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

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, ekonomik ve siyasi istikrarla ilgili olarak 
‘üçlü çıpa’ vurgusu yaptı. Bunları ‘eğitim’, ‘demok-

rasi’ ve ‘AB perspektifi’ olarak sıralayan Ayhan Zeytinoğlu, her 
üç çıpanın da istikrar için ‘olmazsa olmaz’lar olduğuna dikkat 
çekti. 

Türkiye’nin bir an önce ekononomik ve siyasi istikrarını pe-
kiştirmeye yönelik adımlar atması gerektiğini, ekonomiye özel-
likle odanıklanılması gerektiğini kaydeden Ayhan Zeytinoğlu  
“Ekonomimiz tüm yaşananlara rağmen, şu ana kadar dirençli 
bir şekilde ayakta kaldı. Oysa geçmişte benzer gelişmelerde dal-
galanmalar, çok sert düşüşler yaşıyorduk.” değerlendirmesini 
yaptı. 

Bu direncin bileşenlerini açıklayan Ayhan Zeytinoğlu; bun-
ları; “Cari açığımız, milli gelirin yüzde 8’ine gelmiş olmasına 
rağmen, başarılı kamu borç yönetimi ve bütçe açığı yönetimi ile, 
bankacılık kesiminin performansı, ayakta durmamızın mihenk 
taşı olarak görülüyor.

Aynı zamanda sanayicimiz de 1994, 2001 ve 2008 kriz-
lerinden sonra daha bilinçli yatırım anlayışı uygulayabilir hale 
geldi.” şeklinde sıraladı. 

Ekonomiye bu direnç özelliklerini katan tüm kesim ve kişile-
re teşekkür edilmesi gerektiğine dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu 
2014 yılı makro ekonomik gelişmelerine ilişkin olarak bir dizi 
değerlendirmede bulundu.

İŞSİZLİK
2012’ye nazaran daha fazla büyümemize rağmen işsizlik 

oranı geçen yıldan 0,6 puan arttı.
2013’de nüfusumuz 850 bin kişi artmış.
Nüfus artış hızı yüzde 1,2 iken, istihdam edilenlerin artış 

oranı yüzde 2,8 olmuş.
Nüfus büyüme hızının bu şekilde devam etmesi, önümüzdeki 

dönemde daha çok kişiye iş bulmamız gerektiği anlamına geli-
yor. 

Demek ki yüzde 4 büyümek yetmiyor. En az yüzde 
5,5’un üstü büyümeyi zaruret olarak görüyoruz.

BÜTÇE
Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 

1,2’ye geriledi. Giderek denk bütçe ve-
receğimiz bir bütçe performansına yak-

laştığımızı düşünüyorum. 
Ancak, 2014 yılında kârlılığın azalacak olması nedeniyle 

gelirler tarafında hızın düşeceğini tahmin etmekteyiz.
İthalat artış hızı yavaşladığı için ithalata dayalı vergi ge-

lirleri azalacak. Kurumların gelirleri azalacak. Tüketim artış 
hızındaki yavaşlamayı da eklersek, gelirlerdeki artış hızında 
yavaşlama bekliyoruz. 

Giderler tarafında daha temkinli 
olunması gereken bir dönemde-
yiz. Daha uygun ve sıkı bir mali 
disiplin gerekecektir.

2014 yılında, özelleştir-
me imkanlarının zor olabi-
leceği bir dönemde olduğu-
muzu gözlemlemekteyiz.

Bölgemizi ilgilendiren 
Derince Limanının özel-
leştirilesi sürecinde gördük 
ki; son bir iki ayda yaşanan 
gelişmelerle liman satışı, 25 
firmanın talebine rağmen 
gerçekleştirile-
medi.

Bunu öncü 
bir gösterge 
olarak de-
ğerlendiri-
yoruz.

Başkan Zeytinoğlu istikrar için ‘üçlü çıpa’ vurgusu yaptı...

Eğitim, demokrasi ve AB süreci
temel taşlar olmalı
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Riskten dolayı yatırım kararları alınamıyor. Yatırımcı uf-
kunda kararsızlık oluşmasının, önümüzdeki dönemde, yatırım 
kararlarını öteleyebileceğini düşünüyoruz.

Bütçe performansını çok önemsiyoruz. Odamızca yaptığı-
mız bir hesaplamaya göre bütçe giderleri son on yılda enflasyon 
kadar artsaydı 2013 yılında 77,6 milyar TL fazla verebilirdik.
Bu da ihracatımızın teşviki için çok önemli bir kaynak olurdu.

KAPASİTELER
Döviz kurlarındaki belirsizlik kapasite kullanımını aşağıya 

çekiyor. Kapasiteler 2010 yılının ortalarından bu yana paralel 
seyrediyor. Teşviklerin kapasitelerin istenen seviyelere ulaşma-
sında etkili olacağını düşünüyoruz. 

Ortada atıl kalan bir kapasite var. Yatırılmış bir sermaye 
var. Ama kullanılmıyor. Bu kapsamda, kapasite kullanımını 
artırmak için katma değer yaratan önemli sektörlere teşvik 
mekanizması geliştirilebilir.

Yeri gelmişken ifade etmekte fayda var; teşvikte çok mutlu 
değiliz. Stratejik ve büyük yatırımlardan teşvik alıyoruz. Ancak 
her ikisinde de istenen miktarda yararlanamadık.

2013’de stratejik 2 firma, büyük 5 firma teşvik aldı. Her iki 
yatırım türünde de limitin aşağı çekilmesini istiyoruz. 

DIŞ TİCARET
İhracatta yukarı yönlü bir artış var. Bununla birlikte yıllık 

ihracata baktığımızda 2012 Şubat ayının gerisindeyiz. 
İhracata dayalı bir büyümeye modelini arzu ediyoruz.
2023 hedeflerine göre ihracat açısından önümüzde hala bü-

yük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Ancak diğer konularda 
hedeflerden kısmen uzaklaştığımızdan endişe duyuyoruz. 

Eximbank kredilerine yapılan iyileştirmeyi memnuniyetle 
karşılıyoruz. Merkez Bankamızın, Eximbank’a olan kredi tuta-
rı iki katına, vade de 4 aydan, 8 aya çıkartıldı. Bu çok olumlu 
bir adım. 

Ancak rakibimiz olan, özellikle Çin başta olmak üzere ge-
lişmekte olan ülkelerin imkanları bizden fazla. Bu doğrultuda 
Eximbank kredilerinin imkanlarının tekrar artırılması uzun va-
dede ihracatı geliştirecektir diye düşünüyoruz.

Bu arada ithalatta akaryakıt ve akaryakıt harici petrol 
ürünlerinde ÖTV için devlet teminat alıyor. Şimdi ikinci bir 
teminat uygulaması kondu. Bu da petro kimya sanayinin çok 
geliştiği ilimizdeki sanayiciye ek finansman yükü getiriyor. Bu 
durum bölgemizdeki ihracatı ve ithalatı da olumsuz etkiliyor.
Bunun otomotiv ihracatının düşmesinde de etkisi olduğunu dü-
şünüyorum. 

Ayrıca yatırım ve ara malı ithalatında KKDF’yi asla kabul 
edemeyiz. Firmalarımız için bu düşük maliyetli fonlanmanın 
yüzde 6 ile cezalandırmayı anlamakta zorlanıyoruz.

ENFLASYON
ÜFE’deki yüksek artış önümüzdeki üç ayda TÜFE’ye de 

yansıyacaktır. Enflasyonun çift haneli rakamlara çıkacağından 
endişe duyuyoruz.Enflasyonu düşürmek uğruna ihracatçı sıkıntı 
çekiyor. Kapasiteler bu kadar düşükken enflasyon baskısından 
da pek korkulmamalı diye düşünüyoruz.

Global atmosfer deflasyonist kaygıların daha hakim olduğu 
bir konjonktür içerisinde, enflasyon baskısının geçici olduğuna 
inanıyoruz. 

Bu anlamda Merkez Bankası’nın görüşlerinin de yerinde 
olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak aynı konuyu kur politikası 
ile bağlantılı düşündüğümüzde TL’nin değerinin ise düşük ol-
madığı kanaatindeyiz.

Kurların sadece bir sonuç olmadığına ve bir araç olarak 
kullanılmasının yerinde olabileceğine inanmaktayız.

Son dönemde sıkça kullanılan reel kura bakarak TL’nin 
değerini yorumlamada bizler eşik endeks değerinin 110 değil, 
100 dahi alınmasının mümkün görünmesini düşünmekteyiz.

TL’yi daha değerli hale getirme, bu anlamda mevcut kur se-
viyesini optimal değerde bir seviye olarak değerlendirebiliriz. 

KOCAELİ VERGİ GELİRLERİ
Kocaeli’nin kişi başı vergi geliri 24.219 TL ile geçen yıla 

göre yükseldi. İllere göre toplam vergi sıralamasında üçüncü sı-
rada yer alıyoruz. İkinci sırada olmamamızın nedeni 300-400 
firmamızın merkezlerinin İstanbul’da olmasıdır.

Türkiye geneline bakarsak; 2000 yılından bu yana vergi ge-
lirlerinin GSYH’daki payı artmıştır. Tahminimize göre 2013 
yılında yüzde 20,9 olacaktır.

Dünya Bankasının istatistiklerine göre; Avrupa ülkelerinde 
Almanya ve İspanya hariç bu oran yüzde 19 ile 34 arası de-
ğişirken; Çin yüzde 10,5, Japonya yüzde 9,8, Kanada yüzde  
11,6, ABD yüzde 9,7’dir.

Bu oran Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’de yüzde 
20,1’dir. Oysa bütçe giderlerinde yapılacak tasarrufla bu oranı 
yüzde 16’lara çekebileceğimizi düşünüyoruz. Dolaylı vergilerin 
oranı 2013 yılında yüzde 71,6’ya yükseldi.

2023 yılı hedeflerine vergi konusunda da hedef konulması 
gerektiğini düşünüyoruz. Dolaylı vergi oranının düşürülmesinin 
ekonomimizin hedefi olması gerektiğine inanıyoruz.

Yıllar itibariyle ülkemizde toplanan vergilerin oranı da, 
miktarı da yükseldi. Kayıt dışılığın önüne geçebilirsek, dolaylı 
vergi oranını düşürebileceğimize inanıyoruz.

Özetle; 2013’de iç talebe dayalı büyüdük. Önümüzdeki yıl-
larda Daha çok ihracatı hedefleyen katma değeri yüksek üretim 
yapma arzusundayız. 

Bunun için;
*Teşvik mekanizmasında bir revizyon dönüşümüne ihtiyaç 

olduğunu düşünüyoruz.
*Kurda yakalanan mevcut seviyenin korunması ve
*Parasal politikalarda sanayicinin de dikkate alınması ge-

rekir diye düşünüyoruz. Nitekim faiz oranlarının yükselmesini 
endişe verici olarak görüyoruz.

Büyüme, bütçe ve cari açık üçlüsünün daha optimal bir ya-
pıya dönüşümünü başarmak gerektiğine inanıyoruz. 

Bu inançtan hareketle bütçe tarafında öne çıkan husus ver-
gi reformu, büyümede öne çıkan husus sanayide katma değer 
üretime yönelmeyi başarmak ve cari açıkta ise doğrudan ser-
maye girişinde istikrarı sağlamak ve tasarruf oranlarını yukarı 
çekmektir.

Bununla birlikte enerjiye dayalı yatırımlar da olmazsa ol-
maz hale gelmiştir.

Ayrıca, Avrupa Birliğinin resesyondan çıkma eğilimi net-
leşince, ana partnerimiz olan AB’yi bir bütün olarak, müza-
kere süreci döneminde Türkiye için bir fırsat olarak görmemiz 
gerektiğine inanıyoruz. Hükümetimizin bu konudaki her türlü 
çabasını olumlu karşılıyoruz.
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Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye’nin son 11 
yılda çok önemli bir transformasyondan geçtiğini, bundan 11 
yıl önceki Türkiye ile bugünün Türkiyesinin çok farklı oldu-
ğunu söyledi.

2002 yılında ekonomik krizlerden yorulmuş ülke dev-
raldıklarını anlatan Babacan, her alanda önemli reformlar 
gerçekleştirdiklerini, Türkiye’nin temel hak ve özgürlüklerde 
çok daha iyi uygulamalara geçebilmesi, hukuk devleti olabil-
mesi için yoğun mücadele verdiklerini kaydetti.

Demokrasi mücadelesinin kolay olmadığını ve önlerinde 

uzunca yapılacaklar listesi bulunduğunu ifade eden Babacan, 
“Türkiye’nin birinci sınıf demokrasi olabilmesi için yapılması 
gerekenler var. Temel hak ve özgürlükler konusunda dünyanın 
en ileri uygulamasını hayata geçirebilmek için daha yapmamız 
gerekenler var” diye konuştu.

- Hukuk reformlarının önemi
Gerçek anlamda hukuk devleti olmayınca, hukuk mekaniz-

ması olması gerektiği gibi çalışmadığında ülkeye getirebilece-
ği sıkıntıların 2-2,5 aydır yaşananlarda dahi görülebildiğine 
dikkati çeken Babacan, hukuk ve güvenliğin ülkeler için çok 
önemli kavramlar olduğunu vurguladı.

-Türkiye’nin referansı AB
Evrensel hukuk normları referans alınarak, Anayasa’dan 

başlayıp tüm düzenlemelere yansıtılması gerektiğini dile ge-
tiren Babacan, bu konuda Türkiye’nin referansının AB ve AB 
Konseyi olduğunu çünkü demokrasi, hukuk, hak ve özgürlükler 
konusunda dünyadaki en ileri uygulamaların Avrupa’da bulun-
duğunu vurguladı.

-Referanslar yetmez, yargı bağımsız olmalı
Hukuk referanslarının alınıp yazılmasının kafi olmadığı-

nı, en önemli uygulama alanının yargı olduğunu, yargının da 
bağımsızlığının ve tarafsızlığının çok önem taşıdığına işaret 
eden Babacan, şöyle konuştu:

“Problemi olan kişi, yargıya başvuran kişi, Türkiye Cum-
huriyeti mahkemelerine gittiği zaman, hızlı, güvenilir karar-
lar alındığından emin olmalıdır. Bunun için yasal düzenleme-
ler kadar yargının insan kaynakları yani yargı sistemi içinde 
çalışan savcı ve hakimlerin bağımsız, tarafsız olması, hukuk 

“Aksi halde Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması zorlaşır.” diyen

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

Hukukta da reforma ihtiyaç var
“Türkiye son 11 yılda çok önemli bir 

transformasyondan geçti. Türkiye’nin 
birinci sınıf demokrasi olması için ya-
pılması gerekenler var. Evrensel hukuk 
normları referans alınarak Anayasa’dan 
başlayıp tüm düzenlemelere yansıtılma-
lı. Bu konuda Türkiye’nin referansı AB. 
Hukukta gerekli adımları atamazsak 
Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmamız 
çok zor. Yerli ve yabancı yatırımcıların 
daha çok yatırım yapması Türkiye’nin 
gerçek anlamda hukuk devleti olması ile 
mümkün.”

[haber ►
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ne diyorsa vicdan kefesinde tartıp karar vermesi gerekiyor. Bu 
konularda ciddi adımlar attık ama eksikliklerimizin olduğunu 
da son 2-2,5 ayda açık şekilde gördük. 

Hukuki güvenlik, sağlam hukuk normlarıyla mümkün. Aynı 
zamanda yasaların gri alanlarının temizlenmesi gerekiyor. 
Açık, net olması gerekiyor. Temel ilke olarak kanunların sık 
sık değişmemesi, geriye gitmemesi, edinilmiş hakların sonuna 
kadar korunması... 

-2023 hedeflerine ulaşamayız
Bunlar aslında devletin en önemli varlık sebebi. Zaten 

hukukta gerekli adımları önümüzdeki birkaç sene içerisinde 
atamazsak, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması çok zor 
olacak.”

Babacan, yerli ve yabancı yatırımcıların daha çok yatırım 
yapabilmesinin de Türkiye’nin gerçek anlamda hukuk devleti 
kimliği kazanmasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.

- Ticaret açığı ve düşük tasarruf sorunu
Türkiye’nin güçlü finans sistemiyle uluslararası kurum ve 

kuruluşlardan övgü aldığını aktaran Babacan, ticaret açığı ve 
tasarruf oranlarının düşüklüğünün ise Türkiye’nin zayıf alan-
ları olduğunu bildirdi.

Babacan, halen milli gelirin yüzde 12,5’i düzeyindeki ta-
sarruf oranıyla Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında 
tasarrufu en düşük ülke durumunda bulunduğuna dikkati çek-
ti. Üretimle, ihracatla büyüyen Türkiye istediklerini belirten 
Başbakan Yardımcısı Babacan, bunun için tedbir aldıklarını 
ifade etti.

- Güven kaybı çok kolay
Güven ortamının oluşmasının zaman aldığını dile ge-

tiren, güvenin kazanılmasının basamak basamak, kaybının 
ise çok hızlı olduğunu anlatan Babacan:   “Yılların, 10 
yılların emeği haftalarla, aylarla ifade edilen sürelerde yok 
olabiliyor. Ülkemizdeki güven ortamının kıymetini mut-
laka bilmemiz ve güçlendirilmesiyle ilgili ne gerekiyorsa 
yapmamız gerekiyor. Güven deyince de en önemli unsur 
hukuktur.” dedi. 

Ekonomi açısından hukuki güvenliğin son derece önem-
li olduğunun altını çizen Babacan, bunun için kanunların 
çok açık olması, geriye doğru yürümemesi, edinilmiş 
hakların sonuna kadar korunması ve mevzuatların sık sık 
değişmemesinin önemine işaret etti. 

Türkiye’nin 1. sınıf bir demokrasiye sahip olması açısından 
fırsat eşitliği ve şeffaflık önemli. Şeffaflık deyince, yolsuzlukla 
mücadele de bunun ayrılmaz bir parçası. Hiçbir yolsuzluğun üze-
rinin örtülmemesi ve buna müsamaha gösterilmemesi gerekiyor. 

Dünyanın şu andaki ekonomik görünümüne bakıldığında 
genel tablo çok kötü değil.  Avrupa ekonomileri ancak 5-6 yıllık 
bir süreden sonra pozitif büyüme yakalayacak gibi görünüyor. 
ABD’nin ekonomisindeki toparlanma biraz daha güçlü görünü-
yor. 

Her ne olursa olsun küresel ekonomideki bir miktar daha 
olumlu görünüm ve özellikle Avrupa’daki toparlanma Türkiye 
açısından önemli. Toparlanmanın bizim ekonomimiz üzerinde 
olumlu etkileri olacaktır diye bekliyoruz.

Gelişmekte olan ülkeler geçen yılın mayıs ayından itibaren 
yeni bir döneme girdi. Bu dönemde FED yeni bir politika duruşu 
sergileyerek olağanüstü likidite sağlama döneminin sona erdiği 
ve faiz artırımlarına başlayacağı mesajını verdi.

Bu durumun etkileri cari açığı yüksek olan ekonomilerde 
daha fazla hissedildi. Gelecek 10 yıllık dönemde gelişmekte olan 
ülkeler açısından büyüme geçtiğimiz 10 yıla göre daha yavaş 
olacak. Artık Çin’de yüzde 9-10’luk büyüme oranları gerçekleşe-
meyecek. 

Özellikle bütçe konusundaki sağlam duruş ve finansal siste-
min sağlamlığı Türkiye’yi bundan sonraki süreçte koruyacak en 
önemli unsurlar olacak. 

Son ekonomik krizde Türkiye pek çok ülkeden farklı bir du-
ruş sergiledi. 2009-2013 arasındaki 4 yıllık dönemde Türkiye’nin 
kamu borcu milli gelirin yüzde 45’inden yüzde 35’ine, bütçe açığı 
yüzde 5,5’ten yüzde 1,1’e düştü. Türkiye yıllık ortalama yüzde 
6 büyüdü ve toplam istihdamı da 6 milyon arttı. Aynı dönemde 
Avrupa’da 5 milyon istihdam kaybı var. 

Türkiye, küresel kriz döneminde, gelir dağılımını düzeltip 
yoksulluğu azalttı. OECD ülkeleri içerisinde Türkiye, gelir dağılı-
mını en hızlı düzelten ülke oldu. 

Türkiye’nin cari açığı ve bunun bir sonucu olarak da özel 
sektörün yurt dışı borcu dikkat edilmesi gereken hususlar. Özel-
likle 3 yıllık dönemde cari açığı azaltmayı bir numaralı öncelik 
olarak belirledik. 

Bunu kısa vadede mali disiplinle bütçe açığını düşük tutup 
tasarrufları artırarak, para politikasında iç tüketimi ve kredi 
hacmini yönlendirerek, makro ihtiyati tedbirlerle kredi kompo-
zisyonu ve büyüme hızını üretimle olan bağlantısını güçlendirerek 
yapmayı amaçladık.

Türkiye’de kredi hacmi tabii ki artsın ama ölçülü artsın, 
bu artış ağırlıklı olarak reel sektör yatırımlarıyla, üretimle ve 
ihracatla olsun. KOBİ kredileri artıyorsa problem yok, artsın. 
Üretimle, yatırımla ilgili artıyorsa sorun yok, artsın. Sanayici-
mize krediler artıyorsa bunun önü açık. Ama öte yandan tüketici 
kredilerine dikkat etmemiz gerekiyor.

