrencilerden tek isteklerinin çok 

çalışmaları ve başarılı olmalarıydı

KSO Başkanı Zeytinoğlu,Kaymakam Yazıcı ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir,

bir ana sınıfında öğrencilerle görülüyor

KSO Başkanı Zeytinoğlu,okulun ana 
sınıfındaki bir küçüğe hediyesini verirken 

çocuğun sevinci görülmeye değerdi

Minik öğrencilerle kaynaşan KSO Başkanı 
Zeytinoğlu,çocukların sevincinin kendisini 

çok mutlu ettiğini söyledi

Ortaokulu gezen Zeytinoğlu, önümüzdeki kısa 
süre içersinde okula bir bilgisayar labortuvarı 

ile kütüphane oluşturulacağını söyledi
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Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenimlerini sürdüren 30 do-
layında yabancı ülke öğrencileri Kocaeli Sanayi Odasını  
(KSO) ziyaret ettiler.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer 
Komsuoğlu,Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Demirci  ile bir-
likte Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında bulunan ülke men-
suplarından oluşan öğrenci grubu Kocaeli Sanayi Odası’nı 
ziyaret ederek,bölge sanayi hakkında bilgi edindiler. 

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Oda-
nın Genel Sekreteri Memet Barış Turabi  tarafından kar-
şılanan Kocaeli Üniversitesi  yabancı öğrencilerine sunum 
yapıldı. 

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tarafından yapılan su-
num sonrası  lisans üstü ve master yapmak isteyen öğren-
cilere sanayi kuruluşlarında görev almaları için yardımcı 
olabileceklerini vurguladı.

Kocaeli Üniversitesi’nin 
yabancı öğrencilerinden 

‘Kocaeli  Sanayi Odası’na ziyaret’ 

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu 
ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Demirci 
ile birlikte 30 dolayında yabancı öğrenci 

KSO’yu ziyaret etti

KOÜ’nün yabancı öğrencilerini karşılayan 
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve 
Rektör Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu 

görülüyor

KSO Başkanı Zeytinoğlu, Asya, Avrupa
 ve Afrika kıtaları ülkelerine mensup

öğrencilerle görüştü

Yabancı öğrencilerle karşılıklı sohbet 
eden KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 

KSO’yu ve bölgemiz sanayiinin 
sunumunu yaptı

[etkinlikler ►



Kocaeli Sanayi Odası çalışanlarından bir grup önceki gün 
34’ncüsü düzenlenen İstanbul- AVRASYA -2013 maratonuna 
katıldı.  Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu eşi 
Rüya Zeytinoğlu ve oğlu İsmail Zeytinoğlu , Genel Sekreter Me-
met Barış Turabi  ile birlikte toplam 20 dolayında çalışan ve ya-
kınlarının katıldığı. Toplam 100 binin üzerinde kişinin yer aldığı 
AVRASYA 2013 marotonuna katılımın rekor olduğu açıklandı. 

Oldukça güzel bir hava’da gerçekleşen AVRASYA-2013 mara-
tonu katılımcıların oldukça yoğun ilgisini gördü. 

İstanbul’un harika boğaz manzarasını  köprü üzerinden   gö-
rüntülediler. Geçen yılda AVRASYA 2013 maratonuna küçük 
bir grupla katılan Kocaeli Sanayi Odası güzel bir gün geçirme-
nin mutluluğunu yaşarken, önümüzdeki yıl bu organizasyona 
daha kalabalık bir grupla katılma kararı alındı.

AVRASYA Maratonuna 15 kez katılan 
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Odanın 
basın Danışmanı Ahmet Kurt ile birlikte
koşu başlangıcında görülüyor.

Kocaeli Sanayi Odası 
Çalışanları Avrasya 

 Maratonu’na Katıldı

AVRASYA - 2013 Halk yürüyüşüne katılan Kocaeli 
Sanayi Odası çalışanları görülüyor

�1Kocaeli Odavizyon
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Kocaeli  Sanayi Odası Baş-
kanı Ayhan Zeytinoğlu, 
EDOK Komutanı Tümge-
neral Muharrem Yavaş’ı 

misafir etti. Ayhan Zeytinoğlu, bir  süre 
önce Kocaeli ilinde göreve başlayan Mu-
harrem Yavaş’la makamında baş başa 
sohbet ettiler.

Kara Kuvvetleri EDOK Muhabere 
Hizmet Destek Eğitim Komutanı Tümge-
neral Muharrem Yavaş’ın ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti vurgulayan Ayhan 
Zeytinoğlu, görevinde başarı dileklerinde 
bulundu. 

Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Sözen, Ayhan Zeytinoğlu’na veda 
ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında İl Milli Eğitim Müdürü 

Nevzat İspirli de yer aldı.

Ayhan zeytinoğlu, EDOK Komutanı 
Muharrem Yavaş’ı misafir etti

Kocaeli Vali Yardımcısı, 
Ayhan Zeytinoğlu’na veda ziyaretinde 

bulundu

[ziyaretler ►

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, Dünya Odalar Fe-
derasyonu (WCF) Genel Konsey üyeli-
ğine yeniden aday olduğunu açıkladı.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından 
üyelik ağındaki ticaret odalarını temsil etmek,odalar 
adasındaki ilişkileri güçlendirmek ve odaları daha 
etkin hale getirmek amacıyla kurulan ‘Dünya Oda-
lar Federasyonu’ nun ( WCF) Kasım ayı içinde ger-
çekleştirilen Genel Konsey seçimlerinde Ayhan Zey-
tinoğlu, yeniden aday oldu. 