Türkiye’de Tüketici Güven Endeksleri çok yüksek. Halkımız 
geleceğine güveniyor. Bankalarda geleceğe güvendiği için kredi 
verme konusunda bir arzuya sahip ama kazanmadan harcamak, 
tüketmek hem hanehalkı için hem de ekonomimizin bütünü için 
son derece büyük riskleri beraberinde getirebiliyor. Üretmeden 
tüketmek ülkeleri felakete götürebilir.

Türkiye’nin en önemli yapısal sorunlarından biri enerji. 
Enerjide dışa bağımlılık cari açığı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle 
yerli ve yenilenebilir enerjiye dayalı bir stratejiye ve daha fazla 
tasarrufa ihtiyaç var. Bu konuda ilgili tüm kurumlar yoğun bir 
çalışma içerisinde. Yeni bir enerji verimlilik strateji belgesi 
açıklandı.

Türkiye önümüzdeki yıl G-20’nin dönem başkanlığını yapa-
cak. Fiilen çalışmalarımızı da 1 Aralık 2014’te başlatacağız ve 
önümüzdeki yıl Türkiye’de çok sayıda toplantılar olacak.
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Babacan’dan satır başlarıyla
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2050’li yıllarda dünyanın ekonomik kaderini belirleye-
cek ülkelerden biri olacağı tahmin edilen Brezilya; yeni 
bulunan rezervlerle geleceğin petrol devlerinden biri ol-
maya aday. Brezilya’nın krize rağmen BRIC Ülkeleri 

(Rusya, Hindistan, Çin, Brezilya) arasında varlığını sürdürmesinde; 
tedarikçi ülke olmasının ve zengin doğal kaynaklarının rolü büyük. 

Ülkenin temel sanayi sektörleri/ ürünleri; lüks turistik gemiler, 
yarış botları ve 300 bin tonluk tankerlere kadar gemi inşası, motor-
lu araçlar, araba, araç ve kamyon, her tip otobüs, ağır nakliye araç-
ları, arazi araçları, metaller, gıda, havacılık ve uzay sanayi, bilişim 
sistemleri, oyuncaklar, ofis ve ev eşyaları, ahşap ve ahşap ürünler, 
mobilya, radar ve uzaktan kumandalı alıcı sistemleri, ilaçlar, ecza-
cılık ürünleri ve her tür tıbbi donanım, inşaat sanayi için gerekli her 
türlü ürün, tarım araçları ve teknolojisi, iletişim sistemleri, kağıt-
matbaa malzemeleri, makineler, demiryolu lokomotif ve vagonları, 
her türlü önemli sanayi ihtiyaçları için sermaye malları, ağır iş ma-
kineleri-donanımı ve teknolojisinden oluşuyor.

Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ve Espirito Santo eya-
letlerinden oluşan ülkenin yüzde 11’ini kaplayan Güneydoğu Bölge-
si; gayrisafi yurt içi hasılanın yarısından fazlasını üretiyor. 

Orta-Batı ülkenin en hızlı büyüyen bölgesi konumunda. Ülkenin 
kuzey ve kuzeydoğusu ise Brezilya’nın en geri kalmış bölgeleridir. 
Federatif bir yapıya sahip olan Brezilya’da eyaletler, yerli ve ya-
bancı yatırımcıyı kendi bölgelerine çekebilmek için çeşitli teşvikler 
sunuyor. Brezilya’nın yüzde 6,8’ini kaplayan Güney Bölgesi; Para-
na, Santa Catarina, Rio Grande do Sul eyaletlerinden oluşuyor ve 

bu bölge büyük bir ekonomik canlılığa sahip. Bölge özellikle soya 
fasulyesi, mısır ve buğday başta olmak üzere tüm tahıl ürünleri ye-
tiştiriciliğinde; tekstil, ayakkabı ve otomotiv sanayisinde gelişmiştir. 
Kuzeydoğu Bölgesi ülkenin yüzde 18’lik alanını kapsıyor. Ekonomik 
gelişme ve yaşam standartları açısından bölge ikiye bölünmüştür. 
Amazon Ormanları’nın da içinde yer aldığı Kuzey Bölgesi ülkenin 
yüzde 45’ini oluşturuyor. Geniş maden yataklarına sahip olan bu 
alanın içinde bulunan Manaus Serbest Bölgesi’nde, ithal parçalar-
dan elektrikli cihazlar üretiliyor. 

Ülkede imalat sanayisi, büyük ölçüde Sao Paulo eyaletinde yo-
ğunlaşıyor. Fakat, Sao Paulo’nun toplam gayrisafi yurt içi hasıla 
içindeki payında azalma gözleniyor. Brezilya’da genel olarak Bahia 
eyaleti petrokimya, kağıt hamuru ve kağıt, ayakkabı; Minas Gera-
is eyaleti otomobil ve çelik; Parana eyaleti otomotiv; Para eyaleti, 
madencilik ve alüminyum; Rio Grande do Sul eyaleti petrokimya 
ve Espirito Santo eyaleti de çelik, kağıt hamuru endüstrilerinde uz-
manlaşmış durumdadır. Rio de Janeiro eyaleti, son yıllarda petrol 
sanayinin gelişimiyle dikkatleri üzerine çekti. Brezilya dünya ülkele-
ri arasında 12’nci sırada yer alıyor. 2012 yılında 65 milyar dolarla 
dünyanın doğrudan yabancı yatırım alan 4’üncü ülkesi olan Brezil-
ya; PWC tarafından yapılan bir araştırmaya göre de uluslararası 
firmaların önümüzdeki bir yıl içinde en fazla yatırım yapmayı iste-
dikleri ülke konumunda bulunuyor. Ayrıca PAC çerçevesinde yapı-
lan yatırımların, 2014 yılında yapılacak Dünya Kupası’nın ve 2016 
yılında düzenlenecek Olimpiyatların Brezilya ekonomisini daha da 
canlandırması bekleniyor. 

Ülkenin Dış Ticareti
Brezilya’nın ihracatı geleneksel pazarı olan Amerika kıtası ve Avrupa Birliği’nin yanında 
son dönemde Afrika, Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Asya pazarlarına yoğunlaştı.
Güney-Güney ticareti olarak tanımlanan ve dünya ticaretinde giderek daha ağırlık kazanan 
eğilimde Brezilya’nın payı büyük. Brezilya ihracatta sergilediği başarısını ihraç mallarını 
çeşitlendirerek ve geleneksel pazarlarının dışında kalan pazarlara açılarak elde etti. Tarım 
ürünlerinin yanı sıra uçak, otomotiv, demir, kimyasallar, makine, ayakkabı, kağıt, elektrik 
ve elektronik gibi endüstri ürünleri de önemli ihraç kalemleri arasına girdi.
İhracatında Başlıca Ürünler
Brezilya’nın ihracatı iki ana kategoriye ayrılır; (1) Ham ve yarı işlenmiş ürünler; demir, 
alüminyum, manganez ve diğer madenler; soya, şeker, kahve, kakao, pamuk, mısır, yaprak 
tütün, meyveler ve diğer tarım ürünleri, her tür et; (2) İmal edilmiş mallar, uçaklar, motorlu 
araçlar, gemiler, lokomotifler ve vagonlar, bu araçlara ait yedek parçalar, demir ve çelik 
alaşımları ve ürünleri, kağıt, mekanik sistemler, buhar veya elektrik ve elektronik motorları, 
makine ve donanımları, fiberoptik dahil iletişim sistemleri, eczacılık ürünleri, kozmetik ve 
ilaçlar, hastane tıp ve diş tedavisi donanımları, tekstil, ayakkabı, müzik aletleri, oyuncak-
lar, mobilya ve ev eşyaları, bilgisayarlar ve yazılım dahil büro makineleri, plastik ürünler, 
işlenmiş sığır eti, tavuk ve diğer etler, portakal suyu, meyvalar, sebzeler, kahve, balık ve 
diğer gıdalar. 
Yarımamül malların ihracatı artmakta ve daha fazla ikincil petrokimya ürünleri kullanıma 
hazır tutulmaktadır. Öte yandan sermaye malları, petrol arama ve üretim platformlarından 
dev hidroelektrik türbinlere kadar birçok ürün; Brezilya mühendislik, danışmanlık ve inşaat 
firmaları yurt dışında pazarlar buluyor. Demir cevherleri, soya fasulyesi, mineral yakıtlar, 
şeker, tavuk eti, soya küspesi, hava taşıtları, kahve, otomobil, petrol yağları, kağıt ve ka-
ğıt hamuru, sığır eti, taşıt araçları aksam ve parçaları, meyve suyu, elektrik ve kompresör 
ekipmanı, çelik ürünleri, konserveler, alüminyum Brezilya’nın en önemli ihraç ürünlerini 
oluşturuyor.
İthalatında Başlıca Ürünler
Brezilya’nın ithalatında ağırlığı olan ürünler, ham petrol, otomobil, petrol yağları, kara 
taşıtları aksam ve parçaları, elektronik devreler, elektrikli cihazlar, ilaçlar, taş kömürü, 
gübreler, uçak motorları, bilgisayarlar ve aşılar olarak sıralanıyor.

Dünya ekonomisine yön veren ülke: 

BREZİLYA
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Türk çelik sektörü hem dünya hem Türkiye ekonomisinde 
önemli bir yere sahip. Ürünlerimiz başta inşaat malzemeleri 
olmak üzere; otomotiv, gemi, uçak, demiryolu, vagon gibi kara 
taşıtları ile tüm makine imalat, cihaz ve eşya üretimine katkı 
sağlarken; endüstrinin tüm alt segmentlerindeki kullanımını da 
gün geçtikçe artırıyor. 

Sektörümüz değerde 13,9 milyar dolarlık payı ile Türkiye 
ekonomisinin en çok ihracat yapan sektörleri arasında 4’üncü 
sırada yer alıyor. Dünya pazarlarına rahatlıkla ulaşabileceği-
miz bir konumda olduğumuz için Türkiye’den 200 ülkeye çelik 
ürünleri ihracatı gerçekleştiriyoruz. Uluslararası standartlara 
tam anlamıyla uyumlu, yüksek kaliteli ürünler üretiyoruz. Adil 
ticaret ve rekabet kurallarına uyumlu, makul kâr marjlarıyla 
rekabetçi fiyatlar sunuyoruz. Türk çeliği böylece tüm ihracat 
pazarlarımızda tercih ediliyor.  

Çelik sektörü olarak üretim kapasitemizle dünyada 8’inci, 
Avrupa’da ise 2’inci sıradayız. Toplam ihracatımız ile ise dün-
ya 7’incisi ve inşaat demiri ihracatında dünya lideriyiz. 2013 
yılı rakamlarına baktığımızda Türk çelik sektörünün 34,7 ton 
üretim ve değerde 13,9 milyar dolar, miktar bazında ise 18,4 
milyon ton ihracat gerçekleştirdiği görülüyor. 

Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkiler konusuna geldiği-
mizde; iki ülke arasındaki bağların yaklaşık 150 yıllık bir geç-
mişe sahip olduğu ancak coğrafi uzaklık ve iki ülke öncelikleri 
farklığının bu ilişkilerin gelişimini engellediği görüyoruz. İlişki-
lerin 2004 yılından itibaren ivme kazandığı izlense de gerçek 
gelişmenin 2009’da başladığını, 2010 yılında imzalanan ‘Tür-
kiye-Brezilya Stratejik Ortaklık için Eylem Planı’ ile arttığını 
söyleyebilirim. 

Türkiye ile Brezilya arasındaki ticareti incelediğimizde, 
Türkiye Brezilya’nın toplam ihracatında yüzde 0,3’lük bir paya 
sahip olup 42’inci sırada yer alırken ithalatında ise yüzde 0,4 
lük payla 37’inci sırada yer alıyor. Türkiye ve Brezilya arasın-
daki dış ticaret hacmi 2013 yılında 2,3 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleştirdi. 2013 yılında Brezilya’ya olan ihracatımız 937 
milyon dolar ve Brezilya’dan ithalatımız 1,4 milyar dolar. 

Brezilya’nın tarım ve canlı hayvan ürünlerinin yanı sıra de-
mir-çelik sektöründe de dünya çapında bir üstünlüğe sahip ol-
duğu biliniyor. Bu kapsamda iki ülke arasındaki çelik ticaretine 
baktığımızda ise, Türkiye’nin Brezilya’ya toplam ihracatı için-
de çelik ürünlerinin payı 2013 yılı itibarıyla yüzde 29,4 olup bu 
pay değerde 275 milyon dolar ve miktarda 376 milyon 688 bin 

ton’a tekabül ediyor. Öte yandan Türkiye’nin Brezilya’ya olan 
çelik ihracatının yüzde 55’ni inşaat çeliğinin oluşturmakta olup, 
2013 yılı verilerine göre Türkiye’den, Brezilya’ya 122 milyon 
dolar değerinde 208 milyon ton inşaat çeliği ihraç edildi.

Brezilya’daki müteahhitlik yatırımları ve inşaat sektörü-
nün önemli bir yere sahip olması inşaat çeliğine olan talebin 
en önemli sebebi. Altyapı yatırımları ile birlikte 2014 Dünya 
Kupası ve 2016 Olimpiyatları’nın da ülkede yapılacak olması, 
sektörün gelişimini tetikliyor. Ancak inşaat çeliği pazarı olarak 
önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen Brezilya’da, it-
halata uygulanan yüksek vergiler ile piyasaya hâkim olan yerli 
firmaların etkisi pazar koşullarını zorluyor. Kapalı bir piyasa 
yapısına sahip olmasına rağmen Brezilya’ya inşaat çeliği konu-
sunda ihracatımızı sürdürmek ve aynı zamanda ihtiyaç duydu-
ğumuz ürünlerde ithalatımızı da gerçekleştirerek ülkeler ara-
sındaki çelik ticaretini geliştirmek arzusundayız.

Bazı Brezilya’lı çelik sanayicilerinin Brezilya ile birlikte 
kuzey/güney/ortama Amerika için çelik ürünlerimize karşı gös-
terdikleri direncin dozunu gözden geçirerek makul seviyelere 
indirmeleri, sektörlerimiz arasında işbirliğini geliştirici yolların 
bulunmasına gayret göstermelerinin ülkelerimiz ve sektörleri-
miz için çok faydalı olacağına inanıyoruz. Brezilya şu an Güney 
Amerika pazarının en büyük ekonomisi olarak ön plana çıkıyor. 
Bu açıdan bakıldığında tüm sektörler için olduğu kadar Türk 
çelik sektörü için de önemli bir pazar. Türkiye de Brezilya için 
oldukça avantajlı bir konumda. Örneğin Brezilya’nın başlıca 
ihraç ürünü demir cevheri ve geçtiğimiz yıl Brezilya’dan 365 
milyon dolara yakın demir cevheri ithal ettik. Bu açından ba-
kıldığında iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi 
gerekiyor ama şu an için yeterli bir seviyeye ulaşmadığını söy-
leyebiliriz.

Bugün iki ülke arasında toplam 17 anlaşma olduğunu bi-
liyoruz. Temennimiz ülkelerimiz arasındaki ticari ve dostluk 
ilişkisinin yeni anlaşmalarla daha da güçlenmesidir. Ülkemizin 
Brezilya’ya yönelik zorlu pazar koşullarını aşabilmesinin yolu-
nun ise bu ülke ile imzalanacak serbest ticaret anlaşmasından 
geçtiğine inanıyoruz.  Türkiye ile aralarında Brezilya’nın da yer 
aldığı Arjantin, Uruguay, Paraguay’ın oluşturduğu Güney Or-
tak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki serbest ticaret anlaşması 
imzalanması görüşmeleri de devam ediyor. Söz konusu anlaş-
manın Güney Ortak Pazarı’nın, Türkiye’nin gümrük birliği an-
laşması bulunan AB ile imzalayacağı ticaret anlaşması ile eş 
zamanlı sonuçlanmasını arzu ediyoruz. 

Çelik İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Namık Ekinci

Çelik sektörü 
üretim kapasitesi 

ile dünyada 8., 
Avrupa’da 2. sırada 

yer alıyor

[sektörel ►



Brezilya İstanbul Başkonsolosu Luiz Henrique Pereira 
da Fonseca, Türkiye ile Brezilya arasında ticaret ve 
turizm potansiyelinin artırılmasında en büyük engelin 
bilgisizlik olduğunu söyledi. 

İki halkın birbirini yeterince iyi tanımadığna dikkat çeken Bre-
zilya İstanbul Başkonsolosu Luiz Henrique Pereira da Fonseca;  
“İlişkileri geliştirebiliriz ama öncelikli olarak birbirimiz hakkında 
bir şeyler öğrenmeliyiz. İki ülke halkının birbirini takdir etmesi çok 
önemli” dedi.

 - İki ülke arasında ticari hacmin artırılması gerek
İki ülke arasında ticari hacmin artırılması gerektiğini belirten 

Luiz Henrique Pereira da Fonseca, “Bardağın yarısı dolu ama gö-
rünmüyor yarısı da boş. Ciddi bir problem var aslında. Esas problem 
aslında bilgisizlik. Bence Türkler Brezilya ile ilgili çok fazla şey bil-
miyorlar. Çok az girişimci ve çok fazla fırsat var. Vize ve seyahatle 
ilgili problem yok; problem çalışmakla ilgili. İlişkileri geliştirebiliriz 
ama öncelikli olarak buradan başlamalı birbirimiz hakkında bir şey-
ler öğrenmeliyiz.” dedi.

İlişkileri geliştirebiliriz ama 
önce birbirimizi tanımalıyız...

Nüfus  : 194,7 milyon
Dil  : Resmi dil Portekizce’dir. İş dünyasında İspanyolca ve İngilizce de kullanılmaktadır.
Din  : Halkın büyük bir çoğunluğu Roma Katolik Kilisesine bağlıdır. Yüzde 73,6’sı katolik, yüzde 15,4’ü 
     protestan, yüzde 1,3’ü ruhsalcı, yüzde 0,3’ü bantu/voodoo, yüzde 1,8 müslüman ve musevidir.
Yönetim Şekli : Federal Cumhuriyet (26 eyalet) ve 1 Federal Bölge
Yüzölçümü : Dünyanın en geniş ülkelerinden biri sayılan Brezilya, 8.547.400 km2’lik bir alana yayılmış olup, 
    bu alanın yüzde 44’ü tarıma uygundur.
Başkent  : Brasilia
Başlıca Şehirleri ve Nüfusu : Brasilia (2,5), Sao Paulo (10,9), Rio de Janeiro (6,1), Salvador (2,9), Belo Horizonte (2,4),
    Fortaleza (2,4)
İklim  : Topraklarının %93’ü tropikal bir bölge olan Güney Yarımküre’de bulunan Brezilya’da iklim bölgelere
   göre çeşitlilik göstermektedir. Ekvatoral, tropikal, yarı kurak, dağlık tropikal ve astropikal olmak üzere  
   beş iklim bölgesi vardır. En sıcak ay Aralık (23-30 C), en soğuk ay Haziran (15-22 C)’dır.

Türkiye ve Brezilya küresel güç mimarisinin   
en dinamik iki aktörü.
Türkiye ve Brezilya birlikte 270 milyonluk büyük 
bir pazar oluşturuyor.
İki büyük ithalatçı ekonomi birbirinin iç 
dinamikleriyle ilişkiye geçiyor.
Brezilya Türkiye’nin önemli bir ticaret ortağı 
olmaya hazır.
Brezilya Türkiye’ye farklı ekonomik sistemleri, 
zengin doğal kaynakları, 580 milyonu aşkın nüfusu, 
4.4 trilyon dolarlık ekonomisi ve 1.8 trilyon dolara 
yaklaşan ticaret hacmiyle Latin Amerika’yı açıyor.

•

•

•

•

•

Brezilya ekonomisi GSYİH’nin sektörlere göre 
dağılımı yönünden şu yapısal gelişmeyi veriyor:

                      2012   2013   2014   2015   2016
Tarım              5.5      5.5      5.4      5.4       5.4
Sanayi           27.4    27.2    27.1    27.0     26.9
Hizmetler      67.1    67.3    67.5    67.5     67.5

�Kocaeli Odavizyon
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel 
Koordinatörü Hayri Erce, ülke olarak içinde bu-
lunulan durumda büyük resmin ve dünyada ne 
olup bittiğinin iyi yorumlanması gerektiğini dile 

getirerek, doğru kararları doğru zamanda almayı gerektiren 
bir ortamda bulunulduğunu söyledi.

FED’in geçen yıl 22 Mayıs’ta aldığı tahvil alım progra-
mını azaltma kararından dolayı yurt dışı piyasalarda yüksek 
likiditenin sona erdiği bir dönemin başladığına değinen Hayri 
Erce, özellikle gelişmekte olan piyasaların bundan olumsuz 
etkilendiğini ifade etti. FED’in tahvil alım programını azalt-
masının Türkiye’ye etkisinin kurlarda yükselme olarak ortaya 
çıktığına işaret eden Hayri Erce, 22 Mayıs’tan beri kurlarda 
yaklaşık yüzde 30 civarında yukarı yönlü bir hareket olduğu-
na dikkati çekti. Yurt içinde ise Orta Vadeli Program (OVP) 
ile beraber makro ihtiyati tedbirlerin gündeme geldiğini akta-
ran Hayri Erce; “Burada en fazla fatura otomotiv sektörüne 
çıktı. BDDK’nin devreye aldığı yönetmelikle hem kredi sürele-
rine sınırlama getirildi hem de peşin ödeme oranları artırıldı. 
Ocak ayına gelindiğinde ise bununla beraber kurlarda bir mik-
tar daha ileri yönlü hareket gördük. Bütün bunları yanyana 
koyduğumuz zaman 2014 yılına iyi bir başlangıç yapamadık” 
ifadelerini kullandı.