Dünyanın tüm bölgelerinden 46 farklı ülkeden 
Oda Başkanının aday olduğu Dünya Odalar Fede-
rasyonu Genel Konseyine 20 aday seçilecek olup, 
Ayhan Zeytinoğlu, Afrika/Ortadoğu Bölgesi altında 
Türkiye’den Genel Konsey üyeliğine tek aday olduğu 
bildirildi.

WCF Hakkında...
ICC, üyelik ağındaki ticaret odalarını temsil etmek ama-

cıyla 1950 yılında Dünya Odalar Federasyonu’nu (WCF) 
kurdu. Apolitik bir sivil toplum kuruluşu olan WCF, 12.000 
oda ve bu odalara bağlı iş dünyasının global ağını birleştire-
rek odalar topluluğunun temelini oluşturuyor. Dünya Odalar 
Federasyonu, sadece odaların daha üretken olmasını sağla-
makla kalmayıp, aralarındaki bağı da kuvvetlendiriyor. Bu 
rolü ile WCF küresel çapta eşsiz ve gerçek bir forum  olma 
özelliği taşıyor. WCF faaliyetleri ve projeleri, yerel, bölge-
sel, ulusal ve karşılıklı olmanın yanı sıra kamu hukukuna ve 
özel hukuka göre kurulu tüm odaları kapsıyor. Özel sektörün 
gelişimini teşvik etmek, odaların kapasitelerini artırmak için 
WCF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı ve bölgesel kalkınma bankaları da dahil olmak üzere 
çok taraflı örgütler ile geniş çaplı güçlü bağlar geliştirdi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
Dünya Odalar Federasyonuna (WCF)
aday olduğunu açıkladı...
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, Dünya Odalar Fe-
derasyonu (WCF) Genel Konsey üyeli-
ğine yeniden aday olduğunu açıkladı.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından 
üyelik ağındaki ticaret odalarını temsil etmek,odalar 
adasındaki ilişkileri güçlendirmek ve odaları daha 
etkin hale getirmek amacıyla kurulan ‘Dünya Oda-
lar Federasyonu’ nun ( WCF) Kasım ayı içinde ger-
çekleştirilen Genel Konsey seçimlerinde Ayhan Zey-
tinoğlu, yeniden aday oldu. 

Dünyanın tüm bölgelerinden 46 farklı ülkeden 
Oda Başkanının aday olduğu Dünya Odalar Fede-
rasyonu Genel Konseyine 20 aday seçilecek olup, 
Ayhan Zeytinoğlu, Afrika/Ortadoğu Bölgesi altında 
Türkiye’den Genel Konsey üyeliğine tek aday olduğu 
bildirildi.

WCF Hakkında...
ICC, üyelik ağındaki ticaret odalarını temsil etmek ama-

cıyla 1950 yılında Dünya Odalar Federasyonu’nu (WCF) 
kurdu. Apolitik bir sivil toplum kuruluşu olan WCF, 12.000 
oda ve bu odalara bağlı iş dünyasının global ağını birleştire-
rek odalar topluluğunun temelini oluşturuyor. Dünya Odalar 
Federasyonu, sadece odaların daha üretken olmasını sağla-
makla kalmayıp, aralarındaki bağı da kuvvetlendiriyor. Bu 
rolü ile WCF küresel çapta eşsiz ve gerçek bir forum  olma 
özelliği taşıyor. WCF faaliyetleri ve projeleri, yerel, bölge-
sel, ulusal ve karşılıklı olmanın yanı sıra kamu hukukuna ve 
özel hukuka göre kurulu tüm odaları kapsıyor. Özel sektörün 
gelişimini teşvik etmek, odaların kapasitelerini artırmak için 
WCF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı ve bölgesel kalkınma bankaları da dahil olmak üzere 
çok taraflı örgütler ile geniş çaplı güçlü bağlar geliştirdi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
Dünya Odalar Federasyonuna (WCF)
aday olduğunu açıkladı...
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KSO’da girişimciler için 
“Büyüme Senaryoları Eğitimi“ yapıldı

Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu  ve TEB 
Girişim Bankacılığı işbirliği ile girişimcilere yönelik “Büyüme Se-
naryoları Eğitim” düzenlendi.

  Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Konferans salonunda düzenlenen 
eğitime özellikle genç girişimciler ilgi gösterdi. Toplantının açış ko-
nuşmasını yapan TEB Girişim Bankacılığı yöneticisi Fatih Canan, 
mensubu olduğu bankanın “Girişimcilik” konusundaki son yayınla-
nan reklam filmi üzerinde görüşlerini açıklarken, bu filmin gerçek 
olduğunu vurguladı. TEB Girişimcilik bankası hakkında görüşlerini 
aktaran Fatih Canan, bu konudaki çalışmaları anlattı. 

 Toplantıda daha sonra söz alan TEB Girişim Evi Proje Koor-
dinatörü Danışman ve Eğitmen Mehmet Şöhrap Sanlı, girişimcile-
rin gelişme çabalarının temelinde neler olması gerektiği, büyüme ve 
gelişme yolunda atılması gereken adımlar ile işletme fonksiyonları 
yönetimi konularında bilgi aktarımında bulundu. Mehmet Şöhrap  
Sanlı, “Dünya genelinde elde edilen istatistiklere göre, kurulan işlet-
meler, girişimcilerin ilk yıllarında yaptıkları hatalar ve karşılaştıkları 
problemler nedeniyle, başlangıç ve tutundurma döneminde kapanmak 

zorunda kalmakta olduklarını söyledi. TEB Girişim Evi Proje Koor-
dinatörü Danışman ve Eğitmen Mehmet Şöhrap  Sanlı,Ülkemizde 
girişimcilerin küçük işletmecilikten büyük işletmeciliğe geçiş dönemi-
ne kadarki süreçlerde yaşadığı problemler dikkate alınarak, girişim-
cilerin ilk yıllarını nasıl planlamaları gerektiği ve işletmelerini nasıl 
yönetmeleri gerektiği bilgileri hakkında görüşlerini dile getirdi.

[girişimcilik ►

TEB Girişim Bankacılığı Yöneticisi 
Fatih Canan

TEB Girişim Evi 
Proje Koordinatörü 
Danışman ve Eğitmen 
Mehmet Şöhrap Sanlı

Kocaeli Sanayi Odası  Konferans salonunda düzenlenen 

eğitime özellikle genç girişimciler ilgi gösterdi

Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Körfez 
Ticaret Odası Başkanı Efe’yi ziyaret etti
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Doğu Marmara Bölgesindeki başarılı sanayi kuruluşlarını 
ödüllendirmek amacıyla, Kocaeli Sanayi Odası önderliğinde; PwC 
Türkiye, Doğu Marmara ABİGEM A.Ş., Doğu Marmara Kalkın-
ma Ajansı, CNN Türk işbirliğinde ve Bolu, Düzce, Sakarya ve 
Yalova Ticaret ve Sanayi Odaları koordinasyonu ile düzenlenen, 
2013 yılı “Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendir-
me Organizasyonu” başvuruları tamamlandı.  

Büyük İşletme ve KOBİ kategorisinde başvuruların alındığı 
organizasyon; verimliliki İstihdam, yenilikçilik ve markalaşma, 
finansal sonuçlar, dış ticaret, topluma katkı ve çevre, çalışanların 
geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi gibi 7 adet ana değerlendirme 
kriterini içeriyor.  

Çalışma kapsamında, oluşturulan anketler aracılığı ile katı-
lımcı kuruluşlardan veriler toplanmakta olup, söz konusu veriler 
PwC Türkiye ve Doğu Marmara ABİGEM uzmanları tarafından 
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonucunda, sektörlerin-
de başarılı olan kuruluşlarımız tespit edilecek ve bu yıl Aralık ayı 
sonunda TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımları 
ile düzenlenecek törenle ödüller verilecektir. 

Organizasyonun Amacı:
•Yüksek verimlilikle çalışan,
•Yenilikçiliğe ve çalışanların gelişimine önem veren, 
•Finansal olarak başarılı iş sonuçları elde eden, 
•Ülkemizin ekonomisine katma değer yaratan, 
•Sürdürülebilir bir gelecek için topluma katkı sağlayan, 
sanayi kuruluşlarının belirlenerek, tanınmasını ve ödül-

lendirilmesini sağlamak.

Değerlendirmeye katılan kuruluşlar, 
1.Verimlilik,

2.İstihdam, 
3.Yenilikçilik ve Markalaşma,
4.Finansal Sonuçlar,
5.Dış Ticaret, 
6.Topluma ve Çevreye Katkı,
7.Çalışanların Geliştirilmesi ve Bilinçlendirilmesi 

başlıklarında değerlendirilmektedir.

Anket formundaki verilerin gizliliği güvence altındadır. Veri-
ler PwC Türkiye’nin deneyimli uzmanları tarafından değerlendiri-
liyor. Son değerlendirme ise Jüri tarafından yapılacaktır. 

ÇİZGİÜSTÜ SEKTÖREL PERFORMANS 

DEĞERLENDİRME JÜRİ ÜYELERİ
Ayhan ZEYTİNOĞLU - Kocaeli Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan CEM - PwC Türkiye Ortak
Emin ÇAPA - CNN TÜRK Ekonomi Editörü
Emin SEMERCİOĞLU - Bolu Ticaret ve Sanayi Odası  
Yönetim Kurulu Başkanı
Metin BÜYÜK - Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim  
Kurulu Başkanı
Mahmut KÖSEMUSUL - Sakarya Ticaret ve Sanayi  
Odası Yönetim Kurulu Bşk.
Celal ÖZEL - Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim  
Kurulu Başkanı
Dr. Fatih AKBULUT - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı  
Genel Sekreteri
Prof. Dr. Abdurrahman FETTAHOĞLU - Kocaeli   
Üniversitesi İİBF Dekanı
Dr. Ümit İZMEN - TÜSİAD Baş Ekonomisti
Can AKKAN – Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri  
Fak. Öğretim Üyesi
Memet Barış TURABİ - Kocaeli Sanayi Odası Genel  
Sekreteri
Pınar ÖZBAY - Doğu Marmara ABİGEM Genel Müdürü

Değerlendirme sonucunda; farklı sektörlerde KOBİ ve BOİ 
kategorilerinde olmak üzere Sektörel Performans 
Ödülleri ile birlikte bir KOBİ ve bir BOİ’ye ise bü-
yük ödül veriliyor. 