Yurt dışı ve yurt içi kaynaklı problemlerin aynı dönemde 
yaşandığına işaret eden Hayri Erce; “Yurt içi piyasalardaki 
genel konsensus faizin doğru noktalarda olmadığı şeklindeydi. 
Yani Merkez Bankası’nın para politikalarının anlaşılabilir, 
yalın olmadığı ve faiz seviyesinin de doğru yerde olmadığı şek-
linde inanış vardı. Bu ve politik risklerin artması, ister istemez 
yakın zamandaki gelişmelere neden oldu” diye konuştu.

Hayri Erce, Türkiye’de politik risklerin seçime kadar de-
vam edeceğini, bunun da gelecek dönem açısından öngörüle-
bilirliği azalttığını dile getirdi.

- Otomotiv sektöründe yüzde 30’a varacak bir 
daralma konuşuluyor
Sektörün üst üste dört olumsuzluk yaşadığını anlatan Hay-

ri Erce; “Sektör, kurların yükselmesi, BDDK’nın devreye al-
dığı yönetmelik, ÖTV oranının 1 Ocak’tan itibaren artması ve 
en son faizlerin yukarı yönlü hareketinden kaynaklanan dört 
olumsuzluğu kısa sürede arka arkaya yaşamak zorunda kaldı. 
Sektörün başına olumsuzluk adına daha başka ne gelebilirdi? 
Bunun iç pazardaki olumsuz etkilerini ister istemez yaşaya-
cağız. Şu an tahmin yapacak bir ortam yok ama otomotiv 
sektöründe minimum yüzde 20, hatta yüzde 30’a varacak bir 
daralma konuşuluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bu gelişmelerin 2014 yılında Türkiye’deki bütün iç 
tüketimi yavaşlatacağını, otomotiv sektörünün de bu yavaşla-
madan olumsuz etkileneceğini vurgulayan Hayri Erce; “2012 
yılı benzeri bir yıl yaşanma olasılığı oldukça yüksek. Yılın ilk 
yarısı çok zor geçse de ikinci yarısında gerilim biraz daha 
düşer diye temenni ediyoruz. Türkiye’nin büyümesinin artık 
OVP’de belirlendiği gibi yüzde 4’ler düzeyinde olması biraz 
zor görünüyor. Şu anda yüzde 2 ile 3 gibi rakamlar konuşulu-
yor” yorumunda bulundu.

Hayri Erce, 2014 yılını zaten zor bir yıl olarak bekledik-
lerini aktararak, “Ancak hem BDDK düzenlemeleri hem ÖTV 
artışı hem kur artışı hem de faizdeki yükselişleri yanyana 
koyduğumuzda 2014, sektör için çok zor bir yıl haline geldi” 
dedi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, hem BDDK 
düzenlemeleri hem ÖTV ve kur artışları hem de faizdeki yükselişler yanyana konulduğunda 
2014’ün sektör için çok zor bir yıl haline geldiğini belirterek; “Sektörün başına olumsuzluk 
adına daha başka ne gelebilirdi?” dedi.

Otomotiv sektörünü zor bir yıl bekliyor

[otomotiv ve teknolojileri ►
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Otomotiv Sanayii Derneği 
(OSD) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Kudret Önen, 2013 yı-
lında toplam otomotiv pazarının 2012 yılına 

kıyasla yüzde 9 oranında artarak 893 bin adet düzeyinde 
gerçekleştiğini söyledi. Kudret Önen, otomotiv sanayinin 
toplam üretiminin 2013’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 
arttığını ve 1 milyon 126 bin adede yükseldiğini dile getire-
rek, sektörün ihracatının ise yüzde 13 artışla 828 bin adet 
olduğunu kaydetti. Kudret Önen, otomotiv sanayinin elde et-
tiği bu başarı ile Türkiye ihracatına ve ekonomisine katma 
değer sağlayan sektörler sıralamasında ilk sırada yer aldığı-
nı vurgulayarak; “Başlıca pazarımız konumundaki küçülen 
AB pazarına rağmen ihracatını artıran sanayimizin, 2014 
yılında da sektörler arasındaki birinciliğini sürdüreceğine 
inancımız tamdır” dedi. 2014 yılına ilişkin öngörülerini 
paylaşan Kudret Önen, üretimin 1 milyon 100 bin ile 1 mil-
yon 200 bin, ihracatın ise 810 bin ile 850 bin adet düzeyin-
de gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

- Baskı altında tutulan iç pazarla 
yatırımcı çekmek zor
Kudret Önen, otomotiv sanayinin ihracattaki gücünün 

büyük bölümünü iç pazardan aldığına dikkati çekerek; “Sa-
nayimiz için ihraç pazarlarındaki başarı kadar iç pazarın 
büyüklüğü de önemlidir. İç pazarımızın son 7 yılda bekledi-
ğimiz ölçüde büyümediğini görüyoruz. İç pazarda daralan 
talep 2014’te üretimi daha çok ihracata bağımlı hale geti-

recek ve bu durum da sanayimiz için risk alanı yaratacak-
tır. Baskı altında tutulan bir iç pazar ile küresel rekabette 
istediğimiz başarıyı elde etmemiz ve yatırımcıları ülkemize 
çekmemiz zor. Güçlü bir iç pazarın büyük yatırımları getir-
diğini unutmamalıyız” yorumunu yaptı.

ÖTV artışı ve krediler üzerindeki sınırlandırmalara iliş-
kin görüşlerini de aktaran Kudret Önen, şunları kaydetti:

“Otomotiv sanayimiz gerçekleştirdiği yatırımlarla kapa-
sitesini 1,6 milyona kadar çıkardı. Özellikle yeni teşvikler ile 
hem kapasitemiz arttı hem de çok önemli projelere başladık. 
Ancak pazarın talep yapısını olumsuz yönde etkileyen ani 
vergi artışları sektör için iç talebi daraltan olumsuz bir ge-
lişmedir. 2014 yılında talepteki daralma ciddi olarak hisse-
dilecek ve pazarın baskı altında tutulması iç pazar kaynaklı 
üretim azalmasına sebep olacak. 2023 hedeflerine baktığı-
mızdaysa, Türkiye’nin 4 milyonluk hedefi, 4 katı üretim ar-
tışı gerektiriyor. İçerisinde bulunduğumuz bu konjonktürde, 
baskı altında tutulan ve daralan pazar, uzun vadede 2023 
hedeflerini de olumsuz yönde etkileyecektir.”

Kudret Önen, Türkiye otomotiv sanayinin 2013 yılında 
küresel üretimde 1 milyon 126 bin adetle 15’inci, AB üre-
timinde ise 5’inci sırada yer aldığını aktardı. AB otomobil 
pazarının 2013 yılında yüzde 2,6 azaldığını ve 12,1 milyon 
adet düzeyine gerilediğini belirten Kudret Önen, Türkiye’nin 
ise sıralamada 644 bin adet ile 4’üncü büyük pazar olduğu-
nu kaydetti.

Otomotiv 
sektöründe 

ihracatın 
810 bin ile 

850 bin adet 
düzeyinde 

gerçekleşmesi 
bekleniyor...

Otomotiv Sanayii Derneği 
(OSD) Yönetim Kurulu 

Başkanı Kudret Önen, 2014 
yılının otomotiv sektörü için 
zor geçeceğini aktararak, 

üretimin 1 milyon 100 bin ile 
1 milyon 200 bin, ihracatın 
ise 810 bin ile 850 bin adet 
düzeyinde gerçekleşmesini 

beklediklerini belirtti.
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Üniversite-Sanayi işbirliğinin en somut örneklerine imza 
atmak, otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabetçili-
ğini artırmak ve üretim öncesi Ar-Ge, test ve sertifikasyon ça-
lışmalarını gerçekleştirmek amacıyla kurulan Otomotiv Tekno-
lojilerini Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM), 3 milyon lira 
değerinde bir yatırımla, Ömür Dayanım - İnovasyon Merkezi’ni 
hayata geçirdi. Bu merkez aynı zamanda Otomotiv Yan Sanayi 
İhtisas Bölgesi’nde araç ve alt sistem parça testlerine yönelik 
kurulan ilk bağımsız test merkezi olma özelliğini de taşıyor.

Türk otomotiv sanayisinin mekanik test konusundaki dışa 
bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak ve yerli geliştirilip üre-
tilen ürünlerde katma değer artışı sağlamak açısından umut 
ışığı olacak OTAM Ömür Dayanım - İnovasyon Merkezi, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katıldığı törenle TOSB 
- Otomotiv Yan sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde fa-
aliyetlerine başladı. Fikri Işık, açılış töreninde yaptığı konuş-
mada, sanayicilerin ülkenin kahramanları olduğunu belirterek, 
Türkiye’nin dünyaya örnek modellerinden birinin organize sa-
nayi bölgeleri olduğuna dikkat çekti. Fikri Işık ayrıca, “Taşıt 
araçlarıyla ilgili bizim artık geldiğimiz noktada daha fazla pa-
zar payını artırmak için, Ar - Ge ve inovasyona yatırım yapma-
mız gerekiyor” dedi. 

Fikri Işık sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye’nin bu gidişa-
tını en iyi özetleyen otomotiv yan sanayi sektörü. Diyorlar ki 
otomotiv sektöründe ithalat ve ihracat dengeli. Hayır öyle değil. 
Biz hazır otomobil alımında ithal bağımlısıyız. Her 100 otomo-
bilden 78’ini ithal ediyoruz. Ama otomotiv yan sanayisinde net 
ihracatçıyız. İçinde bulunduğumuz OSB de en önemli ihracat 
merkezlerimizden birisi. Türkiye’nin geldiği teknoloji düzeyin-
den daha ileri bir teknolojiyi bize kimse lütfetmez. Bu teknolo-
jiyi ancak kendimiz geliştirebiliriz. Otomotivde ve diğer alan-
larda Türkiye yaklaşık 2 milyar dolar dışarıya test için ücret 
ödüyor. Bu yüksek bir rakam. Bu rakamın gerek iş gücü kaybı 

açısından, gerekse Türkiye’nin cari açığına verdiği etki açısın-
dan mutlaka aşağı çekilmesi gerekiyor. Bunu da ancak kendi 
test merkezlerimizi kendimizin oluşturmasıyla başarabiliriz.”

İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, OSD (Otomotiv Sanayi 
Derneği), TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği) 
ve OİB (Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği) iş-
tiraki olan OTAM A.Ş. tarafından hayata geçirilen Ömür Da-
yanım - İnovasyon Merkezi, Türkiye’nin yıllardır yurt dışında 
yapılan bazı ‘otomotiv sistem testlerinin’ artık en son teknolo-
jiyle Türkiye’de yapılmasını sağlayacak. Yaklaşık 1 dönümlük 
alan üzerine oturan ve bölgenin araç ve alt sistem parça testle-
rine yönelik ilk bağımsız test merkezi olma özelliğine sahip bu 
tesiste, ağırlığı yan sanayiye hizmet edecek şekilde, mekanik 
dayanım ve ömür testleri gerçekleştirilecek.

Otomotiv üretim ve yan sanayisinde Avrupa’nın söz sahibi 
ülkelerinden biri olan Türkiye’nin, üretimini yaptığı modellerde-
ki mekanik sistemleri, tesis yetersizliği nedeniyle büyük oranda 
yurt dışında test etmek zorunda kaldığını belirten OTAM Genel 
Müdürü Volkan Bayraktar, “Türkiye’nin yıllardır yüklü miktar-
larda paralar ödeyerek yurtdışında gerçekleştirdiği ‘otomotiv 
sistem testleri’ artık en son teknolojiyle Türkiye’de yapma za-
manı geldi” dedi. Volkan Bayraktar; “Türkiye’de üretim yapan 
yerli-yabancı bütün şirketler, mekanik ömür-dayanım testlerini 
bugüne kadar büyük oranda yurtdışındaki merkezlerde gerçek-
leştiriyordu. Ar-Ge’si ve üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen bir 
aracın direksiyon sistemi, test için Avrupa’ya gönderiliyor, bu 
yerli sermayenin yurtdışına çıkmasına neden oluyordu. OTAM 
olarak gerçekleştirdiğimiz bu yatırımla, mekanik dayanım ve 
ömür testlerinin tamamen Türkiye’de yapılabilir hale gelmesi-
ne gayret gösteriyoruz. Bu konuda üzerimize düşenin en iyisini 
yaptık ve Türkiye’nin otomotiv test sistemleri konusunda dışa 
bağımlılığını azaltacak merkezimizi faaliyete hazır hale getir-
dik. Ancak daha kat etmemiz gereken uzun bir yol var” dedi.

OTAM ‘Ömür Dayanım - İnovasyon Merkezi’ni
Otomotiv Yan Sanayi’nin kalbinde açtı

Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. 
(Hexagon Studio), ürün geliştirme değer zin-
cirinde yer almak, ulaşım ve savunma alanla-
rında faaliyet gösteren firmalara çözüm orta-
ğı olarak hizmet sunmak üzere 2005 yılında 
kurulmuş yüzde yüz yerli sermayeli bir Ar-Ge 
firması. Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Der-
neği Organize Sanayi Bölgesi’nde (TAYSAD 
OSB) faaliyet gösteren Ar-Ge Merkezi’nde; 
otomotiv, savunma ve denizcilik sektörlerinde 
konusunda deneyimli personeli ile tasarım ve 
geliştirme, prototip imalat, test ve doğrulama 
süreçlerinde hizmet veriyor. Hexagon Studio, 
öncelikli olarak ulusal kaynaklardan fayda-
lanmak suretiyle üreteceği özgün tasarımları 
ve yenilikçi çözümleri sektörel paydaşlarına 
sunmayı amaçlıyor.

Hexagon Studio, ulaşım ve savunma 
sanayi için özgün çözümler sunuyor

Hexagon Studio, ulusal kaynaklardan 
faydalanmak suretiyle üreteceği 
özgün tasarımları ve yenilikçi 
çözümleri sektörel paydaşlarına 
sunmayı amaçlıyor.

[otomotiv ve teknolojileri ►
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Firma Unvanı  NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - İZMİT İMALAT ŞUBESİ

Adres               Karadenizliler Mah. Başyiğit Cad. No:142 Başiskele / KOCAELİ

Tel/Faks          0 262 349 60 30
0 262 349 41 63

E-mail               naimkahvecioglu@vesbo.com

Faaliyet            Plastikten boru hortum ve bağlantı elemanı imalatı

NAİM KAHVECİOĞLU (Komite Üyesi)

Firma Unvanı  TÜRK PİRELLİ LASTİKLERİ A.Ş.

Adres               Hacı Halim Mah. Ankara Cad. No:269 Kartepe / KOCAELİ

Tel/Faks          0 262 315 20 15
0 262 373 42 53

E-mail               hakan.yalniz@pirelli.com 

Faaliyet            Kauçuktan dış lastik imalatı

HAKAN YALNIZ (Komite Üyesi)

Firma Unvanı  ÖZKA LASTİK VE KAUÇUK SAN. TİC. A.Ş.

Adres               Kanaboyu Cad. No:18 Kullar Başiskele / KOCAELİ

Tel/Faks          0 262 349 50 00
0 262 349 50 03

E-mail               irfankanik@ilkaplast.com

Faaliyet            Lastik ve kauçuk malzeme üretimi

İRFAN KANIK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kocaeli Sanayi Odası 12. Meslek Komitesi
KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER 

SANAYİ GRUBU

Firma Unvanı  PİMTAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres               GEPOSB Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad. No:52 GEBZE / KOCAELİ

Tel/Faks          0 262 751 24 24 
0 262 751 42 04

E-mail               serdaroglu@pimtasplastik.com.tr

Faaliyet            Plastik boru, ek parça vana, inşaat malzemeleri imalatı

Firma Unvanı  ROMA PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres               GEPOSB GEBZE / KOCAELİ

Tel/Faks          0 262 751 30 50
0 262 751 30 51

E-mail               gul.tarhan@romaplastik.com

Faaliyet            Mobilya kenar bandı üretimi

GÜL TARHAN (Komite Başkan Yrd. / Meclis Üyesi)

ÖMER BİLAL SERDAROĞLU (Komite Başkanı)

[meslek komiteleri ►
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12. Meslek Komitesi’nin genel sorunu diğer birçok komi-
tenin belirttiği gibi nitelikli eleman sıkıntısı. Hatta 12. Meslek 
Komitesi kimi toplantılarını sadece bu konuya ayırıp üzerinde 
tartışıyor ve çözüm arıyor. 

Plastik sektöründe yaşanan eleman sıkıntısının giderilebil-
mesi için GEPOSB içerisinde bulunan PAGEV Endüstri Meslek 
Lisesi bulunuyor ancak bu bölgede sektöre yönelik eleman yetiş-
tiren tek lise olması nedeni ile de tabii ki yeterli olmuyor. Üstelik 
mezun olanların birçoğu da fabrikada kendi alanında çalışmayı 
tercih etmiyor. Böylece yetişmiş olan nitelikli elemanda sektör-
den kaçmış oluyor. 

Yine PAGEV dışında Kartepe’de de bu anlamda bir teknik 
lise mevcut. Ancak Komite’nin ortak görüşü; tabii ki  sanayi ken-
ti Kocaeli’de 2 lisenin asla yeterli olmadığı. 

12. Meslek Komitesi Komite Başkanı Ömer Bilal Serdaroğ-
lu da; sözkonusu sıkıntıya yönelik çözüm önerisi geliştirmek an-
lamında çalıştıklarını ifade ediyor. 

En son 18 Şubat tarihinde toplanan Komite için diğer önem-
li bir konu ise hammadde. Hammaddenin yurt dışından ithal 
edilmesi ve üstelik yüksek ücretler ödenmesi büyük sorun teşkil 
edilyor görüşünde birleşiyor Komite üyeleri. Çünkü sözkonusu 

durum maliyetleri de artırıyor. Komite bunun için ithalatın kal-
dırılması gerektiği konusunda hemfikir. Bunun için ise  yurt dı-
şından getirilen hammaddenin kalite değerlerine sahip hammad-
denin firmaların kendi bünyelerinde üretilebilir olması şart. 

- Toplantılara tam ve sürekli katılımı önemsiyoruz
Komite Başkanı Ömer Bilal Serdaroğlu da meslek komite-

leri toplantılarına üyelerin tam katılımı sağlanamadığını belir-
tiyor. Meslek komiteleri 
toplantılarına sürekli ve 
tam katılım ile çok daha 
güzel işler başarılabilece-
ğinin altını çizen Serda-
roğlu; “Bu toplantılarda 
en büyük sorun bu şekilde 
tam katılım olmadığı için 
çözümlerinde aynı şekilde 
olmamasından kaynakla-
nıyor. Daha fazla katılım 
ve çözüm önerisi ile daha 
aktif hale geliriz.” diyor. 

‘Kauçuk ve Plastik Ürünler Sanayi 

Grubu’nda da 
Ana sorun nitelikli eleman
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1977 yılında iki ortak ile kurulmuş olan Pimtaş 
Plastik; plastik boru, ek parça, vana, çekvalf 
grubunda ürünler üretiyor. Şirket bünyesinde  
yaklaşık 5 bin 600 çeşit ürünün üretimi yapı-

lırken tamamı öz sermaye ile gerçekleştirilen üretim tek-
nolojisi mamul, kalıp, makine dizaynları da firmanın kendi 
mühendislik bölümünün eseri.  

Biri 20 bin metrekare üretim alanı olmak üzerei diğeri 
de 2 bin metrekarelik E5 kenarında yer alan fabrikası ile 
üretimlerine hız kesmeden devam eden firma, yıllık kapasi-
temizin yüzde 35’ini direkt veya en direkt yurtdışına ihraç 
ediyor ve satışlarını arttırmak için her yıl düzenli olarak 
yurtdışı ve yurtiçi fuarlara katılıyor. Şu an için yaklaşık 
150 kişiye istihdam sağlayan Pimtaş Grup Şirketleri içe-
risinde, Pimtaş Plastik ana firma iken Pimsu ve Tuzla’da 
yer alan Pimtaş Export firması da şirketin diğer hizmet 
verdiği kuruluşlar olarak yer alıyor. 

-İhracat hedefimizi yükselttik
Yaklaşık 60 ülkeye ihracat gerçekleştiren Pimtaş’ın 

Proje Yöneticisi Özlem Tura Kozankurt firmanın bugünü 
ve gelecek hedeflerini anlattı:

“Bugün Pimtaş olarak toplamda 60 ülkeye ihracat ger-
çekleştiriyoruz ve tüm Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri 
ve Balkanlarda ihracat anlamında oldukça hakim durum-
dayız. Bu yıl sonuna kadar 60 olan ihracat ülkesi sayımı-
zı 90’a çıkarmayı hedefliyoruz. İhracat rakamları toplam 
mali bilançomuzun yüzde 30’u civarında ve bunu da yüzde 
40-45’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni yatırımlarımızdan 
biri olan PVC Granül tesisimiz ile birlikte hammadde itha-
latını ortadan kaldıracağız. Bu durum ülke ekonomisine de 
büyük katkı sağlayacaktır. İthalat yaptığımız için doları 

yurt dışına gönderiyoruz. Bu dolarlar kendi ülkemiz içeri-
sinde kalırsa Türkiye kazanacak. Kaldıki ilk etapta kendi 
hammadde ihtiyacımızı karşılamayı hedefliyoruz ama son-
rasında da Türkiye’de ki firmalarında granül ihtiyacını kar-
şılamaları açısından dolaylı olarak yine Türk ekonomisine 
katkı sağlayacak olmamızı önemsiyoruz.  

Türkiye içerisinde de yaklaşık 200 bayimiz ile faali-
yetlerimizi sürdürüyoruz. 1977 yılından bu yana köklü bir 
kurum ve yaklaşık 40 yıldır üretimde olan bir kurum oldu-
ğumuz için Pimtaş markası, Türkiye’de güvenilir ve bilinir 
bir marka konumundadır. Bu anlamda da müşterilerinin 
güvenini kazanmış bir marka olarak yolumuza devam edi-
yoruz. Kurulu düzenimiz içerisinde siparişlere zamanında 
ve güvenli teslimat ile cevap veriyoruz.

      
-Hammadde sorunumuzu çözmek 
için PVC Granül tesisimiz devreye girecek
Gebze Organize Sanayi bölgesi içerisinde hemen yan ta-

rafımızda yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alan satın aldık 
ve burada ki tesisimizin birebir aynısını yan tarafta inşa 
edeceğiz. Proje çizimleri vs. bitmiş durumda olan sözkonu-
su fabrikamızda yine yaklaşık 40-50 civarında makinamız 
ile birlikte 150 kişilik bir istihdam öngörülüyor. 

Yine en önemli yatırımlarımızdan biri olarak MARKA 
Kalkınma Ajansından destekli PVC granül hammadde ya-
pım tesisi projemiz var. Pimtaş için en büyük sorun ham-
madde ve kalıp. Üretimimizde en fazla bütçeyi bu iki ana 
konu oluşturuyor. Hammadde sorununun çözümü için böyle 
bir tesis yapımı çalışmalarımız yürüyor. Kalkınma Ajansı-
da bu yönde bir çalışma başlatınca bizde kurum olarak ge-
çen yıl bu projeye başvurduk ve 15 Haziran 2013’te süreç 
başlamış oldu. Çalışmalarımız 2014 Mart ayı içerisinde de 
tamamlanmış olacak. Tesisin tamamen bitmiş olarak üreti-
me başlaması ise Mart sonunu bulacak gibi görünüyor. 

Yıllık 3 bin ton PVC granül ithal ediyoruz. Bu proje-
miz ile birlikte ithalatımız ortadan kalkacak. Ürün bazında 

Özlem TURA KOZANKURT 
Pimtaş Plastik İnş. Malz. San. ve Tic. AŞ.
Proje Yöneticisi

Pimtaş, beyaz eşya ve otomotive 
göz kırpıyor
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da yaklaşık yüzde 15’lik bir indirim olmasını bekliyoruz. 
Hammaddeyi kendimiz üreteceğimiz ve ithalatımız bitece-
ği için böyle bir indirim oranı ile müşterilerimizle de bu 
pozitif durumu paylaşmayı hedefliyoruz. Bu şekilde bizde 
satışlarımızı artırmayı bekliyoruz. 

- Kaliteden asla taviz vermiyoruz
Söz konusu PVC Granül tesisimiz içerisinde TÜBİTAK 

Kimya Enstitüsü ile beraber geliştireceğimiz High Grade 
PVC Granül üretimini yapıyor olacağız. Üretimini yapaca-
ğımız High Grade PVC Granül, birebir yurt dışından ithal 
ettiğimiz granül ile aynı kalitede, aynı teknik özelliklere 
sahip olacak. Şuan ne yazık ki biz yurt dışından ithal et-
tiğimiz granüle değil Know-How a para veriyoruz. Ama 
bu çalışmalarımız neticelendiğinde bu durum son bulacak. 
Pimtaş Türkiye’de High Grade PVC Granül üretimi ile bir 
ilki başaracak. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz işletme-
lerde de granül üretimi yapılıyor ancak kalitesiz üretim 
ile ne iş yapabilir ne de satış yapabilirsiniz. Pimtaş olarak 
kaliteden asla taviz vermiyoruz. Bu nedenle de üretimini 
yapacağımız granülde bizim kalite standartlarımıza uya-
cak. Pimtaş markasının bu kadar başarılı olmasında da en 
önemli unsur kaliteye verdiğimiz önem.

-Sektörümüzde hammadde sorunu
Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komitesi toplantılarında 

da görüşülen ve dile getirdiğimiz sektörümüzün en büyük 
sorunu, hammadde sıkıntısı. Biz kendi adımıza bu sorunu-
muzu hammadde tesisimiz ile çözeceğiz. Aynı şekilde bu 
sorunu yaşayan sektör firmalarımıza da önerimiz hammad-
de sorunlarını kendi yatırımları ile çözmeleri yönünde.

- Yeni sektörlere açılıyoruz
Pimtaş olarak beyaz eşya ve otomotiv yan sanayine 

girmek anlamında çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız 
2012 yılı ortalarından itibaren başladı. Bu anlamda ilk gö-
rüşmemizi Arçelik ile yaptık ve çamaşır makinası kurutma 
kısmında kullanılan bir parçayı Arçelik için üretmeye baş-
ladık. Henüz bu durum çok yeni olmasına rağmen Arçelik 
gibi dev bir marka ile çalışıyor olmak bizim için ayrıca bir 
başarı. 

Otomotiv yan sanayi de aynı şekilde ilgimizi çekiyor. 
Pimtaş markası çok iyi yerlerde ama otomotivin dünya 
literatüründe belli standartları var. Bizde bu alanda da 
üretimler yaparak kendimizi daha da ileriye götürmeyi he-
defliyoruz. Otomotiv alanında da bu bölgede Honda, Ford 
tedarikçilerinden yine bizim bölgemizde faaliyette olan Par-
ker gibi firmalar ile diyalog içerisindeyiz. Yine GOSB’taki 
Pürplast ile de kendilerine özel parça üretme için görüş-
melerimiz sürüyor. Yine Ford tedarikçilerinden Takosan 
firması ile de görüşmelerimiz devam ediyor. 

Otomotiv yan sanayine henüz bir parça tedariğimiz yok 
ama bu yönde çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor. 
Otomotiv sanayinin sahip olması gereken TS16949 belgesi 
içinde tüm çalışmalarımızı yaptık ve umarım bu sektöre yö-
nelik anlaşmamız ile birlikte belgemizi de alacağız.
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Firma Unvanı  ÜNER PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres               Gebze Plastikçiler OSB 11. Sokak Gebze / KOCAELİ

Tel/Faks          0 262 751 34 00
0 262 751 21 25

E-mail               osmanerkan@geposb.com.tr

Faaliyet            Plastik hammadde imalatı

OSMAN ERKAN (Meclis Üyesi)

Firma Unvanı  AKPLAS PLASTİK KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres               Beylik Bağı Mah. Memişoğlu Cad. 0326/2 No:4 Gebze / KOCAELİ

Tel/Faks          0 262 743 14 92
0 262 743 04 42

E-mail               mboyet@akplas.com.tr 

Faaliyet            Plastik hammadde imalatı

MUSTAFA BÖYET (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kocaeli Sanayi Odası 34. Meslek Komitesi

PLASTİK MAMÜL İMALATI
SANAYİ GRUBU

Firma Unvanı  ELVANLAR PLASTİK VE METAL ENJEKSİYON KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres               Köklüçeşme Mah. İstanbul Cad. No:67 Gebze / KOCAELİ

Tel/Faks          0 262 643 45 35
0 262 643 45 88

E-mail               ielvan@elvanlar.com

Faaliyet            Plastik enjeksiyon kalıp ve parça üretimi

Firma Unvanı  OLGUNPLAST PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Adres               GEPOSB 3. Cadde 32. Sokak No:2 Gebze / KOCAELİ

Tel/Faks          0 262 751 04 78
0 262 751 04 77

E-mail               info@olgunplast.com

Faaliyet            Plastik hammadde imalatı

MOŞE BENŞUSE (Komite Üyesi)

İLYAS ELVAN (Komite Bşk Yrd.)

[meslek komiteleri ►
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En son 12 Şubat günü toplanan 34. Meslek Komitesi 
sektörel konularda fikir alışverişinde bulunmaya devam 
etti.  

2014 yılında üye ziyaretlerine ağırlık verme kararı alan 
komite öncelikle hiç ziyaret edilmemiş üyelerden ve yeni ka-
yıt olan üyelerden ziyaretlerine başlayacak. 

Diğer ülkeler ile rekabet edilebilmesi için istihdam, elek-
trik, akaryakıt maliyetlerinin düşürülmesi gerektiği konu-
sunda hemfikir olan Komite; bu amaçla; ortak satınalma 
konusu üzerinde çalışma yapılmasına; kayıtdışı istihdama 
yönelik ağır yaptırımlar ve yükümlülüklerini yerine getiren 
işverenler için teşvikler üzerinde çalışılmasına; plastik sek-
törünü ileriye götürmek için meslek lisesinden yetişmiş sek-
törü ve teknolojisini bilen eleman çalıştırma yönünde çalış-
malar yapılmasına; Meslek Lisesi Yönetmeliği’nde; 9.sınıf 
öğrencilerine sektör tanıtma ziyaretleri ve 10. sınıf öğren-
cileri için firma içinde staja başlanması gibi düzenlenmeler 
yapılmasına karar verdi.

Meslek liselerinin müfredatlarının sektörün ihtiyacını 
karşılayacak biçimde yeniden oluşturulması ve mutlaka sa-
nayicilerden görüş alınması gerekliliğine dikkat çeken Ko-
mite, meslek liselerinin makine parklarının da ihtiyaçlara 

göre yenilenmesi gerektiği konusunda hemfikir.
Meslek liselerinin yeni teknolojiyi yakından takip etmesi, 

Karbon-fiber teknolojisinin okullara sokulması yönünde ça-
lışmalar yapılması gerekliğine vurgu yapan Komite; firma-
ların meslek liselerinden yetişmiş eleman ihtiyaçları için şu 
önerilerde bulunuyor:

Başarılı öğrenci için taban puanlar artırılmalı, taban 
puanların artması içinde plastik bölümüne talep artmalı ve 
bunun içinde sektörün özendirilmesi, teşvik edilmesi şart.

Sadece öğrencilere yönelik değil aileleri de içeren eğitici, 
bilgilendirici programların yapılması gerekiyor.

Meslek Liselerini iyileştirmeye yönelik çalışmalarında, 
ilgili bakanlığı da ilgilendiren çok konu olduğunu tespit eden 
Komite, sonraki meslek komiteleri toplantılarına MEB Des-
tek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ve MEB Talim Terbiye 
Başkanlığından yetkilileri davet etme kararı aldı.

Plastik Mamül İmalatı Meslek Komitesi ayrıca OSB’lerin 
insiyatifinde ve yönetmeliğinde olan, ‘firmaların tatil günle-
rinde çalışma izni ruhsatı’ ile ilgili olarak belediyelerin sorun 
çıkardığından yola çıkara; konu ile ilgili  olarak OSB’ler ile 
ortak hareket edip sorunu çözme yönünde harekete geçilme-
sine de karar verdi.

‘Plastik Mamül İmalatı Sanayi 
Grubu’na göre maliyetler düşmeli
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Firmamız 2000 yılında   kalıp ve plastik sektö-
ründe faaliyet göstermeye başladı. 2003 yılın-
da otomotiv sektörüne plastik parça üretimine 
başladı. 2005 yılında mevcut yapısına ISO 

9001 kalite belgesini ekledi. 2006 yılında özellikle plastik 
enjeksiyon makinalarının kapasitesini arrtırdı. 2008 yılın-
da da mevcut yerleşkesini Gebze bölgesinde 2 bin 500 m2 
kapalı alana taşıyarak yeni yatırımlarla otomotiv sektö-
ründe sayılı tedarikçilerden bir olma yolunda adım attı. 

- WIT kalıpları konusunda Türkiyede ilk, 
dünyada ise 5 firmadan biri olduk
2009 yılında otomotiv sektöründe yeni üretim tekno-

lojileri konusunda WIT (Water injection technology) (Su 
ile enjeksiyon teknolojisi) kalıpları ile ilgili Türkiyede ilk, 
dünyada ise bu konuda üretim yapan 5 firmadan biri oldu. 
Hatta bu teknolojiyi uluslararası pazarda ihraç eder hale 
geldi. Bu teknolojiye paralel olarak 2010 yılında plastik 
boru üzerine esnek körük uygulamaları konusunda çalış-
malara başlanarak başarılı sonuçlar elde edildi. 2011 yı-
lında GM firmasına WIT konusunda ilk seri üretim kalıbı 
yapıldı. 2012 yılında firmamız TS 16949 belgesi için fir-
mamız çalışmaya başladı. 2012 yılında firmamız ulusla-
rarası otomotiv ödülü aldı. Hedefimiz 2015 yılı sonunda 
firmamızı dünya çapında bir  firma yapmak.

Çok hassas işçiliklerin yapılmasını gerektiren, ileri tek-
noloji yatırımlarının yapılmasını şart koşan bir alanda çalı-
şıyoruz. Dolayısıyla kazandığımızı sürekli yatırıma yönlen-

dirmek zorundayız. Özellikle meslek liselerinin günümüzde 
tercih edilmemesi, kalifiye personel bulma konusunda da 
bizi çıkmaza sokuyor.

Biz kendimizi ve bizim gibi firmaları birer kahraman , 
cesur yürekliler olarak nitelendiriyoruz. Devletimizin bize 
takip ettiğimiz yolda yoldaş olması en büyük temennimiz. 
Bu birliktelik gerçekleşirse eminiz ülkemize, gerçekten 
katma değerli ihracat yapan firma sayısı hızla artacak. Ül-
kemizden uluslar arası pazarda kendi konusunda at koştu-
ran, konusunda dominant olmuş firmalar ortaya çıkacak.

- Sanayi ve sanayici desteklenmeli
Öncelikle hammadde girdilerimiz USD ve Euro para 

birimlerinde olduğu için, bu para birimlerinin artışı dev-
letimiz tarafından önlenmeli. Ayrıca para birimlerindeki 
oynama bizlerin uluslar arası pazardaki rekabet gücünü 
zayıflatır. 

Öncelik bu konuda olmalı. İkinci en büyük harcamamız 
elektrik konusunda. Elektrik birim maliyetleri düşürülmeli 
veya sektörümüz özel olarak desteklenmeli.

Ayrıca kalifiye eleman ihtiyacı konusunda devletimiz 
gerekli alt yapı çalışmalarını yapmalıdır. İlgili meslek li-
selerine gençlerin gitmesi için teşvikler verilmeli, meslek 
lisesi mezunlarının alanlarında üniversiteye gidebilmeleri-
nin önü açılmalı.

2014 yılında sektör olarak bilinçli üretim yapabilme-
miz için sektördeki firmaları yönlendirecek bir yapı sektör 
üyeleri tarafından oluşturulmalıdır.

2015 yılı sonunda dünya çapında 
bir firma olmayı hedefliyoruz

İlyas ELVAN
Elvanlar Plastik ve Metal Enjeksiyon Kalıp Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Genel Müdürü
34. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı

[meslek komiteleri ►
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18 Şubat tarihinde biraraya gelerek sektör sorunlarını tar-
tışan Kocaeli Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi Odası Mo-
bilya Meslek Komiteleri üyeleri ağırlıklı olarak nitelikli 
eleman ve butik üretim sorunları üzerinde durdular. 

Sözkonusu ortak toplantıda; personel sorunu, firmaların satış sü-
recinde nitelikli eleman olmaması, tasarım konusunda her şeyin pat-
ronun sorumluluğunda olması, mobilya sektörünün, belli başlı bazı 
markalardaki seri üretim dışında sanayi olmadığı, butik üretim olduğu 
gibi sorunlar dile getirildi.

İSO 39. Meslek Komitesi (Ahşap Mobilya Komitesi) Üyeleri ile 
KSO 26.Meslek Komitesi üyelerinin bulunduğu toplantıda Meh-
met Karaman, Bolu Kaynarca’daki Mobilya İhtisas Organize Sana-
yi Bölgesi’nden söz etti. Söz konusu toplantıda, böyle bir oluşumun 
İstanbul’da da oluşturulması, mobilya sektöründe bir kümelenme ek-
sikliği olduğu ve kümelenme gerekliliği konularına dikkat çekildi. 

Mobilyacılar nitelikli eleman ve 
butik üretim sorunlarını tartıştı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Mobilya Meslek Komiteleri 
18 Şubat Salı günü İstanbul’da bir araya gelerek sektörün sorunlarını masaya yatırdı.
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Duayen sanayici Necmettin Bitlis’in ya-
şamını belirleyen özellikleri var:

Bir tanesi gençlik yıllarında yaşından 
büyük gösteriyor olması. Bu nedenle daha 
çok ‘işin içinde’ oluyor, fikri daha çok so-
ruluyor.

Bir diğeri ticarete yatkınlık. Bunu bir 
asker sülaleden geliyor olmasına rağmen 
kökeninin geldiği Bitlis’in İpekyolu üzerinde 
olmasına bağlıyor. Bu nedenle Bitlisliler’in 
mutlaka ticaret ve sanayi içinde kendilerini 
gösterdiklerine dikkat çekiyor.

Bir başka özelliği organizasyon yete-
neği. Bu özellik sayesinde 1950’den önce 
İstanbul’da 100’den fazla bez üreten atöl-
yeyi organize ederek iş hayatında sıçrama 
yapıyor.

Üstelik atılımcı bir kişiliğe sahip. Yine 
İstanbul’da ve çok genç yaşta iken babasını 
ticaretten sanayiye çekmeye çalışıyor. Zor 
da olsa başarıyor.

Öngörüleri bugünkü gibi kuvvetli. Kim-
lerle iş yapılıp, kimlerle iş yapılamayaca-
ğını ‘yaşayarak’ değil, önceden ve isabetle 
tahmin ediyor. Yine bu nedenle olsa gerek, 
başarı öyküsünde ortaklıkların da önemli 
bir yeri var. 

İşi doğal sınırlarına ulaştığı zaman 
durmuyor, zorluyor. İş yaşamında ticaret-
ten sanayiye, kumaştan, apreye, apreden 
tutkal ve reçineye ve sonra da boyaya geçiş 
öyküsüne baktığınız zaman bunu daha iyi 
anlıyorsunuz.

Çocukluğunda Malatya’da çamurla oy-
narken soğanlardan hortum, elmalardan 
çark yapan Necmettin Bitlis, anlaşıldığı 
kadarıyla o günden bu yana birçok kişiden 
farklı bir şekilde bakıyor, görüyor, dinliyor, 
konuşuyor ve geleceğine yürüyor!

 -KENDİ AĞZINDAN SATIRBAŞLARI
“Babam 1942 senesinde İstanbul’a gel-

di. Sirkeci’de Büyük Postane’nin arkasında 
büyük bir kumaş dükkânı kiraladı. Bizleri 
de İstanbul’a getirdi. Ben okulu bıraktık-
tan sonra dükkânda çalışmaya başladım. 

Alıp satmak beni tatmin etmedi. Ben 
her zaman işin imalat ve üretim tarafına 
hevesliydim. Çünkü böylece kumaşı daha 
ucuza mal ediyordum. 1948’lerde ilk ola-
rak iki tane dokuma makinesi aldım. Son-
ra bir tane eski bir iplik sarma makinesini 
tamir ederek işler hale getirdim. Bu arada 
Yeşildirek’te yerler kiraladım. O zamanlar 
kumaş sektöründe küçük işletmelerin do-
kuma tezgâhları kullanılıyordu. Herkes bu 
tezgâhlarda dokutup, ondan sonra götürüp 
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Necmettin Bitlis

Ailesi Bitlis kökenli. Bitlis o tarihlerde 
İpek Yolu üzerinde bir ticaret merkezi. 80 
bin nüfusu bulunan kentin yüzde 70’ini 
Müslümanlar, yüzde 30’unu Ermeniler 
oluşturuyor. Müslümanlar ve Ermeniler 
çok iyi komşuluk ilişkileri içerisinde bir 
aile gibi yaşıyor. Dedesi Mehmet Emin 
Bey subay. Tayini, Mardin’e çıkıyor. 1. 
Dünya Savaşı yıllarında Bitlis Rus ve 
Ermenilerin işgaline uğruyor. Bitlis’te 
kalan ailesinin büyük bir kısmı ölüyor. 
Bir kısmı da değişik yerlere gidiyor. 
Dedesi daha sonra Malatya’nın Kâhta 
ilçesine tayin oluyor. Orada oturacak ev 
bulamıyor. Adıyaman da, Malatya’nın bir 
ilçesi, oraya yerleşiyor. Babası Mahmut 
Faik Bey ve amcası Adıyaman’da idadiyi 
bitiriyor. Dedesinin emekli olmasından 
sonra Malatya’ya taşınıyorlar. Bir me-
mur aileden gelen bugünün 86 yaşındaki 
dev sanayicisi Necmettin Bitlis’in yaşam 
öyküsü böyle,  1 Aralık 1928’de doğdu-
ğu ve 8. sınıfa kadar kaldığı Malatya’da 
başlıyor.  