3’den az firmanın başvurduğu sektörlerde veri 
azlığı nedeni ile sağlıklı değerlendirmeye yapıla-
mayacağından ötürü ödül verilmiyor.

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Sektörlerin yıldızları
Aralık ayı sonunda 
ödüllerini alacaklar
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Meslek Komiteleri 
üye ziyaretlerine ivme kazandırdı

23. Meslek Komitesi Denso Otomotiv Parcaları A.Ş. 
firmasını ziyareti

24. ve 25. Meslek komiteleri TOSB’ta toplandı

Bosch Rexroth Otomotiv Parçaları Ziyareti 
Firma Yetkilisi Servet AKKAYNAK - Atilla YELDAN -

Ahmet SAKIZLI - Mehmet ÖZDEŞLİK - Atıf Tunç ATIL 

Ürkmez Yemek Ziyareti - Mihriban BİLEN - 
Firma Yetkilisi Metin ÜRKMEZ - Murat CAN

Resport Restorant Ziyareti - Firma Yetkilisi Aysun AKAR 
- Mihriban BİLEN - Murat CAN

Denso Otomotiv Ziyareti - Atilla YELDAN - Arzu GÜVEN 
- Ahmet SAKIZLI - Atıf Tunç ATIL - Mehmet ÖZDEŞLİK

Dakkik Plastik ziyareti - Hakan KELEŞ-
Ahmet ÜSTÜN - Ayşen BARIŞ - Firma Genel Müdürü 

İbrahim Halil Ufuk UĞUZ - Albert SAYDAM

Yömser Ambalaj Ziyareti - Seçkin ÖKTE - Ahmet ÜSTÜN 
- Ayşen BARIŞ - Umut SEYHAN - Osman SEYHAN - 

Albert SAYDAM

[firma ziyaretleri ►
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15’inci ve 17’inci Meslek Komitelerimiz yaptıkları ziya-
retlerde özellikle rekabet sıkıntısı dile getirilerek Çin Hükü-
metinin kendi firmaları için sağlamış olduğu sübvansiyonların 
ve iş gücü maliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilemeyeceği-
nin farkında olunduğu, ancak devlet kurumlarının mutlaka 
kayıt dışı üretim yapan firmaları tespit etmesi gerektiği aksi 

durumda tüm sorumluluklarını layıkıyla yerine getiren firma-
ların bu rekabet ortamında yaşamasının mümkün olmayaca-
ğının altı çizildi. 

Ayrıca diğer öne çıkan görüşte aile şirketlerinin önündeki 
en büyük sorunun kurumsallık ve sürdürülebilir büyüme oldu-
ğu vurgulandı.

15. Komite Çayırova Demirçelik Ziyareti
 Şehittin ÇOKER -  Osman SOYBAŞ - Firma yetkilisi 

Şakir DİNÇ - Ersoy YILMAZ

15. Komite Mutaş Demir Çelik Ziyareti - Şehittin ÇOKER-
Osman SOYBAŞ - Firma Yetkilisi Tunç MUTLU - 

Ersoy YILMAZ

15. Komite Güneydoğu A.Ş. Ziyareti - Ersoy YILMAZ - 
Firma Yetkilisi Sadık FİNCAN - Osman SOYBAŞ

17. Komite Uskon Uzay Sistemleri Ziyareti - Tekin URHAN 
- Ahmet BAYRAKTAR - Firma Yetkilisi Metin BİRSUN - 

Taşkın ÖZKAL - G.Doğa ALKAN

15. Komite Mersan DEMİR Çelik Ziyareti - 
Osman SOYBAŞ - Firma Yetkilisi Burhan SAYGAN - 

Ersoy YILMAZ - Şehittin ÇOKER

15. Komite Sıddık Kardeşler Haddecilik Ziyareti 
Ersoy YILMAZ - Şehittin ÇOKER - Osman SOYBAŞ -

Firma Yetkilisi Recep EKSİK

17. Komitenin Alaybeyoğlu Firma Ziyareti - Şehittin ÇOKER 
- Ahmet BAYRAKTAR - Firma Yetkilisi Yavuz ALAYBEYOĞLU 

- Tekin URHAN - Taşkın ÖZKAL - G.Doğa ALKAN

��Kocaeli Odavizyon
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Latin Amerika’nın 
en güçlü ekonomilerinden biri; 

MEKSİKA

Meksika veya resmî adıyla Birleşik Meksika Devletleri 
,yüzölçümü 2 milyon km2’ye yakın olan bir Kuzey Amerika 
ülkesidir.Nüfus yapısı -105 milyona varan nüfusuyla Latin 
Amerika ülkelerinin en kalabalık olanlarındandır. Nüfusun  
yüzde 60’ı melez, yüzde 10’u beyaz, geri kalanlar ise yerli 
halktır. Resmi dil İspanyolca, Quechua ve Takalotça’dır ve 
Meksika dünya üzerinde anadili olarak İspanyolca konuşan 
insan sayısının en yüksek olduğu ülkedir.