Babası ve amcası Adıyaman’da 
idadiyi bitirdikten sonra gidecek başka 
okul olmadığı için eğitim hayatlarını ta-
mamlayarak bir aktar dükkânı açıyorlar. 
Böylece aile ticarete adım atıyor. Orada 
işi büyütüyorlar. Hatta Halep’e gidiyor-
lar. Halep o devirde bölgenin İstanbul’u 
sayılıyor. Oradan devamlı mal alıp geti-
riyorlar. Sonra dedeleri emekli oluyor. 
Akrabaların çoğu da Malatya’ya gelip 
yerleşiyor.

Dedesi de Malatya’ya geliyor. Dük-
kânı, Malatya’ya taşıyorlar. Gene ticaret 
devam ediyor. Babası Malatya’dan evle-
niyor. Necmettin Bitlis, en büyük torun 
oluyor. Dükkân giderek büyüyor, manifa-
tura, kumaş, ayakkabı, hazır elbise her 
şey satılmaya başlanıyor. 

İlk ticaret öyküsü 7-8 yaşındaki bir 
çocuğun eşeğe binme sevincinden filiz-
leniyor. Her gün o eşeğe binebilmek için 
Malatya’da İstasyon civarındaki bahçe-
lerinden 4-5 kilometre uzaklıktaki Hacı 
isimli bir tüccara kayısı taşıyor. Üstelik 
eşek yüklü olduğu için eşeğe sadece 
dönüşte binebiliyor. Dönüş tutkusu ile 
tekrar tekrar yüklenen eşek, tüccarın her 
seferde defterine bir satır daha eklediği 
kayısı teslimatı ile O’na 179 lira para ka-
zandırıyor. Para tüccar tarafından amca-
sına teslim ediliyor. O’nun payına da 10 
lira harçlık düşüyor...

Necmettin Bitlis Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ticaret Lisesi mezunudur. 70 yıllık iş tecrübesine sahiptir. Polisan Boya, Polisan 
Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı ve Şark Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı, Malatya Eğitim Vakfı Kurucu Üyesi, Dilovası Organize Sanayi 
Bölgesi Heyeti Başkanıdır.
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büyük bir fabrikada boyasını, apresini yaptırıyordu.  
Babam önceleri; “Oğlum biz tüccarız alırız satarız, sa-

nayicilik bizim işimiz değil” dedi. Ben yine de alıp satmak-
tan fazla hoşlanmıyorum bir şeyler üretmek istiyorum. Son-
radan, o da kabullendi. 

İplik alıp, Yedikule, Yeşildirek, Topkapı, Sağmalcılar’da 
dağınık dokuma tezgahlarında dokutmaya, dokumaları fab-
rikalarda boyatmaya ve dükkanımızda satmaya başladım. 
Daha ucuza mal ettiğim için kar marjını yükseltmeyi sağ-
lamıştım.

Fakat apreyi yaptıramıyorum. Zaten bir-iki fabrika var. 
Malı veriyoruz üç-beş aydan önce alamıyoruz. Sıkıntı yarat-
maya başladı. 

İlK FABRİKA DENEYİMİ
Ben, Zeytinburnu’nda 1955 yılında bir fabrika kira-

ladım. Bu fabrika 2. Dünya savaşından evvel Almanların 
kurmuş olduğu bir fabrika… Şimdi FOX TV’nin kullandığı 
bina… 1939’da savaş başlayınca burayı kapatıp gitmişler. 
Daha sonra birileri, içindeki makinalarla birlikte burayı sa-
tın almış. Bir gün buranın kiraya verilmek istendiğini duy-
dum. Gittim baktım içinde bir sürü makine var tozlanmış 
vaziyette duruyor. 17 sene el sürülmemiş. Tanıdığım, sevdi-
ğim 3 ustabaşını yanıma alarak makinaları kontrole gittim. 
Sonra onlara da hisse verdim. Ayrıca Karamürsel fabrikası 
satılmıştı. Onun da da iplik ve tarak makinaları satın alarak, 
burasını iplik, dokuma, apre ve boyanın yapıldığı kombine 
bir kumaş fabrikası haline getirdik. Ben o dönemde henüz 
27 yaşındayım. Aylığını 8 bin liraya kiraladım, 8 senelik de 
kontrat yapmıştım. Böylece 350 kişinin istihdam edildiği 
Şark Mensucat fabrikasını fiilen hayata geçirdim. 

Baba Faik Bitlis 1960 yılında vefat eder. Artık kardeşi 
ve kendisi kalmıştır. 

DÖNÜM NOKTASI
Zeytinburnu’ndaki fabrikayı 8 yıllığına kiralamıştım. 

Kontrat 1963 yılında bitiyordu. Bir süre sonra geceleri rü-
yama girmeye başladı. “Kontrat bittiğinde fabrikayı tekrar 
kiralamazlarsa ne yaparız” diye endişe içerisindeydim. 

1961 senesinde Kâğıthane’deki mensucat fabrikası satı-
şa çıktı. Biz de fabrikayı alarak işimizi buraya taşıdık. Bu 
fabrikanın ilk kuruluşu sırasında bize ortaklık teklifi yapıl-
mıştı. Babam, o zamanlar teklif konusunda benim de görü-
şüme başvurmuştu. Ben de ortaklardan bazılarıyla uyuşa-
mayacağımızı görerek, “Onlarla olursak bizim huzurlu bir 
işimiz olmaz” demiştim. Babam da bu görüşüme katılmıştı. 
Nitekim fabrika kurulduktan bir süre sonra ortaklar arasın-
da anlaşmazlık çıktı ve fabrika satılmak zorunda kaldı. Bu 
arada 1965’te bu fabrikada bir yangın çıkmış, çok sıkıntılar 
çekmiştik. 

POLİSAN KURULUYOR
Kâğıthane fabrikasının yanında 4 dönümlük boş bir arazi 

bulunuyordu. Burada da bir şeyler yapmayı düşündüm. Ön-
celeri tekstil boyası üretmek istedim. Büyük çapta kullanı-
yorduk ve dışarıdan ithal ediyorduk. O dönemde ülkemizde 
Petkim dışında kimya tesisi hemen hemen yok gibiydi. 

Bize tekstilde apre maddesi satan kimyacı Vasıf Tuzla 
Bey vardı. Kendisine “Tekstil boyası yapabilir miyiz?” diye 
sordum. Bana bu alanda dünyanın devleri olduğunu, know 
how’unu sağlamanın mümkün olmadığını söyledi. “Kumaş 
boyası yapmak çok zor, eğer yatırım yapmak istiyorsan 
İsrail’de tutkal üreten Meyer firması var, ben onların mü-
messiliyim.” dedi. 

OKUL HEP İKİNCİ PLANDA GELDİ
“İstanbul’a yerleşince babam beni Ro-

bert Kolej’e yazdırmış. Ancak benim oku-
la 8. sınıftan itibaren devam edeceğimi 
zannediyor. Sonradan Robert Kolej’de dil 
öğrenmem için hazırlık okumam ve daha 
önce okuduğum sınıfları tekrar etmem ge-
rektiğini öğrenince, kaydımı Şişli Terakki 
Lisesi’ne alıyorlar. Ortaöğretimi bu okul-
da tamamladım. O yıllar 2. Dünya savaşı 
yılları. Yüksek Kaldırım’da Avusturya Li-
sesi kapatılmış. 2. Ticaret Lisesi açılmış. 
Sirkeci’deki dükkâna yakınlığını da dikka-
te alarak oraya kayıt oldum. 

Ancak benim hayatımda okul hep ikinci planda geldi. Ben 7-8 
yaşında Malatya’daki dükkânımız vasıtasıyla ticaretin içine girmiş 
oldum. Rahmetli amcam beni çok severdi, beni hep yanında götü-
rürdü. Ondan sonra dükkânı değiştirdik. İlkokula giderken, okul 
çıkışları, tatilde dükkân kapanıncaya kadar kalırdım. Dükkânda 
olmak beni her zaman daha çok memnun ediyordu. Bu yüzden lise 
eğitimimi yarıda bırakarak, ticarete devam etmeye karar verdim. 
Ama babam okulu yarım bıraktığım için benle 3 ay konuşmadı.” 

GÜVEN KAZANMAK
2001 krizinde aşağı yukarı 45 milyon dolarlık bir anlaşmamız 

vardı. Biz anlaşmayı Türk lirası yaptık, hammaddeyi dolarla alıyo-
ruz. Krizde dolar nereden nereye geldi. Şimdi akit yapmışız onlarla 
kalkıp devalüasyon oldu dememiz olmaz. Malı göndermemek de 
olamaz. Bana, “Ne yapacağız” diye soruyorlar. 

Nasreddin Hoca’nın “kazan” hesabını hatırlatıp, “Doğduğuna 
inandın öldüğüne de inanacaksın. Vereceğiz arkadaşlar, sonuna 
kadar vereceğiz” dedim. Biz 2001 krizinde bunu yapmakla bayile-
rimizin büyük güvenini kazandık. Bugün Türkiye’de 6.000’i aşkın 
bayimiz var. Artık bütün bayilerimiz ailenin bir parçası durumun-
dadır.

HER ŞEY HAYAL ETMEKLE BAŞLAR
Bilgisi olan değil hayali olan başarır. Bilgi anonimdir, herke-

se aittir. “Bildikten sonra her şey başarılır” inanışına sahipseniz 
eksik fikirdesiniz demektir. Tarihe adını yazan nice isim sadece 
bilgili oldukları için mi başardılar? Hayır. Bu insanlar hem bilgili 
oldukları hem de bir hayale inandıkları için başardılar. Her şey 
hayal etmekle başlar. 

O da kâfi değil. O hayali de kafanızda eğer tecessüm (Cisimlen-
dirme-somutlaştırma) ettirebiliyorsanız önemli. Ben, öyle kâğıda 
dökmesini bilmem ama kafamdaki hayali anlatırım. Ben orta mek-
tepten ayrıldım. İş hayatında sanayiye girişimde, demek ki yaradı-
lıştan gelen bir şeyler var. Hayal zaten bir projedir. Hayali kurmak 
kolay değil ama onu da kafanızda canlı olarak tecessüm etmek la-
zım. O tecessüm ediyorsa o işe girin, etmiyorsa girmeyin. 

DİNLEMESİNİ BİLMEK LAZIM
Ne kadar çok dinlerseniz o kadar bilgiye sahip olursunuz. Ka-

pım herkese açık. İnsan kendini büyük görmemeli. Ayrıca yaptığı-
nız işin daha fazla kâr eden yanına yatırım yapın. Alıp satarken 
kazandığınızdan daha çok kazanacağınızı gördüğünüzde üretim 
aşamasına da el atın. İşinize katkı sağlayacak farklı alanlara ya-
tırım yapın, farklı alanlardaki kazançlı işleri de görmezden gel-
meyin.

BENİM HAYATIMDA

EĞER OKUSAYDIM
Belki siyasetçi olacaktım, belki de bir yerde devlet memuru 

olacaktım. Ve yahut banka memuru olacaktım. Ondan sonra gidip 
Sultanhamam’da tezgahtarlık yapamayacaktım. Babamın bütün 
emeli liseyi bitirdikten sonra beni Avrupa’ya göndermekti. Kendisi 
zamanında okuyamamış olduğu için biz de hep çocuklarımızı öyle 
yetiştirdik. 
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Tutkal o zaman İsrail’den geliyor, Tahtakale’de satılıyor. 
Bu tutkalın kumaş apresi dahil olmak üzere pek çok yerde de 
kullanım sahası var. Eskiden çok pis kokulu kemik tutkalı var-
dı boncuk tutkal derlerdi. Daha sonra yeni sulu plastikler çıktı. 
Aynı zamanda marangozların kullandığı beyaz tutkal… Hazır 
alıyorsun, sürüyorsun, çok güzel de sağlam yapıştırıyor. O za-
man plastik boya derdik, su bazlı boyanın da ana maddesini 
teşkil ediyor. Tekstilde kullanılıyor, deri sanayinde kullanılı-
yordu 

Çağırdık, İsrailliler geldi. Konuştuk 1milyon lira royality 
karşılığında anlaştık. Sanayi Kalkınma Bankası’ndan aldığı-
mız teşvik ile Türkiye’nin en büyük tesisini kurduk.

BİR AŞAMA DAHA
1964-65 senelerinde Caddebostan’da yazlığa gidiyoruz. 

Malatya’dan dostlarımız Dr. Nevzat Bey var, onun kayınbira-
deri Ezcacı Nail Bey var. Evlerinde tavla oynuyoruz. Onların 
babaları da Türkiye’nin ilk mühendislerinden Sait Demirbağ. 
Soyadını Atatürk varmış. 

Onların da Eyüp’te kontrplak fabrikaları var. 
“Nail” dedim, “Bizim tutkalı niye kullanmıyorsunuz?”
“Senin tutkal bizim işimize yaramaz.” dedi. “Peki ne kul-

lanıyorsunuz?” diye sordum. 
O da “Biz üre formaldehit kullanıyoruz” dedi. 
Bunun üzerine kalktık Batı Berlin’e gittik. Formaldehit te-

sisi kuran, reçine yapan, ağaç sanayinin bağlayıcılarını yapan 
şirketi bulduk. Ve gereken yatırımları yaptık. 

Yani sıcak tutkal dediğimiz, sunta ve kontrplak sanayinin 
yapıştırıcıları olan Üre Formaldehit üretimine geçtik. 

POLİSAN büyümeye, kimyaya ağırlık vermeye başlayınca 
Kağıthane’deki kumaş fabrikasında iplik ve dokumayı kaldı-
rarak, yalnız apre kısmını bıraktık. Kimyadaki üretimimizle 
Türkiye’de çok itibar gördük. Bunların hepsi ithal ediliyordu. 
Bunları üreterek döviz israfının önlenmesinde katkıda bulun-
duk, ayrıca istihdam yarattık. 

POLİPORT’UN KURULUŞU
Hammaddelerimizi o dönemde Kanada, ABD gibi ülkeler-

den alıyorduk. İçinde yanıcı, patlayıcı maddeler bulunuyordu. 
Bu nedenle şilepler Salı Pazarı’na yanaşamıyor, Ahırkapı’dan 
mavnalarla önce Çubuklu’ya gümrük kontrolüne gidiyor daha 
sonra karşı sahile geçiriliyordu. Bunların hepsi bir maliyet 
oluşturuyordu. Dedim ki; “Birisi kalkıp deniz kenarında bir yer 
yapıp bu tesisi kurarsa bizi bir sene içerisinde siler geçer”. 

Bu beni deniz kenarında bir yer arayışına itti. Dilovası’nda 
bugünkü yerimizi buldum. Bataklık, berbat bir yerdi ama bizim 
için çok uygundu. 1972-73 yılında ilk tanklarımızı yaptırdık, 
daha sonra fabrikayı kurduk. Ondan sonra ihtiyaç büyük ölçü-
de arttı. Diğer sanayinin ihtiyacı arttı. Şimdi 350 bin metre-
küp kapasitede tank terminalimiz var. 200 civarında tankımız 
var. Kuru yük iskelesi var. Senede 34 milyon ton kuru yük, 12 

milyon ton kimyasal madde getiriliyor. Bizimki yüzde 10’unu 
ancak teşkil eder, yüzde 90 üçüncü şahıslara hizmet veriyor. 

Kâğıthane’deki Tekstil Fabrikası Çerkezköy’e Taşınıyor 
Bu arada, boya apre işi yapan tekstil fabrikamızı da ar-

tık Kâğıthane’de bu işin yapılmasının imkanı kalmadığı or-
taya çıkınca Çerkezköy’de sanayi bölgesine taşıdık. Şu anda 
Türkiye’nin en büyük boya apre fabrikasıdır. 

POLİSAN NE DEMEK?
Maddenin temeli Polivinil Asetat (PVA)… 
Bu tutkalın, boyanın ana maddesi. Tekstilde, deri sanayin-

de, marangozlar tarafından mobilya sanayinde kullanıyor. İlk 
bu şekilde kimya sanayine girdik. Kağıthane’de tekstil fabrika-
sı ile yan yana başladık. 

“Poli” çok zincirli demek anlamına geliyor. Sonuna da 
“San” koyduk. “Çok Maksatlı Sanayi” anlamında kulağa da 
hoş gelen POLİSAN ismi doğdu. 1964 yılında da POLİSAN 
ismini tescil ettirdik. Bu yıl 50. yılını kutlayacağız. 

İHRACAT BAŞLIYOR
İki tane gemi alıp çeşitli Akdeniz ülkelerine ihracata baş-

ladık. Ancak daha uzağa gidemiyoruz; çünkü sıcak tutkal de-
diğimiz reçine ömürlü bir mal ve 1 ay ancak dayanabiliyor. 1 
ay içinde kullanılmazsa da taşlaşıyor. Biz onun ömrünü kim-
yahanede 3 aya kadar çıkardık. Yunanistan’a, İtalya’ya mal 
satmaya başladık. Bir gün İspanya’dan bize mal siparişi geldi. 
Biz de “oraya mal gönderemeyiz, bozulur” desek de bizden bin 
ton mal istediler. Biz yeni bir gemi bulduk ve gönderdik. Onlar 
da malımızı çok beğendiler. 

KNOW HOW SATIŞI 
Sonradan öğrendik ki İspanya’da ağaç sanayinde iki ayrı 

grup var. Bir grubun reçine fabrikası var, diğerinin ise yok. 
İspanya gibi uzak bir mesafeye mal göndermeye cesaret edecek 
bir fabrika da yok. Sonuçta ilişkiler iyi gelişince İspanyollar 
bizi ziyaret etmek istediler. Fabrikamızdaki üretim teknoloji-
sini görüp beğenince İspanya’da benzeri bir tesis kurmak için 
kendilerine know-how vermemizi istediler. 

Böyle bir tesis kurmak içinse 30 milyon doları gözden çı-
karmışlar. Biz ise kendilerine 8-10 milyon dolara böyle bir tut-
kal tesisinin kurulabileceğini söyleyince hemen kabul ettiler. 
Biz de kendileriyle 1,5 milyon dolarlık know-how bedeli üze-
rinde anlaştık. Aslında bana bedava deseler yine yapacağım. 
Çünkü İspanya gibi Avrupa’nın göbeğindeki bir ülkeye know-
how satmak benim için gerçekten önemli bir şey. 

Israrla bizi de şirkete ortak etmek istiyorlar. Sonuçta bunu 
kabul ettik ve fabrikayı yaptık. Birkaç sene bu ortaklık sürdük-
ten sonra biz, 1994 krizinde bu hissemizi İspanyollara devret-
tik. Ardından Tunus’ta da benzeri bir tesis kurduk ve know-
how’ımızı Afrika’ya da satmış olduk.

POLİSAN BOYA
1985 senesinde boya işine girdik. Boya işi şuradan geldi. 

Reçine yapıyoruz. Piyasada kopya edilip yapılmaya başlandı. 
Tutkal da aynı şekilde… 

Dedim ki; “Biz halka dönük bir mamul yapmalıyız ki bunu 

Her şey 
hayal etmekle 
başlar!...
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da marka haline getirelim bu şekilde haksız rekabetten 
kurtulalım. Halka dönük bir imalat yapmadığımız sürece 
bu işin sonu karanlık.” Bunun üzerine boya sektörüne adım 
atmaya karar verdim. İlave boya tesisi kurduk. Piyasada 
yoğun bir rekabet vardı. Özellikle büyük şehirler (İstanbul, 
Ankara ve İzmir’de) halihazırda faaliyette olan markaların 
hakimiyeti altındaydı. Ben de kalktım Anadolu’ya gittim. 
Erzurum, Malatya, Sivas’ta her hafta 200-300 kişiyi oto-
büslere bindirerek İstanbul’a getirdim. Derken bütün Doğu 
Anadolu bizim müşterimiz olmaya başladı. Malı da kul-
landılar baktılar ki kaliteli… Tabii kimse kimsenin kara 
kaşına kara gözüne aşık olmaz, bir de yaptığın mala bağlı. 
Anadolu bizi son derece benimsedi. Yavaş yavaş derken 
Ankara, İstanbul ve İzmir de bizi benimsedi. 

GÜNÜMÜZDE POLİSAN 
1985’ten bu yana geçen 28 yıllık sürede Polisan Boya 

sektörün lideri konumuna gelmiştir. Bu başarı şans ve tesa-
düfün eseri değildir. Öncelikle kuruluşumuzdan beri yüksek 
çevre duyarlılığı ile hareket ettik. SEÇ (Sağlık, Emniyet, 
Çevre) talimatlarına, dünya standartlarına uygun tesisi-
mizde ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 ve ISO 10002 
belgelerine sahibiz. Kuruluşta 10.000 ton olan yıllık üre-
tim kapasitemizi bugün 23 000 m2 açık/kapalı alan üze-
rinde 180.000 tona ulaştırdık. 2018 yılına kadar üretim 
tesislerimizi Organize Sanayi Bölgesindeki 142.000 m2’lik 
arazimiz üzerine taşımayı hedefliyoruz. Daima işimizi bü-
yütmeye ve gelişmeye odaklıyız. Sektörde  birçok ilke imza 
attık; bu ilkler sayesinde insan sağlığına önem veren, çev-
reci ve yenilikçi kimliğimizi ortaya koyduk. 

KİLOMETRE TAŞLARI
Polisan Holding, geçen 50 yıl içinde boya, kimya, ta-

rım, tekstil, inşaat ve lojistik (liman işletmeciliği) olmak 
üzere altı farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Polisan Hol-
ding, geçen yıl sermayesinin bir bölümünü halka arz ederek 
kurumsal yapısını pekiştirmek amacıyla önemli bir adım 
attı. Polisan Holding, tüm sektörlerdeki pazar payını arttı-
rarak istikrarlı büyümesine devam ediyor.