Ülkedeki inançlar; Katolikler yüzde 89, Protestan yüz-
de 6, diğer yüzde 5 şeklinde özetlenebilir. Toplam nüfus 
içinde okuma yazma oranı yüzde 92.2 dir.Coğrafya- Kuzey 
Amerika’da, Karayip denizi ve Meksika körfezi kıyısında, 
Belize ve ABD arasında, Kuzey Pasifik  Okyanusu kıyısında, 
Guatemala veABD arasında yer alır. İklimi tropikalden çöl 

iklimine kadar değişiklik gösterir.Yüksek, kayalıklı dağlar, 
alçak kıyı ovaları, yüksek platolar, çöller ülkenin önemli 
yeryüzü şekilleridir.

En alçak noktası: Salada Gölü -10 m ve en yüksek nokta-
sı: Volcan Pico de Orizaba 5 bin 700 m’dir. Petrol, gümüş, 
altın, kurşun, çinko, doğal gaz, kereste doğal kaynaklarıdır. 
ABD ve Kanada’yla beraber NAFTA’yı oluşturan ülke, hızlı 
nüfus artış oranı, yüksek işsizlik gibi tipik bir gelişmekte 
olan ülke görünümündedir. 

ABD’de yaklaşık on beş milyon Meksika asıllı insan ya-
şamaktadır.Yılbaşlarını 12 üzüm yiyerek kutlarlar. Tam 
saat 12 olduğunda kilise çanı 12 kere çalar her çalışında 
bir üzüm yenir ve her üzüm yenildiğinde bir dilek tutulur. 
Eğer böyle yapılırsa dileklerin yerine geleceğine inanılır.

[ülke ►
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Latin Amerika’nın en güçlü ekonomilerin-
den birine sahip olan ve OECD üyesi tek Latin 
Amerika ülkesi olan Meksika, nominal GSYİH 
açısından tüm bölge ülkeleri arasında 13’üncü, 
satın alma gücü açısından 11’inci ve kişi ba-
şına düşen gelir açısından da ilk sırada yer 
almaktadır.NAFTA8 üyeliği, ülkenin gelişmiş 
Kuzey Amerika ülkeleri ile ekonomik ve ticari 
bağlantıları açısından önemlidir. Gelir dağılımı 
adaletsizliği ve uyuşturucu terörü ise ülke eko-
nomisinin başlıca yapısal sorunlarıdır. 

Ülkenin satın alma gücü, 2010 verilerine 
göre 1.56 trilyon dolar (dünya sıralamasında 
12.); reel büyüme oranı; 2010 verilerine göre 
yüzde 5 (dünya sıralamasında 64.); işsizlik 
oranı 2010 verilerine göre yüzde 5.6 (dünya 
sıralamasında 55.); enflasyon oranı ise 2010 
verilerine göre yüzde 4.1’dir (dünya sıralama-
sında 120.). 

Meksika trilyon dolar sınıfında yer alan bir 
serbest piyasa ekonomisine sahiptir. Bu eko-
nomi, giderek özel sektörün egemen olduğu, 
modern ve eski karışımı bir tarım ve sanayiyi 
içermektedir. Son yıllardaki idari yönetimler 
limanlarda, demiryollarında, telekomünikas-
yonda, elektrik üretimi, doğal gaz dağıtımı ve 
havaalanlarında rekabeti güçlendirdi. Kişi ba-
şına düşen milli gelir ABD’nin yaklaşık üçte biri 
kadardır ve gelir dağılımı oldukça adaletsizdir. 
1994 yılında Kuzey Amerika Serbest Ticaret 
Anlaşması (NAFTA)’nın yürürlüğe girmesin-
den bu yana ABD ithalatında Meksika’nın payı 
yüzde 7’den yüzde 12’ye yükselmiştir, ayrıca 
Kanada’nın ithalatındaki payı da yüzde 5’e 
çıkmıştır.

Meksika’nın Guatemala, Honduras, El Sal-
vador, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi ve Ja-
ponya da dahil olmak üzere 50’den fazla ülke 

ile serbest ticaret anlaşması vardır. Felipe Calderon yönetimi 
iktidardaki ilk yılları olan 2007’de, emeklilik ve mali reform-
lar ile ilgili hükümetin desteğini almayı başarmıştır. Calderon 
2008’de bir enerji reformu önlemine geçmiş ve 2009’da baş-
ka bir mali reform daha gerçekleştirmiştir. Dünyada ihracat 
talebinin düştüğü 2009 yılında Meksika’nın GSYİH’sı gerile-
miş, gelir ve yatırımları düşmüştür. İç tüketim ve yatırım ge-
rilerken özellikle ABD’ye yapılan ihracatla ülkenin GSYİH’sı 
2010’da yüzde 5’lik olumlu bir büyüme kaydetmiştir. Yöne-
tim, kamu eğitim sisteminin geliştirilmesi, altyapı iyileştiril-
mesi, iş yasaları modernizasyonu ve enerji sektöründe özel 
yatırımların teşvik edilmesi gibi pek çok konuda ekonomik 
sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Başkan 
Calderon ekonomik önceliklerinin yoksulluğu azaltmak ve is-
tihdam yaratmak olduğunu belirtmektedir.

OECD üyesi tek Latin Amerika 
ülkesi; MEKSİKA

Ulusal ekonomi - politika gazetesi 
KÜRESEL ANA HABER’in 16 Aralık’tan itibaren 
Türkiye geneli dağıtımda olacak özel ülke eki 

‘MEKSİKA’da siz de geç kalmadan yerinizi ayırın.

DETAYLAR İÇİN bize ulaşın:

Anadolu Basın Merkezi  
0312 496 01 09 / 0312 496 01 37

e-mail: sektorel@kureselanahaber.com
Web: www.anadolubasinmerkezi.com; 

www.kureselanahaber.com
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İLK KEZ BİR MEKSİKA DEVLET 
BAŞKANI TÜRKİYE’YE GELİYOR...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında 4 
Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan Türki-
ye-Meksika İş Konseyi Forumu, 17 Aralık’ta gerçekleş-
tirilecek.  Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto 
Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak olan ilk Meksika 
Devlet Başkanı olması nedeni ile ziyaret bu yönüyle ikili 
ilişkilerde bir dönüm noktası olarak addediliyor. 

- Meksika’nın Türkiye’deki en büyük yatırımı gıdada
DEİK Türk-Meksika İş Konseyi Başkanı Albert Say-

dam, iki ülkenin de birbirini “ıskalamış” olduğu için 85 
yıllık ilişki tarihinde ilk kez bir Meksika Devlet Başkanı’nın 
Türkiye’ye geleceğini söyledi. 

Meksika ile Türkiye’nin ürettiği ürünlerin büyük ölçüde 
benzerlik gösterdiğini kaydeden Albert Saydam; otomotiv, 
ev aletleri, beyaz eşya ve elektronik ürünleri alanının, iki 
ülke arasında en güçlü sektörler olduğuna dikkati çekti. 
Bu alanlarda birlikte çalışılarak, bölge ülkelere işbirliği 
sağlanması noktasında bir avantaj olduğunu anlatan Say-
dam, Meksika’nın şu anda Türkiye’de bulunan en büyük 
yatırımının ise gıda sektöründe olduğunu söyledi. 

Meksika’nın, Türkiye’deki yatırımlarının az olmasının 
ana nedenlerinden birinin Meksikalı küresel yatırımların 
genellikle büyük holdingler tarafından, ABD veya Latin 

Amerika’da yapılması olduğuna değinen Albert Saydam, 
“Onlara ülkemizin sunduğu fırsatları anlattıkça bunu aşaca-
ğımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Albert Saydam, Meksika ve Türkiye arasındaki uzaklık, 
yüksek navlun maliyetleri, ülkelerin benzerlik gösteren üre-
tim ve tüketim sepetine sahip olmaları, mevcut durumda iki 
ülke arasında serbest ticaret anlaşması (STA) bulunmaması 
ve Meksika’ya yapılan ihracatın vergi yükünün nispeten di-
ğer ülkelerden yüksek olması gibi nedenlerden dolayı Türk 
firmaları için Meksika’da yatırım yapmanın çok cazip bir 
fırsat olduğuna dikkati çekerek, Meksika’ya en çok imalat 
sektöründe yatırım yapıldığını aktardı.

- Meksika, ithalat ve ihracatta dünyada 16’ncı sırada
2011 verilerine göre Meksika, dünyanın en büyük ihra-

cat ve ithalat yapan ülkeler sıralamasında 16’ncı olurken, 
ülkenin 2009 yılındaki en büyük dış ticaret ortağı, toplam 
ihracatının yüzde 78,7’si ve toplam ithalatının yüzde 49,8’i 
ile ABD olmuştur. 

Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesi bulunan ürün-
lerde Meksika pazarında zayıf ölçüde varlık göstermesinin 
ana nedeni ise, Meksika pazarının coğrafi ve kültürel olarak 
uzak olmasından kaynaklanan Türk iş adamlarının yeterince 
ilgi göstermemesi olarak gösteriliyor.

İki ülke arasındaki 85 yıllık ilişki tarihinde, ilk kez bir 
Meksika Devlet Başkanı Türkiye’ye geliyor.

[ülke ►

Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto Albert Saydam: DEİK Türk - Meksika İş Konseyi Başkanı ve
Tekno Kauçuk Sanayii A.Ş. İcra Kurulu Başkanı
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Kocaeli’nin yöresel lezzetleri...
Her şehrin olduğu gibi Kocaeli’nin de kendine has lezzetleri var... 
Gelin Kocaeli Sanayi Odası 3. Meslek Komitesi Hazır Yemek ve 
Şekerleme Sanayi Grubunun hazırlamış olduğu Kocaeli ilinden 
Türkiye’ye hediye edilen lezzetlere bir göz atalım...

Telli pullu şeker...
İzmit Pişmaniyesi

Kocaeli’de elma denildiğinde akla gelen ilk 
yer İhsaniye’dir. İhsaniye elması kendisine 
has tadı ile diğer elmalardan ayrılıyor. Her 
yıl adına bir festival düzenlenir. Festivaller 

çok renkli geçer ve festival boyunca vatandaşlara tonlar-
ca İhsaniye Elması dağıtılır.