POLİTİKACILARLA İLİŞKİLER
Benim siyasetle işim olmadı. En zor 

günümde bile çok yakın bilindiğimiz 
Özal’dan yardım istemedim. 

Rahmetli Özal benim fabrikamı 3 
defa ziyaret etti, açılışlarımızı yaptı; 
ama Özal döneminde 5 kuruşluk bir teş-
vik almış insan değilim. Buna rağmen 
benim Malatyalı tanınmam dolayısıyla 
bir hükümet tarafından ihracat kredi-
lerim bir günde kesildi. İhracatta kul-
landığımız 30-35 milyon dolarlık döviz 
kredileri yüzünden 1991-92 döneminde 
bir kriz yaşadık. Bütün bankalar kredileri geri çağırdı. Gayri men-
kullerimizi satarak bu sıkıntıyı atlattık. Yaşadığım en kötü dönem-
di. 

REKABET
Boyada rakiplerimiz ilk önceleri bizi piyasaya sokmamaya ça-

lıştılar. Ama biz, bilgi ve altyapı bakımından kendimizi çok hazırla-
mıştık. Pek çok Avrupa ülkesinden know-how alarak teknolojimizi 
artırdık. Rakiplerimiz bize o dönemde bazı haksız rekabet davaları 
açtılar. Esasında haksız rekabeti yapan da onlardı, neticede mah-
kemeler lehimize neticelendi. 

Polisan ürünü satmak isteyen bayileri tehdit ediyorlardı, “ba-
yiliğinizi iptal ederiz” diyorlardı. Ben, o karteli de kırdım. Bütün 
Anadolu’yu dolaşarak her yöreden nalbur, esnaf, boyacı vs. yeni ba-
yiler buldum. Bu insanları 3-4 otobüsle İstanbul’a getirerek fabri-
kalarımı gezdirdim. Suadiye Oteli’ni bizim için ayırarak akşamları 
sanatçıları çağırıyordum. Ve Anadolu’da bizim boyamızın mayası 
tuttu. Bizim zaten en iddialı olduğumuz nokta kalite. Şu anda da 
sektör oldukça hareketli. Merdiven altı dahil piyasada 500’e yakın 
boya firması var. 

Bizden çok eski firmalar, markalar var. Ama ben onlara da 
söylüyorum: “Siz durduğunuz dalı kesmişsiniz.’’ Neden? Aşırı kâr 
marjı yüzünden piyasayı siz bu kadar hareketli hale getirdiniz.
Geçmişte yıllardır birlikte çalışır ve hatta fiyat listelerini beraber 
çıkarırlardı. Yeni birisi de girmek isterse onun önünü kesmek için 
de barajlar kurdular. Küçük firmalar ise maalesef boyanın içine 
mermer tozu ve su katarak fiyat düşürmeye çalışıyorlar. 

GELECEĞİ GÖRMEK
Polisan arazisi Gebze Dilovası’nda dere yatağında yer alıyor. 

Deniz kenarı bataklık olan bu yeri almadan önce fabrika müdürü-
müz ile beraber araziyi görmeye geldik. Denize hemen yakın yerden 
geçen demiryolunun üzerine çıkıp, “Demiryolunun arka tarafına 
fabrika kuracağız. Deniz tarafına ise denizi doldurarak iskele ve 
liman yapacağız.” dediğimde şaşkınlıkla yüzüme baktı. Çünkü ora-
da deniz kenarında bir yer bile yoktu ve seneler sonra kendisi iti-
raf etti: “O gün bunu söylediğinizde ben inanmamıştım.” Beni çok 
maceraperest olarak düşündüğünü itiraf etti; ama bugün bunların 
gerçekleştiğini Allah’a şükür gördük. 

ÇEVRE 
1990’lı yılların başında Dilovası bölgesindeki 50 dönümlük 

arazimizin etrafındaki ağaçlar kesilerek yok edilmeye başlandı. 
Buna duyarsız kalmam mümkün değildi. Hemen Orman Bakanlığı 
ile irtibata geçtim. Bakanlık bize “koru kullan” yöntemiyle arazi-
mizin yanı başındaki ormanı devralmayı önerdi. Tüm alan olmasa 
da 2 bin dönümlük kısmı korumak üzere gönüllü olduk. Polisan, 
söz konusu tarihten itibaren, 20 milyon TL harcayarak, bu orman 
arazisinin etrafını tel örgü ve koruma duvarlarıyla çevirmiş, ağaç 
kesimlerini önlemiş ve “Ağaçlandırma Kanunu” çerçevesinde 100 
bin ağaç dikmiştir. 

BENİM HAYATIMDA

• 1956 Zeytinburnu’nda tekstil apre boya fabrikasının kurul-
ması. 
• 1961 Kağıthane’de Şark Mensucat fabrikasının kurulması. 
• 1964 Polisan Kimya Emülsiyon Reçine (PVA) üretiminin 
başlaması.
• 1968 Formaldehit Reçine üretiminin başlaması.
• 1971 Poliport lojistik ve depolama aktivitesinin başlaması. 
• 1985 Dekoratif boya üretiminin başlaması (Polisan Boya). 
• 1994 Genel Müdürlüğün Kağıthane’den Dilovası’na taşın-
ması. 
• 2005 Şark Mensucat Fabrikası’nın Kağıthane’den Çerkez-
köy organize sanayi bölgesine taşınması 
• 2005 Emülsiyon reçinenin satış ve dağıtımı amacıyla Dow 
Chemical (Rohm&Haas) ile ortak şirket kurulması. 
• 2009 Polisan Yapı Kimyasalları A.Ş. kurularak beton kat-
kıları ve Adblue üretiminin başlaması. 
• 2011 yılında Polisan Tarımsal Üretim San. ve Tic. A.Ş. 
kurularak fidan yetiştiriciliği faaliyetlerine başlandı. 
• 2012 Polisan Holding hisselerinin IMKB’de halka arzı. 
• 2013 yılında POLİSAN HELLAS SA olarak kurulan şir-
ket aracılığıyla Yunanistan’da POLİETİLEN TEREFTALAT 
(PET) GRANÜL ve PREFORM tesisi 75.000 m2 arazisi ve 
15.000 m2 kapalı alanıyla beraber satın alınmıştı.

��Kocaeli Odavizyon
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Yıl / Ay 
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık

2013 
(Türkiye)

72,4 72,2 72,7 73,6 74,8 75,3 75,5 75,5 75,4 76,4 75,6 76,0 74,6

2013 
(Kocaeli)

69,4 68,2 70,0 70,9 71,3 71,8 71,8 70,8 72,0 71,9 71,5 72,4 71,0

2014 
(Türkiye)

73,9 73,3

2014 
(Kocaeli)

70,5 71,9

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

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

Odamızca bir araştırma yapıldı.
Araştırmaya katılan firma sayısı 155 adet olup bu firmaların 

yüzde 75’i KOBİ, yüzde 25’i büyük ölçekli firma niteliğindedir. 

Sanayi kuruluşlarının durumunu 
belirleme anketi sonuç raporu

Merkez Bankası tarafından Türkiye’nin Şubat ayı kapasite kullanım oranı yüzde 73,3 olarak 
açıklandı. Buna göre, Türkiye genelinde, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,1 puanlık bir artış 

gerçekleşirken, bir önceki aya göre 0,6 puanlık bir azalma görülüyor. 
Kocaeli Sanayi Odası tarafından yapılan araştırmaya göre ise, Şubat ayı için Kocaeli firma-
larının kapasite kullanım oranı yüzde 71,9 olarak belirlendi. Kocaeli sanayisinin kapasiteleri 
geçen yılın aynı ayına göre 3,7 ve bir evvelki aya göre 1,4 puanlık bir artış gösteriyor. Özel-

likle Şubat ayında metal, kimya ve makine sektörlerinde kapasite kullanım oranlarının yüksek 
seyrettiği gözlemlendi. Bu artışlar il geneline olumlu yansıyor. Kocaeli, Şubat ayı itibariyle, 

Türkiye geneline göre daha önde bir performans gösterdi. 

İç Siparişler►

Dış Siparişler►

[rapor ►
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Şubat ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 6,67’sinin istihdamlarının arttığı, yüzde 77,33’ünün 
ise istihdamlarında bir önceki aya göre değişim yaşanmadığı belirlendi.

Firma Bildirimleri Şubat (%)

Arttı 6,67

Değişmedi 77,33

Azaldı 16,00

Firmaların yüzde 15’inin Mart ayında iç siparişlerinin arttığı belirtilirken yüzde 12,50’sinin siparişle-
rinin azaldığı belirtildi. Genel olarak, siparişlerdeki azalışların nedeni, sezona bağlı açıklandı.

Firma Bildirimleri (%) Mart

Arttı/Artacak 15,28

Değişmedi/Değişmeyecek 72,22

Azaldı/Azalacak 12,50

Ankete katılan firmaların yüzde 18’i dış siparişlerinin Mart ayında arttığını belirtirken, yüzde 6’sı 
ihracatlarında azalış bildirdiler. Firmaların yüzde 76’sının ise alınan dış sipariş miktarlarında bir 

değişim yaşanmadı. 

Firma Bildirimleri (%) Mart

Arttı/Artacak 18

Değişmedi/Değişmeyecek 76

Azaldı/Azalacak 6

İç Siparişler►

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, şubat ayında sanayinin kapasite kulla-
nım oranlarının artışa geçtiğini belirterek “Merkez 
Bankası tarafından Türkiye’nin Şubat ayı kapasite 
kullanım oranı yüzde 73,3 olarak açıklandı. Bir 
önceki yılın aynı ayına göre 1,1 puanlık bir artış 
gerçekleşirken, bir önceki aya göre 0,6 puanlık bir 
azalış görüldü.” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Kocaeli Sanayi Oda-
sı tarafından yapılan araştırmaya göre ise, Şubat 
ayı için Kocaeli firmalarının kapasite kullanım 
oranı yüzde 71,9 olarak belirlendi. Kocaeli sanayi-
nin kapasiteleri geçen yılın aynı ayına göre 3,7 ve 
bir evvelki aya göre 1,4 puanlık bir artış gösterdi. 

Özellikle Şubat ayında metal, kimya ve makine 
sektörlerinde kapasite kullanım oranlarının yük-
sek seyrettiği gözlemlendi. Bu artışlar il geneline 
olumlu yansıdı.” açıklamasında bulundu.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Hem Türkiye, hem 
İlimiz genelinde kapasiteler geçen yıla göre artış 
gösterdi. Bunu ekonomimizdeki canlanmanın bir 
işareti olarak algılamak istiyoruz. 

Kocaeli bu ay Türkiye geneline göre daha önde 
bir performans gösterdi. Umarız bu Türkiye için 
öncü bir gösterge olur. İlimizde kapasitelerde 
önemli artışların özellikle metal, kimya ve makine 
sanayinde faaliyet gösteren firmalarımızda oldu-
ğunu görüyoruz.” dedi. 

Dış Siparişler►

Ayhan Zeytinoğlu:
Şubat ayı kapasite kullanım oranı yüzde 73.3 oldu
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[meclis toplantısı ►

Kocaeli Sanayi Odası Konferans salonunda 
yapılan  Şubat ayı Meclis Toplantısı Meclis 
Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığı’nda 
gerçekleştirildi. KSO’nun bu ayki Meclis top-

lantısının konuk konuşmacısı olan Türk Hava Yolları Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu büyük bir ilgiyle dinlen-
di.Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sezer Şener Komsuoğlu, 
Kibar Holding Başkanı Ali Kibar ile  sanayici ve işadamları 
katıldığı toplantıda konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğ-
lu, ekonomik değerlendirmelerde bulundu.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
2013 yılını 18,4 milyar TL açıkla kapattıklarını vurgula-
yarak; “Bütçe açığımızın geçen yıla göre yüzde 37,3 geri-
lemesi memnuniyet vericidir. 2013 yılında; bütçe gelirleri  
yüzde 17,1, bütçe giderleri ise yüzde 12,7 arttı. Bütçe açı-
ğının milli gelire oranı  yüzde 2,1’den (2012)  yüzde 1,2’ye 
(2013) geriledi. Arzumuzun yılı denk bütçe ile kapatmak 
olduğunu sık sık ifade etmiştim. Giderek denk bütçe ve-
receğimiz bir bütçe performansına yaklaştığımızı düşünü-
yorum. Odamızca yaptığımız bir hesaplamaya göre bütçe 
giderleri son on yılda enflasyon kadar artsaydı son on yılda 
107 milyar, son yılda 77,6 milyar TL fazla verebilirdik. 
2014 zor bir bütçe dönemi olacak.” dedi.

Konuşmasında Derince Limanına da değinen KSO Baş-
kanı Ayhan Zeytioğlu şu bilgileri verdi:

“Biliyorsunuz, Derince Limanı’nın 36 yıl süreyle işletme 
hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirme ihalesi, başlan-
gıç tutarı olan 516 milyon dolara teklif gelmeyince, iptal 
edildi. Sayın Fikri Işık’a özelleştirilme ihalesinin seçimler 
sonrasına ertelenmesi konusundaki tavsiyemizi iletmiştik. 
25’e yakın firmanın şartname aldığını biliyoruz. 

Eğer döviz kurlarında son aylarda yaşanan belirsizlik-
ler olmasaydı, ihaleye katılım gösteren firma sayısının 10’a 
kadar çıkabileceğini bekliyorduk. Ancak biliyorsunuz, 6 fir-
ma ihaleye katıldı. Arzumuz limanın hak ettiği değere ihale 
edilmesidir. Liman 80’li yıllarda maalesef yeterli ve ihtiya-
cı olan yatırımlar yapılmadığı için atıl duruma geldi. İhale-
yi alacak firmanın limana yaklaşık 400 milyon dolar yatı-
rım yapması gerekiyor. Bu nedenle özelleştirme ile verilen 
işletme hakkı süresinin kısa olduğunu da eklemek istiyoruz.
Hali hazırda Oda olarak Derince Limanının özelleştirme 
sürecinde yer alacak işletmelerimize katkı sağlayacağına 
inandığımız ve bu amaçla yürüttüğümüz çalışmamız devam 
ediyor. Çalışmayı Piri Reis Üniversitesi yürütüyor.20 Ocak 
tarihinde proje kapsamında ‘Odak Grup Toplantısı ve Ortak 
Akıl Toplantısı’nı gerçekleştirdik.”

Kocaeli Sanayi Odası şubat ayı 
meclis toplantısı yapıldı 

Kocaeli Sanayi Odası meclis toplantısında konuşmasını gerçekleştiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu; bütçe konusuna değinerek, “Bütçe giderleri son on yılda enflasyon kadar artsaydı son on yılda 107 

milyar, son yılda 77,6 milyar TL fazla verebilirdik. 2014 zor bir bütçe dönemi olacak.” dedi.
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-THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu: 
2014 hedefimiz 60 milyon yolcu taşımak
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı’na konuk ko-

nuşmacı olarak katılan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu 
Başkanı Hamdi Topçu, Türk Hava Yolları’nın 2013 yılında 
48 milyon civarında yolcu taşıdığını, 2014 
yılındaki hedeflerinin ise 60 milyon yolcu 
olduğunu söyledi.

THY  Başkanı Topçu, “2014 yılındaki 
hedefimiz 60 milyon yolcu taşımak. Bunu 
da inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Yolcu 
sayısının yanında zamanında kalkışta bi-
zim için çok önemli. 2013 yılında yüzde 86 
ile zamanında kalkışı yakaladık. Bu yüzde 
oranı Avrupa ortalamasının üzerinde. Ocak 
ayında da havaların güzel gitmesi nedeniyle 
yüzde 88.1 olan inanılmaz bir rakam yaka-
lamış olduk. Şu anda THY toplam 246 şeh-
re ve 106 ülkeye sefer yapıyor. Bu da bize 
dünya birinciliği getirdi.” dedi.

Avrupa’da 90’nın üzerindeki noktaya 
uçtuklarını vurgulayan THY Başkanı Topçu 
konuşmasında şunları kaydetti:

“Avrupa’da havalimanı olup da uçma-
dığımız ülke yok. Uzakdoğu’ya ve bir çok 
ülkeye uçuyoruz. Afrika’da çok önemli bir des-
tinasyon merkezimiz var. Afrika’da 6 nok-
taya uçuyorduk şu anda ise 37 şehre sefer 
düzenliyoruz. Sanayici açışından Afrika’yı 
çok önemsiyoruz. Uçtuğumuz tüm destinas-
yonlarda ihracat rakamlarında artış var. 
Ortadoğu’da uçmadığımız büyük şehir kal-
madı. ABD de çok yoğun bir şekilde trafik 
artışımız var. Orta Amerika’ya yoğunlaş-
mak istiyoruz. Uçulan frekansları da derin-
leştiriyoruz. 2014 yılında 16 milyar dolar 
gelir bekliyoruz. Günde 200 kalkıştan artık 
bin kalkışa geçtik. Avrupa’da 4 yıldızlı ha-
vayolu şirketiyiz.”

-Cengiz Topel Havalimanı’nın 
önemi artacaktır
Bir sanayicinin, sivil ulaşıma açılan Cen-

giz Topel Havalimanı ile ilgili düşüncelerini 
sorması üzerine açıklama yapan Topçu şu 
bilgileri verdi:

“Sivil havacılık gerçekten gelişiyor. 
2023’te Kocaeli’nin durumu daha iyi olacak. 

Sanayici makam aracını uçak olarak kullanmaya 
başladı. Bu da Cengiz Topel Havalimanı’nın önemi-
ni arttıracaktır. Buradan ülkenin bir çok noktasına 
sefer yapılabilir. Netvork olmaması ve başka yerden 
uçak gelmemesi yani giden yerden dolu gelmemesi 
gibi bir sorun var. Bunların eminim çapraz uçuşlar 
ve daha küçük uçuşların başlamasıyla Cengiz Topel 
Havalimanı’nın önemini arttıracağını düşünüyorum. 
Çapraz uçuşlar henüz yeterli değil ama eminim ki 
bununla ilgili gelişmeler olacak. Türkiye ekonomisi 
150 milyar doları aşan ihracat yapan konuma gel-
di. İhracatcının ithalat payını azaltma adına diğer 
şehirlerde teklif veriyor. Sivil Havacılığının gelişe-
ceği yüzde yüz kesin. Gereksiz olduğunu savunmak 

asla mümkün değil. Kocaeli’nde havalimanı var nasıl 
büyütürüz Ona bakmamız lazım. THY olarak küçük uçakları 
olan yerleri de destekliyoruz. Bakanlarımız, il başkanları-
mız arıyor. Biz de imkanlarımız ölçüsünde nasıl bir katkı 
olacağını düşünüyoruz.”

Hamdi Topçu, Hasan Tahsin Tuğrul ve 
Ayhan Zeytinoğlu’na uçak maketi hediye etti

Hasan Tahsin Tuğrul ve Ayhan Zeytinoğlu, 
Hamdi Topçu’ya konuşması sonrası plaket verdiler



�� Kocaeli Odavizyon

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) Başkan yardımcılığına getirildi. KSO 
Başkanı Zeytinoğlu, bu görevi ile DEİK’in 

Asya-Pasifik bölgesi sorumluluğu ve Eğitim Ekonomisi Sek-
törel İş Konseyi çalışmalarını üstlendi.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun Başkanlığını 
yaptığı ve Türkiye’nin tanınmış iş adamı ve sanayicilerinden 
oluşan DEİK’in, 25 seçkin Yönetim Kurulu üyesi arasında 
yapılan değerlendirmeye göre Zeytinoğlu başkan yardımcı-
lığı görevine atandı. Bu atamanın çok önemli olduğunu vur-
gulayan Zeytinoğlu, KSO ailesinin desteği ile en iyi şekilde 
görevini yürüteceğini belirtti. Zeytinoğlu’nun DEİK Başkan 
Yardımcılığı görevi; Asya-Pasifik bölgesi sorumluluğu ve 
Eğitim Ekonomisi Sektörel İş Konseyini kapsıyor.

-DEİK hakkında
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye’nin ve 

Türk özel sektörünün küreselleşme sürecine ‘yüksek katma 
değerli’ entegrasyonunu hedefleyen bir iş dünyası kuruluşu-
dur. 5174 sayılı kanunun 58. maddesince ‘Türk özel sektö-
rünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme’ görevini üstlenen 
DEİK’in Kasım 2013 itibari ile 750 üye şirketi, 42 Kurucu 
Kuruluşu, 115 İş Konseyi, 148 Ticaret ve/veya Sanayi Oda 
ve Borsa Oda Temsilciliği, 3 Yurtdışı Temsilciliği bulunu-
yor.

DEİK, 1986 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın 
talimatları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
öncülüğünde kuruldu ve 1.1.1987 tarihinde faaliyete geç-
ti. Kuruluş amacı ‘Türk şirketlerinin dışa açılmalarını ve 
dış ilişkilerde özel sektörün koordinasyonunu sağlamak’, 
‘Mantalite olarak özel sektöre yön göstermek’ ve ‘Resmi 
seyahatler kapsamında iş âlemi heyetleri oluşturmak ve 
toplantılar’ tertiplemek olarak belirlendi.

Duyarlı bir ekonomi modelinin benimsendiği bu yıllar-
da şirketler ile dış dünya arasında köprü görevi üstlenen 
DEİK’in bünyesinde ilk olarak Türk-Amerikan ve Türk-Ja-
pon İş Konseyleri ihdas edildi.