Pişmaniye, İzmit’e has, ana maddeleri şeker, 
un ve yağ olan, yapımı ustalık gerektiren, 
yapıldıktan sonra tel tel olan özel bir tat-
lı türü. Şekerli su kazanda kaynatıldıktan 

sonra bir miktar soğutulup macun haline getiriliyor. 
Sürekli uzatılarak beyazlatılan bu macun, un ve yağdan 
oluşan sıcak miyane hamuru ile birlikte büyük bir tepsiye 
alınıyor. Tel tel ayrılana dek çekilir ve ortaya mis gibi 
pişmaniye çıkıyor. Pişmaniye yerel bir lezzet olmasına 
rağmen özgün bir tatlı çeşidi olması, hafifliği ve çok be-
ğenilmesiyle ünü artık Türkiye dışına çıktı. Birçok ülkeye 
ihraç ediliyor. Bin 40 metre çekilerek Guinness Rekorlar 
Kitabı’na girdi. ‘İzmit Pişmaniyesi’ olarak Coğrafi Tescil 
Belgesi’ne sahip. ‘Pişman’ adında çizgi film karakterine 
ve Erol Büyükburç tarafından bestelenmiş bir şarkıya sa-
hip. Her yıl yaz aylarında festivali yapılıyor.

İhsaniye Elması
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Degirmendere Fındığı, bilinen 
fındığa oranla daha uzun, sivri 
ve yassı. Taze olarak yeniyor. 
İri, kalın kabuklu, turfanda ve 

çok lezzetli bir fındık çeşidi olup daha zi-
yade Değirmendere civarında yetiştiriliyor. 
İç meyve randımanı yüzde 47-48, yağ ora-
nı yüzde 52-56’dır. 520–590 adet kabuklu 
fındık 1 kg gelmekte olup zuruflar oldukça 
uzun ve meyve boyunun 2 katı büyüklüğün-
de. Her yıl 28-30 Temmuz tarihlerinde gele-
neksel Fındık Festivali düzenleniyor.

Değirmendere Fındığı

Ülkemizde en fazla sevilen ve tüke-
tilen besinlerden birisi olan simit 
bu özelliği nedeniyle Türkiye’nin 
hemen her köşesinde kolaylıkla 

bulabileceğiniz bir yiyecek. Fakat en iyi simit 
hangisidir sorusuna verilecek en iyi cevap, İz-
mit Simidi’dir. İzmit Simidi’ni diğer kentler-
de yapılan simitlerden farklı kılan özellikleri, 
üretilirken ideal ölçüde gevrek olmasına dikkat 
edilmesi ve susamlarının da en uygun biçimde 
kızarmış olması. Bu yönüyle İzmit’in alâmeti-
farika ürünlerinden birisi olan İzmit Simidi’nin 
bir diğer belirgin özelliği de mutlaka odun fırın-
larında pişirilmesi.

İzmit Simidi
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Yarımca ilçesinin ismi Körfez olarak 
değişmesine rağmen bu güzel meyvemizin 
adı ‘Yarımca Kirazı’ olarak kaldı. Kiraz zamanı 
koyu ve açık renklerde birçok kiraz türünden tatmak mümkün olmakla birlikte 
‘Napolyon’ diye bilinen fakat yöresel olarak Hacı Abdullah kirazı dedikleri küçük bir ceviz 
büyüklüğünde iri taneleri ve koyu rengiyle harika tadı olan Yarımca Kirazı’nı tatmak büyük bir 
keyif veriyor. Çok erkenci, meyvesi yuvarlak, yassı, iri, meyve kabuğu parlak koyu kırmızı renkte. Meyve eti sert, çok 
sulu, ince yapılı, çok kaliteli. Nakliyeye çok dayanıklıdır. Ortalama meyve eni 20 mm. uzunluğu sap hariç 19 mm. olup 
yaklaşık 8 gram ağırlığında. Her yıl Körfez Belediyesi tarafından Geleneksel Altın Kiraz Festivali yapılır.

Yarımca Kirazı

Kandıra Yoğurdu

Duruluğuyla ab-ı hayat serinliği veren, 
lezzeti ile baş döndüren bir yoğurt 
yediğinizde, üretim yerine bir bakın. 
Kandıra adresini görmeniz çok yüksek 

bir olasılık. 
Ulusal üne sahip Kandıra Yoğurdu bölgenin ve-

rimli bitki örtüsünden beslenen mandaların sütleri-
nin işlenmesi ile elde ediliyor. Kandıra Yoğurdu’nu 
ünlü yapan en önemli özellik, geçmişte çok sayıda 
bulunan, günümüzde ise sayısı azalmakla birlikte 
hala varlığını devam ettiren manda sütü katkılı ya-
pılıyor olması. 

İlçenin özellikle Akçaova ve Araman köylerinde 
süt ürünlerini değerlendiren mandıralar bulunuyor. 
Kandıra Yoğurdu’nun da kendisine özel festivali ya-
pılıyor.

Eşme’de üretilen ve adıyla anılan Eşme 
Ayvası yurt içinde olduğu kadar yurt 
dışında da aranan bir meyve. Eşme 
Ayvası orta-iri, iri, yuvarlak geniş ka-

rınlı, sapa doğru daralıyor. 
Eti gevrek, sulu, mayhoş, boğucu değil. Sofra-

lık değeri oldukça yüksek.Yaydığı mis gibi kokunun 
yanında, düzgün şekli ve incecik kabuğunun üzerin-
deki hafif yağlı doku da Eşme Ayvası’nın en belirgin 
özelliği. Diğer ayvalarda olduğu gibi Ateş Yanıklığı 
(Ervinya) hassas. Uygun koşullarda 5 ay muhafaza 
edilebiliyor. Son yıllarda Eşme Ayvası’ndan cezerye 
üretimine başlandı ve büyük beğeni gördü.

Eşme Ayvası
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

20120529022 Alman Paketleme Makinesi Üreticisinin 
Distribütör Arayışı
Almanya’ da bir firma standart ve siparişe özel paketle-
me makineleri üretmektedir. Hizmet verdiği sektörler ise; 
medikal, kozmetik ve gıda dışı tüketim mallarının bulunduğu 
sektörlerdir. Özellikle Türkiye’de distribütörlük vermek iste-
yen firma, pazarı tanıyan, ilgili makineler ile ilgili üst düzey 
teknik bilgiye ve yeni müşteri kazanma deneyimine sahip 
partnerler aramaktadır.

13 GR 49R2 3SQJ İleri Seviye GPS Navigasyon Ve Rotala-
ma İçin Yenilikçi Teknoloji
Yunanistan’dan bir firma trafik bilgisini işleyen ve dağıtan 
GPS Navigasyonu için geliştirilmiş rotalama yeteneklerine 
sahip bir teknoloji geliştirmiştir. Kullanıcılar kaydedilmiş 
rotaları ve diğer trafik bilgilerini yükleyebilir ve onları 
güncellenmiş haritalar ile ve diğer trafik bilgileri ile değişti-
rebilir. Bununla birlikte kesin rotayı ve hızlı haritayı hızlıca 
günceller. Firma, teknik ortaklık, sermaye yatırımı veya 
ortak girişim ile ilgilenebilecek ortaklar aramaktadır.

20120524026 Almanya’dan Yüzey İşleme Teknolojileri 
Üzerine Temsilci Arayışı
Yüzey işleme uygulamaları üzerine uzmanlaşmış Alman 
firma satış temsilcileri aramaktadır. Firma ilgili alandaki 
deneyim ve yeni uygulamalarını temsilci aracılığı ile yeni 
pazarlara aktarmak istemektedir. Aranılan temsilcinin yüzey 
işleme teknolojileri üzerine teknik bilgi birikimine sahip 
olması beklenmektedir. 

TOFR20130710001 Endüstriyel Proses, Hava Sistemleri ve 
Veri Merkezleri İçin Soğutma Sistemi
Fransız bir firma, sıkıştırılmış hava kullanarak vorteks tüp 
prensibi ile çalışan ısıtma ve soğutma sistemi geliştirmiştir. 
Sıkıştırılmış hava, sıcak ve soğuk hava olarak tek akışa 
ayrılır.  İki akış arasındaki fark 50 °C ye kadar çıkabilir. 
Bu sistem küçük boyutlu olup endüstriyel proseslere, hava 
sistemlerine ve veri merkezlerine uyar. Firma, ortak olarak, 
entegre özelleşmiş sıcak/soğuk hava çözümlerine ihtiyaç 
duyan proses geliştiricileri aramaktadır.

20120619044 Almanya’dan Jeneratör Üreticisi Arayışı
Yaklaşık 60 yıldır temiz enerji, gemi inşa ve mekanik 
mühendislik alanında müşteri odaklı çözümler üreten Alman 
firma yüksek performanslı, hava soğutmalı, senkron veya 
asenkron, 1-500 kw arasında jeneratör üreticileri aramak-
tadır.

TOPL20130722002 Düşük Yoğunluktaki Raylı Sistem 
Yolları İçin Trafik ve Sinyalizasyon Kontrol Sistemi
Kuzey Polonya’dan bir firma düşük yoğunluktaki raylı sistem 
yolları için trafik ve sinyalizasyon kontrol sistemi geliştir-
miştir. Çözüm, var olan takip sisteminin modernizasyonu 
olmadan kapasiteyi arttırmaya yönelik olup yüksek seviyeden 
güvenilir ve güvenlidir. Firma lisans anlaşması, üretim veya 
teknik destekli ticari anlaşma yapmak istemektedir. Ek 
olarak teknik ortaklık da mümkündür.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

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

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

Bu bağlamda, Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Marmara 
Konsorsiyumu’nun bir parçası olan Doğu Marmara ABİGEM 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
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KOCAELİ SANAYİ ODASI                 

ODAVİZYON

forum
2013’ü değerlendiren, 2014 
beklentilerini anlatan sanayiciler 
2014’ten umutlu...

               SAYI 87 ARALIK 2013

araştırma
Kasım ayında Kocaeli’de 
kapasite kullanımı yüzde 71.5 
olarak belirlendi

ödül
Ford Otosan 2013 yılı 
‘motor test merkezi’ ödülünün 
sahibi oldu

BOSCH Türkiye CEO’su Steven YOUNG: 

Ciromuzun yüzde 9.1’ini 
Ar-Ge’ye ayırıyoruz

Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz:

POLİTİKALARIMIZIN ÖZÜ İNSAN 
ODAKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 
KALKINMA ANLAYIŞIDIR

Kocaeli Valisi 
Ercan Topaca: 

DOĞU MARMARA OLARAK 
ARTIK SEÇİCİYİZ, HER YATIRIMI 
KABUL EDEMİYORUZ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün:

PROJELERLE KITALARI BİRBİRİ-
NE BAĞLIYORUZ, TÜRKİYE’DE 
TÜM BÖLGELER KENETLENECEK

Kocaeli Sanayi Odası 7’nci dönem 2’nci Meslek Komiteleri Toplantısı
Kartepe  Green Park Otel’de gerçekleştirildi.

KSO, Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı yapıldı
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