Kuruluşunu izleyen ilk yıllarda Avrupa Ekonomik Top-
luluğu (AET) ile ilişkilerin geliştirilmesine ağırlık veren 
DEİK, Sovyetler Birliği’nin çözülmesinin ardından Av-

rasya coğrafyasına, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin 
dışa açılma ve kalkınma politikaları izlemeye başlamala-
rı ile bölge ülkelerine, enerji fiyatlarının artışı ile Körfez 
bölgesine, demografi ve makro-ekonomideki dönüşümlerle 
birlikte Asya Pasifik ülkelerine, 2000’li yıllardan itibaren 
ise T.C. Dışişleri Bakanlığı ve T.C Ekonomi Bakanlığı’nın 
Afrika ve Latin Amerika açılım stratejileri çerçevesinde bu 
bölgelerde iş konseyleri mekanizmalarının tesis edilmesi-
ne ve ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verdi. DEİK bugün 
başta Büyükelçiliklerin bulunduğu ülkeler olmak üzere tüm 
dünyada etkin bir örgütlenme sağlamayı hedefliyor.

DEİK’in dış ekonomik ilişkiler faaliyetleri yoğun iş 
dünyası kuruluşlarından oluşan DEİK Kurucu Kuruluşları 
bulunuyor. DEİK, özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini 
koordine etme görevini kurucu kuruluşları ile yürütür ve bu 
kuruluşlara azami ölçüde hizmet etmeyi hedefler.

Genel Kurul tarafından iki yıllık görev süresi için se-
çilen DEİK Yönetim Kurulu, İş Konseyleri arasında koor-
dinasyonu sağlamak ve DEİK faaliyetlerini yönlendirmek-
le görevlidir. DEİK Yönetim Kurulu iş dünyasının kanaat 
önderleri, en etkin iş dünyası kuruluşlarının başkanları, 
uluslararası başarı göstermiş profesyoneller, Anadolu’daki 
önemli şehirlerin oda başkanlarından oluşan bir kompo-
zisyona sahiptir. DEİK’in Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB 
Başkanıdır. DEİK Genel Kurul delegeleri arasından Dene-
tim Kurulu oluşturulur.

Ayhan 
Zeytinoğlu

DEİK Başkan 
Yardımcısı 

oldu
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sipline edebilmek 
amacıyla kurulan 
GOSB’un kurulu-
şunda Türkiye’de 
hiç uygulanmamış 
olan ‘sat-yap’ mo-
deli oluşturuldu. 
GOSB, “her şeyin 
devletten beklen-
memesi ilkesi” ile 
kredi kullanılma-
dan, tamamen ka-
tılımcıların finans-

manı ile gerçekleştirilen bir organize sanayi bölgesi olma 
özelliğini taşıyor. Mart 1986’da ilk müteşebbis heyet top-
lantısını yapan GOSB, 230 hektarlık I. etap arazisinin ta-
pularını Ekim 1986’da aldı. 1988 yılında başladığı alt yapı 
inşaatlarını da, 1989 yılında tamamlayarak, bu güne kadar 
en kısa sürede gerçekleşen OSB oldu.

GOSB, sunduğu hizmetler ve modern alt yapısı ile ge-
lişmiş ülkelerdeki endüstri parkları ile eş düzeyde. Yabancı 
sermayenin tercih ettiği ve bünyesinde teknopark kurmuş 
olan ilk OSB olma özelliğine sahip olan GOSB, 5 milyon 
370 bin m2’lik bir alanda yer alıyor.

GOSB, TEM otoyolunun kuzeyinde, Gebze şehir merke-
zine 7 km., İstanbul Kadıköy’e, 55 km. mesafededir. Sabiha 
Gökçen Havalimanı GOSB’a 15 km., Derince Limanı ise 34 
km. uzaklıktadır. GOSB, Türkiye pazarının 2/3’ünü oluştu-
ran Marmara Bölgesi’nin de merkezinde yer alıyor.

GOSB’un fiziki altyapısı ve sunduğu hizmetler, gelişmiş 
ülkelerdeki endüstri parkları ile eş düzeyde. GOSB’daki ku-
ruluşlara sunulan hizmetler arasında; kesintisiz elektrik/su, 
yol, güvenlik, internet erişim hizmetleri, telefon hizmetleri, 
hosting hizmetleri, itfaiye, yangın eğitimleri, tam donanım-
lı ambulans ile sağlanan ön müdahale ve ilk yardım, çevre 
yönetim sisteminin kurulması, çevre izin işlemlerinin takibi, 
ÇED-Ön ÇED vb. izinlerin alınması, ilaçlama, genel temiz-
lik, çöp toplama, karla mücadele, alt yapı donelerinin hazır-
lanması, inşaat ve imar ile ilgili bilgilerin verilmesi, gere-
ken haritaların ve kontrollerin yapılması, yeni yapı, tevsii, 
tadilat, yapı kullanma izin ve ruhsatlarının verilmesi, tesis 
kontrolleri, proje kontrolü ve inşaat ruhsatları, tabldot satı-
şı, catering hizmeti, toplantı salonları satışı ve çeşitli danış-
manlık hizmetleri mevcut. 

-GOSB Orman’a 8 bin 350 fidan dikildi
Çevreye kuruluşundan bugüne her zaman değer vermiş 

olan GOSB, 1991 yılında başlatılan ağaçlandırma çalışma-
ları sonucunda, bölgeye 25 bin fidan dikimini sağladı ve ka-
tılımcıların da bahçelerine diktiği fidanlarla 30 bini geçti. 
GOSB aynı zamanda, bölgede yapılan ağaçlandırma çalış-
malarıyla yetinmeyerek 2001 yılında, 11 hektar üzerinde 

GOSB Ormanı oluşturdu. GOSB Orman’a 8 bin 350 ibreli 
fidan dikilmiş olup, buna her yıl yeni fidanlar ekleniyor 
ve eskilerinin bakımı yapılıyor. Ayrıca 2001 yılında 11 
hektar üzerinde oluşturduğu GOSB Ormana, 2009 Mart 
ayında GOSB Kuzey girişinde bulunan yaklaşık iki buçuk 
hektarlık alanı dahil edildi.

- GOSB yönetim merkezi Türkiye 
mimarlık literatüründe
Bölge katılımcılarına daha iyi hizmet sunmak, sağla-

dığı servislerin çeşidini, kalitesini artırmak ve bölge için 
sosyal, eğitim, kültür, bilgi işletim merkezi olma ama-
cı ile 1996 yılında proje çalışmalarına başlanmış olan 
GOSB Yönetim Merkezi, 1999 yılında tamamlandı.

Türkiye mimarlık literatürüne giren Gebze Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Merkezi ve Sosyal Tesisleri’nin 
tasarımı Doğan Tekeli ve Sami Sisa tarafından yapıldı. 
Bina idari ve sosyal olmak üzere 2 bölümden oluşuyor. 
Sosyal mekanların bulunduğu bölümde, Konferans Salo-
nu, Çok Amaçlı Salon, Restoran ve genel hizmet alanları 
yer alıyor.

-Dünya Bankası raporunda GOSB
Dünya Bankası’nın Haziran 2001’de yayınladığı ‘Ya-

tırımda Yönetimsel Engeller’ konulu raporunda, GOSB’a 
geniş bir yer ayrıldı. (FIAS, TURKEY - ADMINISTRATI-
VE BARRIERS TO INVESTMENT, June 2001 - Foreign 
Investment Advisory Service - a joint service of the Inter-
national Finance Corporation and The World Bank.) 

Söz konusu raporda, genel olarak yabancı sermayele-
re ilişkin, ülkeler bazında derlenen bilgiler yer alıyor ve 
GOSB, ülke yatırım politikalarında uygulanan yanlışlıkla-
ra rağmen, iyi bir model olarak öne çıkıyor. 

GOSB 
28 yaşında

-GOSB 28 yaşında
5 Mart 1986 tarihinde atılan adım ile kurulan 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi 28’inci yılını yayın-
ladığı mesaj ile üyeleri ile de paylaştı. GOSB Bölge 
Müdürlüğü’nden paylaşılan mesaj şu şekilde:

“5 Mart 1986 tarihinde adım attık, bugü-
nün marka olarak nitelendirilen OSB’sini kurmak 
için… Tamamen katılımcılarımızın finansmanı ile 
Türkiye’nin en kısa sürede kurulan OSB’si olduk.

Sunduğumuz kaliteli hizmet yapısı ile ulusal ve 
uluslararası birçok kuruluşun tercih ettiği, Türkiye 
ekonomisinin nabzının attığı bir OSB olduk. Uzun 
bir yolun başlangıcına adım attığımız 1986 yılından 
bugüne, katılımcılarımızın beklentileri ve ihtiyaçla-
rı doğrultusunda hayata geçirilen örnek projelere 
imza atmış olmanın ve Türkiye’nin en güçlü OSB’si 
vasfını taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. 

28. kuruluş yıldönümümüzü kutladığımız bu-
gün; bu önemli başarının değerli birer parçası olan 
geçmiş dönem Valilerimize, Sanayi ve Ticaret Oda-
sı Başkanlarımıza, Müteşebbis Heyet ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ile tüm GOSB çalışanlarına şük-
ranlarımızı sunuyoruz…

Sorumluluğumuzun farkındalığı ile yaratılan bu 
gücü arkamıza alarak, daha nice büyük başarılara 
imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz.

��Kocaeli Odavizyon
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H. Ahmet BELGİN
Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. AŞ.
Genel Müdürü

3 yıl içinde yıllık yüzde 18’lik 
büyüme hedefliyoruz

2013’ü; hedeflerimizi yüksek oranda yakalama-
yı başardığımız bir yıl olarak geride bıraktık ve 
iş hacmimizi ton bazında yüzde 20 arttırmayı 
başardık. Yıllık yüzde 2-3 oranlarında büyüyen 

bir pazarda, Belgin Madeni Yağlar olarak pazar payımızı 
arttırmış olmaktan dolayı mutluyuz.

İçinde bulunduğumuz 2014 yılında da sağlıklı ve sür-
dürebilir şekilde büyümeye devam etmek istiyoruz. Hedef-
lerimizi uzun vadeli belirlemeyi tercih eden anlayışımızla, 
iş planlarımızı 3’er yıllık yapıyor ve buna paralel olarak 
önümüzdeki 3 sene içerisinde yıllık yüzde 18 oranında bü-
yümeyi ve Türkiye’deki en büyük yerli üretici konumumu-
zu, büyümemizi sürdürerek daha ileri noktalara taşımayı 
hedefliyoruz. 

2014 yılının döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar 
ve mevcut ekonomik durumu baz alarak; ekonomi açısın-
dan zorlu bir sene olacağı konusunda bizler de hem fikiriz. 
Döviz kurlarındaki sert artışın yaratacağı, talepteki olası 
daralmanın sanayi için zorlu bir süreci başlattığını belirte-
biliriz. Çeşitli sektörlerle yaptığımız iş birlikleri sayesinde 
birçok örnekle karşılaşıyor ve farklı durumları gözlemleme 
şansına sahip oluyoruz. Örneğin, yaşanan ekonomik geliş-
meler bazı şirketleri düşük oranda etkilerken, bazılarının 
daha yüksek oranda hacim kaybı yaşadığına şahit oluyo-
ruz.

41 ülkeye ihracat yapıyoruz
Bugün itibariyle 41 ülkeye ihracat yapmaktayız; başta 

Almanya ve İsveç olmak üzere Avrupa’da, Ortadoğu’da  ve 
Kuzey Afrika’da birçok ülke ile güçlü ticari ilişkilerimiz 
var. Şili ve Avusturalya gibi uzak pazarlarda da işbirlik-
lerimiz gelişerek devam ediyor.Endüstriyel yağlar, motor 
yağları, deniz yağları, tekstil yağları ve gresler olmak üze-

re 5 ana ürün grubumuzda da ihracatımız artarak devam 
ediyor. Özellikle endüstriyel yağlar ürün grubunun parçası 
olan metal işleme yağlarının ihracatında başarılı bir yılı 
geride bıraktık.

Tüm personelimiz performans değerlendirme
sistemi ile değerlendiriliyor
Şirketimizde, kurum hedeflerini temel alan, başarıya, 

iletişime ve insan kaynağına önem veren çağdaş bir insan 
kaynakları yönetimi uygulanıyor. Kısa, orta ve uzun vadeli 
stratejik planlar doğrultusunda, şirketimizin insan kaynak-
ları politikasını belirledik. Bu yönde seçme ve yerleştirme 
ile kariyer gelişimi programları yürütüyoruz. Beyaz ve mavi 
yakalı tüm personelimiz performans değerlendirme sistemi 
ile değerlendiriliyor. 

Personelimiz için planladığımız kişisel gelişim ve eğitim 
programları sayesinde başarılarının ödüllerle taçlandırıl-
ması bizleri mutlu ediyor. Şirketimizde yılda bir kez yapı-
lan çalışan memnuniyet anketi doğrultusunda çalışanların 
şirketten beklentileri ve şirkete karşı hissettikleri, aidiyet 
seviyesi belirleniyor ve bir önceki dönemle kıyaslanarak, 
çalışanlarımızın önerileri dikkate alınıyor ve gerekli iyileş-
tirmeler bu yönde yapılıyor.

Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş., ISO 9001 Ka-
lite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve 
ISO/IEC 17025 Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemine sa-
hip. Şirketimiz 2014 yılında Kalder’e üye oldu ve ardından 
5 Şubat 2014 tarihinde Ulusal Kalite Hareketine katılarak 
EFQM Mükemmellik Modeli çalışmalarına başladı. Şirke-
timiz, EFQM modelini uygulayarak sürdürülebilir büyüme 
ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Çünkü sürekli bü-
yüyen ve kendini yenileyen firmamızın, kurumsal itibarı 
ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamada EFQM Mü-
kemmellik Modeli’nin en etkin araç olduğu görüşündeyiz. 
EFQM Mükemmellik Modeli’nin uygulanması şirketimizin; 
yönetim yapısı, insan kaynakları, iş stratejileri ve iş birlik-
leri geliştirmesine önemli katkılar sağlayacaktır.



Lunapark oyuncakları üretimi yapan Dal Lu-
napark; bünyesinde bulunan iki teknisyen, iki 
mühendis, bir doçent ve bir profesörden oluşan 
Ar-Ge birimiyle çalışmalarını sürdürerek, her 

yıl ürün gamına yeni bir oyuncak ekliyor. Son olarak  Rus-
ya için saatte 100 km hızla dönerken takla atabilen ‘Ro-
ket’ adlı bir oyuncak üreten firma, 150 km hızla gidebilen 
roller coaster arabası üretmek için de çalışmalarına devam 
ediyor. Firma söz konusu projesinde Yıldız Teknik Üniver-
sitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknolo-
ji Enstitüsü ve TÜBİTAK ile işbirliği gerçekleştiriyor.

Brucomela, döner brucomela, aile tipi dragon board, 
halı show, starflyer, çarpışan arabalar, atlı karınca, robo-
cop 360, mini robocop, crazy dance, nostalji tren, gondol, 
roket, discovery, ranger, balerina, crazy chair, çocuk tre-
ni gibi 25 çeşit lunapark oyuncağı üreten Dal Lunapark’ın 
Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Dal, imalatını yaptıkları 
bu oyuncaklardan 17’sinin patentine sahip olduklarını kay-
detti. 

-Ortadoğu’da yaşanan karışıklıklar 
ihracatımızı olumsuz yönde etkiliyor
Şu sıralar iç yapısı patentli olacak korku tünelinin üre-

timine devam ettiklerini belirten Özcan Dal şunları kay-
detti:

“Korku tüneli üretimimiz tamamlandığında Pendik 
Viaport AVM’de bulunan tema parkımızda müşterileri-
mizin hizmetine sunacağız. Dal Lunapark olarak ayrıca 
Türkiye’de bulunmayan ‘Top Gun’ isimli oyuncağın üretimi 
için de test çalışmalarına başladık. Kurulduğu 1958 yılın-
dan beri lunapark oyuncakları üreten Dal Lunapark olarak, 
dünyanın önde gelen family coaster üreticileri arasında yer 
alıyoruz. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova mev-
kiinde bulunan tesislerimizde 55’i imalatta olmak üzere 
toplam 200 çalışanımızla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 
Üretimimizin yüzde 70’ini Almanya, İngiltere, İrlanda, 
Fransa, İsviçre, İsveç, Norveç, Hollanda gibi ülkelere ihraç 
ediyoruz. Bugün Avrupa’da 200’den fazla oyuncağımız 
aktif olarak çalışıyor. Global krizle birlikte Avrupa 
daha tasarruflu yaşamaya başladı, bu da Av-
rupa pazarında durağanlığı beraberinde ge-
tirdi. Bu nedenle biz de yakın coğrafya-
mızdaki Irak, İran, Suriye, Tunus, 
Cezayir, Dubai, Suudi Arabis-
tan gibi pazarlara yöneldik. 
Irak, Suriye, Libya, Fas 
önemli pazarlarımız 
arasında yer alıyor. 
Üretimimizin yüz-
de 40’ını Orta-
doğu ülkelerine 
ihraç etmeyi ön-

görüyorduk ancak Ortadoğu’da yaşanan karışıklıklar doğal 
olarak ihracatımızı olumsuz yönde etkilemiş durumda. Bu-
nun yanı sıra İran’da bizim için önemli bir pazardı. İran’ın 
dünyaya ters düşen siyaseti nedeniyle uygulanan ambargo 
bu ülkeye yaptığımız ihracatı da etkiliyor. Kullandığımız 
teknolojik malzemeler Avrupa kökenli olduğu için ürün-
lerimizi İran’a göndermekte sıkıntı yaşıyoruz. Avrupalı 
firmaların da Ortadoğu’da Dubai ve Suudi Arabistan gibi 
ülkelere yönelmesiyle bu ülkelerde rekabet arttı. Son za-
manlarda Türkiye’de işçilik maliyetlerinin artmasıyla reka-
bet etmekte zorlanıyoruz. Bu doğal olarak ihracatımıza da 
yansıyor. Ortadoğu pazarı kadar güçlü olmasa da Rusya ve 
Türk Cumhuriyetleri de bizim önemli pazarlarımız arasında 
yer alıyor.

Son olarak değeri 1 milyon TL olan ve dördü Türkiye’de 
olmak üzere toplam 12 adet üretilen roket adlı oyuncağı 
Rusya’ya ihraç ettik. Avrupa pazarının daralmasıyla birlik-
te Irak, Dubai, Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Cezayir gibi 
ülkeleri de müşteri portföyümüze ekledik.” 

Sektörde üretimin yanı sıra işletmecilikle de faaliyet 
gösteren Dal Lunapark, bugün itibarıyla Pendik Viaport 
AVM’de bulunan tema parkının yanı sıra Gebze, Darıca, 
Tekirdağ’da kurduğu lunaparklar ile Gebze Center AVM 
içinde bulunan buz arenanın ve eğlence merkezinin de işlet-
meciliğini yapıyor.

Dal 
Lunapark 

üretiminin yüzde 
70’ini ihraç ediyor
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Transport 
Tesisleri

Transport Tesisleri AŞ. olarak temel çalışma 
alanlarımız kaldırma makinaları ve vinçler üze-
rine. Tuzla tersanesindeki vinçlerimiz fiziksel 
olarak Türkiye’nin en büyük boyutlu makinaları 

ki 80 metre yüksekliği bulunuyor. Makinanın 100 metre ba-
cak açıklığı var ve 500 ton kaldırma kapasitesi bulunuyor. 

Aynı boyutta 400 tonluk bir vinç ise yine Sedef 
Tersanesi’nde bulunuyor. Tamamen anahtar teslimi çalışıyo-
ruz. Herşey firmada imal ediliyor, monte ediyoruz ve çalışır 
vaziyette müşteriye teslim ediyoruz. Makinaların tamamı 
yerli imalat. Müşterilerin talebine göre elektronik kompo-
nent ve motorlar yurtdışından getirebiliyor ama bunların dı-
şında yine yerli üretici ile çalışmayı tercih ediyoruz. Yapılan 
vinçlerin boyutları diğer firmaların yapmış olduğu vinçlere 
kıyasla çok büyük. Genellikle küçük vinç projelerine teklif 
vermiyoruz; daha ziya ekstrem ve başkalarının girmediği ya 
da giremediği işlerle ilgileniyoruz. Tek bir vincin yapımı 8 
ila 10 ay ile 1 ila 2 yıl arasında vakit alabiliyor. 

Sedef Tersanesi’nde son 6 yıl içinde 26 adet 100 tonun 
üzerinde vinç yaptık. Sedef Tersanesi bu vinçler ve altya-
pı sayesinde 3 milyar euroluk helikopter tersanesi ihalesini 
aldı. Transport Tesisleri, Koç grubu ile yarışan Sedef Tersa-
nesini Türkiye’nin en büyük tersanesi haline getirdi. Vinçler 
genellikle 150 - 200 tonun üzerinde kapasitelerde. 

Firma olarak bizler 2008 ve 2009’u sıkıntılı geçirdik. 
Kriz bizi dolaylı yollardan etkiledi. Çalıştığımız sektörü 
ağırlıklı olarak gemi inşaa sanayi oluşturduğu için ve gemi 
inşaa sanayi de bu krizden en çok etkilenen sektör olduğu 
için, bizlerde fazlası ile etkilenmiş olduk. Fakat elimizdeki 
mevcut projeler 2011 yılına kadar devam eden projelerdi. 
Dolayısı ile çok sarsılmadan sözkonusu süreci atlattık. Fakat 
halen gemi inşaa sanayi toparlanmış durumda değil. Ayrıca 
firmalar yeni yatırımlar da yapmıyorlar. Bizde bu aşamada 
yurt dışına yöneldik. Yurt dışında petrol platformları için 
işler yaptık. Denizin ortasında petrol platformu üzerinde ça-
lışıyoruz. Petrol kulesini monte etmede ve kulede malzeme 
alınıp taşınmasında ya da personelin gemiden alınıp kuleye 
çıkarılması konularında hizmet veriyoruz. Bu vinçler de ol-
dukça büyük ebatlı;  en büyük özellikleri ise ekspruf vinç ol-
maları. Yani doğalgaz ve yakıt ortamında patlamaya ve yan-

maya karşı dayanıklı vinçler. Bakü’de de Hazar Denizi’nde 
çalışılan 2 tane vinç yaptık. Bu vinçler petrol ve doğalgaz 
çıkarma işlerinde kullanılıyor. Ayrıca bugüne kadar yurt dı-
şında Hırvatistan, Arabistan, Azerbaycan, Libya, İsrail gibi 
ülkelerle de çalıştık. 

- Yeni sektör arayışlarına girdik
Tersaneler yeni gemi inşaadan bakıma yönelince bizler-

de bu sektöre yönelik arayışa girdik. Bu kapsamda kendi 
geliştirdiğimiz karşı ağırlıksız bir vinç tasarımı bulunuyor. 
Çok ucuz maliyetli, neredeyse daha önce yapılan vinçlerin 
1/4 maliyetli, karşı ağırlığı olmayan patentli bir sistem ge-
liştirdik. Patent başvurumuzu yaptık ve bu konuda TÜBİ-
TAK desteği aldık. 4 müşterimize teslimatını bile yaptık.

2014 için yeni yatırımlar planlıyoruz. Ar-Ge birimimiz 
ile 3-4 tane TÜBİTAK projesini hayata geçirdik. Kendi ku-
manda sistemlerimizi, elektronik kontrol sistemlerimizi ge-
liştirdik. Önümüzdeki yıllarda bunları ürün olarak piyasaya 
sunma şansımız olacak. Bugüne kadar hep birim maliyeti 
çok yüksek, fakat sayıca senede maksimum 2 tane satabil-
diğimiz ürünler üzerine çalışıyorduk. Artık birim maliyeti 
düşük, sene içerisinde binlerce satabileceğimiz ürünleri de 
ürün portföyümüze katacağız. 

Tüm bunların yanı sıra kaliteden ödün vermemeye de 
dikkat ediyoruz. Fabrikamızın İSO 9001 sertifikası bulunu-
yor. Bunun dışında müşteriye teslim edilen ürünün tamamı 
sözleşmeler gereği 3’ncü bir denetim kuruluşu tarafından 
denetleniyor. Bunlar arasında Türk Loydu, Amerikan Loy-
du, Amerikan Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas, 
Germanischer Llyod, Det Norske Veritas (DNV) bulunuyor. 
Yapılan imalatların malzemesinden kaynakçısına, imalat 
yönteminden imalat sonrasındaki teslimine ve ürünün dev-
reye alınmasına kadar her aşamada ekipler gelerek haftalık 
olarak periyodik kontroller yapılıyor. Proje kapsamında ne 
tarz bir ürün dizayn edilecekse, o kapsamda dünya standart-
ları belirleniyor ve o kapsamda dışarıdan gelen bir denetim 
kurulu tarafından denetleniyor. Bunların dışında imalat an-
lamında İSO ve diğer kalite belgelerimiz de mevcut. 

- GOSB bizim için avantaj
Bizim için Gebza Organize Sanayi Bölgesi lokasyon ola-

rak büyük avantaja sahip.  Hizmet verdiğimiz sektöre yani 
Tuzla Tersaneler bölgesine çok yakınız. Ar-Ge birimimiz 
TÜBİTAK Teknopark’ın içerisinde olduğu için yine lokas-
yon olarak buraya çok yakınız. Gün içinde sık sık prototip 
imalat ve yeni tasarımlar için karşılıklı gelip gitmelerimiz 
olduğu için bu bölgede bulunmanın avantajları oluyor. 

Bunun dışında Gebze Organize Sanayi Bölgesi, tartış-
masız Türkiye’nin en gelişmiş sanayi bölgesi. Altyapı hiz-
metleri, teknik hizmetler diğer sanayi bölgelerine kıyasla 
çok ileri düzeyde. Biz de kuruluşundan beri hem bu bölge-
deyiz hem de GOSB’un yönetimindeyiz.

dünya pazarlarına 
açılmayı hedefliyor

Burçin PAK
Transport Tesisleri İmalat ve Tic. A.Ş.
Ar-Ge Müdürü



Yurtiçi ve yurtdışında ekonomik açıdan oldukça hareketli bir 
yılı geride bıraktık. Yaşanan dalgalanmalara rağmen, iklimlendir-
me sektörü geçen yıl yüzde 10,7 büyüyerek, 4 milyar 200 milyon 
dolarlık ihracat yaptı. Alarko Carrier olarak biz de, 2013’teki zor-
lu rekabet şartlarına rağmen büyüdük. Dengeli ve esnek yönetim 
politikamız, döviz kurunun hızla yükseldiği 2013’te etkisini gös-
terdi ve hedefimize ulaşmada en önemli aracımız oldu. Uzun yılla-
ra dayanan bilgi ve tecrübeyle hazırlayıp gerektiğinde hızla revize 
ettiğimiz plan ve programlarımız sayesinde, gerek ekonomideki 
olumsuzluklardan gerekse yüksek rekabetten daha az etkilendik. 
2013’te 370 milyon TL ciro elde eden Alarko Carrier’ın net kârı, 
yüzde 34 artışla yaklaşık 35 milyon TL oldu. İhracat ise 2013’te 
51 milyon TL’ye ulaştı. 

2014 zor bir yıl olacak, ancak iklimlendirme sektörünün önü-
müzdeki dönemde iyi bir performans sergileyeceğini öngörüyoruz. 
Türkiye iklimlendirme sektörünün 2023 yılında; 25 milyar doları 
ihracat, 35 milyar doları iç pazardan gelmesi beklenen, toplam 60 
milyar dolarlık bir üretim ve hizmet hedefi bulunuyor. Sektörümüz 
2014’te bu hedefe ulaşmak için çalışmalarını sürdürecek. Alarko 
Carrier’ın güçlü duruşu, bu yılı da olumsuzluklardan etkilenmeden 
geçirmemizi sağlayacak. Ortadoğu’dan Avustralya’ya kadar geniş 
bir yelpazede, büyük projelerin çözüm ortağı olmaya devam ede-
ceğiz.

Alarko Carrier olarak yurtdışındaki önemli projelerin çözüm 
ortağıyız. Dolayısıyla ihracat, şirketimiz açısından büyük önem 
kazanıyor. Avustralya’dan Nijerya’ya ve Ortadoğu ülkelerine, 
Almanya’dan Özbekistan’a tam 51 ülkeye ihracat yapıyoruz. İh-
racatımız, ciromuzun yüzde 10’undan fazlasını oluşturuyor. İhraç 
ürünlerimiz ağırlıkla klima santralları, radyatörler ve çatı tipi kli-
malardan oluşuyor. Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emir-
likleri ve Kuveyt gibi Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere; Rusya, 
Kazakistan, Kenya, Angola, Yeni Zelanda ve Avustralya, bu yıl ih-
racat yapacağımız ülkelerin başında geliyor.

Yurtiçi ve yurtdışındaki prestijli projelerde, ağırlıkla 39HQ 
model klima santralımız tercih ediliyor. Öte yandan, artan reka-
bet koşullarına ayak uydurabilmek amacıyla, orta segment klima 
santralı üretimi için prosedürleri tamamladık. Orta segment 39SQ 
klima santralı, Alarko Carrier Gebze Fabrikası’nda 2014 Ocak 
ayından itibaren üretilmeye başlandı. Mühendislik Departmanımız 
tarafından yapılacak çalışmalarla, 39SQ serisinin daha rekabetçi 
versiyonunun 2014 yılı sonunda piyasaya sunulmasını hedefliyoruz. 
2012’de piyasaya çıkan 48/50 UA/UH serisi yeni nesil çatı tipi 
klimaların değişken debili fanlarını içeren VAV opsiyonunu, Ocak 
ayında piyasaya sunduk. Carrier EMEA ve Alarko Carrier Mühen-
dislik Departmanlarının ortak çalışmasıyla yürütülen, mevcut ci-
hazın kapasite artırımına yönelik proje, 2014 yılında iki aşamalı 
olarak tamamlanacak ve yeni modeller piyasaya çıkacak. 2014 Ni-
san ayında 135 ve 155 kW’lık iki modelin, Aralık ayında ise 170 ve 
200 kW’lık modellerin ürün gamına eklenmesiyle birlikte, yurtiçi 
ve yurtdışı satışlarda artış öngörüyoruz. Son kullanıcılardan gelen 
geribildirimler ve pazar araştırmaları doğrultusunda, ısıtma cihaz-
larının geliştirme çalışmalarına da devam ediyoruz. Bu kapsamda, 
Harmony-D modeli yeni konvansiyonel kombimizi, yıl içinde piyasa-
ya sunmayı planlıyoruz. İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları 
Derneği’ne göre, Türkiye’de 90’dan fazla firmanın faaliyet göster-
diği sektörde yüzde 11 pazar payına sahibiz. Önümüzdeki dönem-
de bireysel ve hafif ticari klimalarda çevre dostu, enerji verimliliği 
yüksek, en iyi fiyat-kalite oranına sahip ürünlerle, klima pazarında-
ki teknoloji liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Son yıllarda satış 
ve pazarlamasına önem verdiğimiz inverter segmentte, en yüksek 
verim oranlarına sahip ürünleri sunmaya ve kullanıcılara maksi-
mum fayda sağlamaya devam edeceğiz. 

Enerji verimliliği yüksek ürünlerin kullanımını teşvik eden veya 
zorunlu hale getiren çeşitli yasal düzenlemeler yapılıyor. Bu dü-
zenlemeler, bizim uzun yıllardır enerji verimliliği yüksek ürünler 
geliştirmek için yaptığımız yatırımların karşılığını almamızı sağ-
layacak.

Büyük projelerin çözüm 
ortağı olmaya devam 
edeceğiz

Alarko Carrier Genel Müdürü
Önder Şahin: 

- GOSB’dan yüksek kaliteli alt yapı hizmetleri sağlıyoruz
Alarko Carrier, Gebze Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan ana üretim tesisindeki faaliyetlerine Nisan 2001’de başladı. Gebze 

fabrikamız; 60 bin m2 alanda kurulu, 20 bin m2 kapalı üretim alanı, 2 bin m2 ofisleri, 2 bin m2 test ve araştırma geliştirme binası, 
eğitim binası ve sosyal tesislerden oluşan modern bir kompleks. GOSB’deki tesisimizde klima havalandırma, ısıtmanın yanı sıra pompa 
ve su basınçlandırma üretimini tek çatı altında gerçekleştiriyoruz. Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nden yüksek kaliteli alt yapı hizmetleri 
sağlıyoruz. Bu hizmetlerin başında her türlü hava koşullarında ulaşım ve transfer, açık bir yol altyapısı, kesintisiz elektrik enerjisi ve su 
sağlanması geliyor. GOSB yasal izinler sürecinde gereken yol göstericilik ve kolaylıkları sağlıyor. Bu kapsamda GOSB’den almış olduğu-
muz resmi izinler; işyeri açma ruhsatı, atıksu bağlantı izin belgesi, yangın ve patlamalara karşı yeterlilik belgesini oluşturuyor. 
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İş disiplini, planlı programlı olmak, bugünün işini yarına bırakmamak temel prensibimdir.

Şafak Akmil:
Uluslararası bir şirkette 

çalışmak, çağı yakalamak 
isteyen birçok 
kişiye avantaj sağlar

1960 Ankara doğumluyum. Çankaya İlkokulu ardından, 
Namık Kemal ve Atatürk Lisesi daha sonra Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği bölümünden 
mezun oldum. Yüksek lisans derslerinden Tribology (Fric-
tion Wear and Lubrication) alarak ilgilendim. Şu anki iş 
kolumla bu durumun birebir örtüşmesi tamamen tesadüf 
olarak gelişti. Mezuniyetim sonrası yurt dışı daha sonra F-
16 Projesi TAI’de Orta Gövdeden Sorumlu Planlama Koor-
dinatörlüğü (ilk 40 F-16 üretimde çalışma), daha sonra ise 
Hallibortan ve Mobil şirketlerinde görev aldım. Mobil Oil 
Türk A.Ş.’de yönetici pozisyonunda çok değişik pozisyon-
larda oryantasyona tabi tutuldum. 

- Mobil Üniversite’den mezunum
Buradaki toplam 8 yıllık görevimde gerçek anlamda şir-

ketin tüm iş kollarında direk sorumlu tutularak ve insiyatif 
kullanarak üretim pazarlama yapan bir şirketin tüm bö-
lümlerinde gerek yurt dışı gerekse yurt içinde koordinatör-
lük görevlerinde bulundum. 

İş hayatımın dolu dolu geçen bu 8 yıllık dönemi bana tec-
rübe yanında büyük bir özgüven sağladı. Sonuçta uluslara-
rası bir şirkette çalışırken herkesin söylediği anlamda okul-
üniversite işbirliği bağlamında doktoramı yaparak ‘Mobil 
Üniversitesi’nden mezun oldum. 1996 yılında Mobil’in ya-
kıt kısmından Türkiye’den ayrılmasıyla birlikte kendimin de 
aynı sektörde bir girişimde bulunma isteği ve cesaretiyle 
bende görevimden ayrılarak kendi şirketimi kurdum.

- İş hayatımın tamamı yöneticilikle geçti
İş hayatımın tamamı yöneticilikle geçti denebilir. Ulus-

lararası şirketlerde çalışmam nedeniyle maalesef Türkiye’de 
henüz uygulanamayan bir sistemle yöneticilik görevlerimde 
eğitim ve oryantasyonla birleştirilerek CEO pozisyonlarına 
hazırlatıldım. Şöyle ki; mühendis kökenli bir kişi marketing 
işiyle görevlendirilerek satış konusunda alt yapı oluşturul-
du, daha sonra bunun eğitimleri ile satış teknikleri ile do-
natıldı.Her yıl 2 ay yurt dışı ve yurt içi eğitimle pekiştirildi. 

Planlama departmanında görevlen-
dirilerek bunu üretim, satış ve plan-
lama bacağı gösterildi. Mühendis 
kökenli birisine pazarlamanın kalbi 
olan fiyatlandırma teknikleri bilgi-
leri ve bilfiil uygulatarak geliştiril-
di. En sonunda reklam promosyon 
işi ile de bu oryantasyon taçlandırıl-
dı. Ben bunların her birini ilgili de-
partmanlarda görev yaparak 
yaşadım. İlk başında farkın-
da olmasam da daha sonra 
kendi kurduğum işte üretim 
pazarlama satış ve ihracat-
ta bütün uygulamalarını 
gerçekleştirme şansını ya-
kaladım.

-‘Deniz’ benim işim...
Evli ve 13 yaşında 

bir kız babasıyım. De-
nize meraklıyım. Deniz 
kenarında oturuyorum. 
Kaptanlık belgem var.
Power Cat Katamaran 
teknem ve tenderları 
var. Fırsat buldukça 
yazın denizlerdeyim. 
Bu nedenle şirketlerimin 
adlarınıda denizle ilgili 
olarak koydum... Deni-
zatı Petrokimya A.Ş.... 
Denizyıldızı Petrokimya 
Ltd. Şti.... Denizkızı Pet-
rokimya Ltd. Şti.... ve yeni 
yatırım ve ana şirketimiz SE-
AHORSE Petrokimya A.Ş.
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1996 yılında kurduğum şirkette antifriz ve yakıt katkıları 
ürünlerinin ilk başta fason dolumunu yaptırarak daha sonra 
da küçük bir üretimhane ile marketing konularında edindi-
ğim tecrübelerle yurt içinde bir yer edinmeye çalıştım. 2000 
yılında Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa 
ettiğimiz yer ile satışları artırarak ihracat çalışmalarımıza 
başladık. Her yıl satışlarımızı artırarak mevcut organize sa-
nayi bölgesinde yeni yerler edinerek büyümeye devam ettik. 
EPDK’dan 30 yıllık lisans alarak mevcut Türkiye şartlarına 
göre akredite laboratuarlı ISO 9001 kalite sistemleri ile üre-
tim yapan ve her ürünü TSE ve TSEK belgesi sahibi olan çok 
kapsamlı firma haline geldik. 

Özellikle yurt dışı fuar çalışmalarımızla ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’nın düzenlediği geziler ile Ekonomi Bakanlığı, 
Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı eşliğindeki ticari gezilere 
katılarak en az 10 defa dünyayı gezmiş oldum ki son 14 yılda 
30 civarında ticari iş gezisi, 80 sektörel fuar, 10 sektörel 
konferans ve 10 iş gezisi yaptım. 

Geldiğimiz noktada şu anda 75 ayrı ülkeye ihracat ya-
parak son 5 yıldır sektörümüzde açık ara lider durumdayız.
Ortadoğu, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler özellikle Orta 
Afrika,Uzakdoğu’da Kamboçya, Singapur ve Vietnam’a 

kadar batıda Panama’ya kadar geniş bir yelpazede ihracat 
yapar pozisyondayız. 

Son 5 yıldır ISO 500 ve Fortune 500 listesinde 2 ayrı 
firma ile yer almaktayız.

- En büyük ‘Mega Plant’ın
inşaasına başladık
Satışlarımızın artması, yeni satış noktaları bulmamız ve 

potansiyel yerleri görmemiz ile birlikte iki yıl önce yeni yatı-
rımımıza karar verdik. Düşündüğümüz yatırım için dünyada 
aynı iş kolunda en büyük üretim tesislerini gezme şansını elde 
ederek bu işte uzman büyük firmalarla kontak kurarak şimdi 
inşaatına başladığımız Mega Plant’in projelerini bu işin pro-
fesyonelleri ile beraberce oluşturduk. 

GEBKİM’de 65 dönümlük yerde 100 bin metre kare 
kapalı alanda dünyanın ambalajlı üretimde en büyük Mega 
Plant’inin inşaatına başladık. Smart Mega Plant olarak ta-
sarlanan tesis, emsalleri arasında en kapsamlı, en modern 
ve full otomasyonlu son teknoloji ile tesis edilerek rekabetçi 
ortamda çok büyük avantajlar sağlayacak. Yeni tesis FMC 
process teknolojisi ve Feige makine otomasyon ile destekle-
niyor.

‘Denizatı’ son 5 yıldır
sektöründe açık ara önde...

Eşi Jeyna Akmil ve 13 yaşındaki kızı Ceren 
Akmil ile özel hayatında da iş hayatındaki profes-
yonelliği yaşayan A. Şafak Akmil; deniz tutkusu-
nu şirketinin yanı sıra özel hayatına da yansıtmış 
durumda. 

Deniz kenarında oturan ve yaz aylarının ço-
ğunu deniz kenarında ailesi ile birlikte geçiren A. 
Şafak Akmil; iş hayatında benimsediği ‘Bugünün 
işini yarına bırakma’ felsefesini hayatının her ala-
nına taşıdığını ve kızı Ceren’e de bu temel felsefe 
doğrulsutunda hayatını kurması konusunda yar-
dımcı olduğunu söylüyor.

Deniz onun için sadece bir su kütlesi yada sa-
dece bir isim değil; ‘hayatın anlamı’. Öyle ki; pro-
fesyonel hayatında da bunun izlerini görmek çok 
mümkün:

Denizatı Petrokimya
Denizyıldızı Petrokimya
Denizkızı Petrokimya
Seahorse Petrokimya

A.Şafak Akmil’in kurduğu şirketlerin isimleri...
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PAGÇEV’in ülke ekonomisine katkısının
 300 milyon TL olması planlanıyor

Ambalaj atıklarının değerlendirilmesi için Türk Plastik 
Sanayicileri Araştırma, Geliştirme Eğitim Vakfı (PAGEV) 
tarafından hayata geçirilen PAGÇEV, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesi ile geri kazanım 
çalışmalarına başladı.

Türkiye’nin yetkilendirilmiş üç geri dönüşüm kurulu-
şundan biri olarak faaliyetlerine başlayan PAGÇEV (Türk 
Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı 
Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi) atık yönetimi çerçevesin-
de; ambalaj atıklarının azaltılması, yeniden kullanımı ve 
geri dönüşümü için sürdürülebilir çözümler sunacak. PAG-
ÇEV, ambalaj atıklarının belgelendirilmesi çalışmaları ile 
ilk etapta 110 bin ton ambalaj atığını geri kazandıracak. 
Bu geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısı ise yaklaşık 
300 milyon liraya ulaşacak. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 
PAGÇEV, 110 bin tonluk ambalaj atığının belgelendirme 
çalışmalarını gerçekleştirmek üzere; 4,3 milyon kişiye bele-
diyelerle birlikte hizmet verecek. Yaklaşık bin firma ile de 
işbirliği yapılacak. Yüzde 44 oranında geri kazanım sorum-
luluğuna sahip olan firmalar, ambalaj atıklarını belgelendi-
rerek bu sorumluluklarını PAGÇEV vasıtasıyla yerine geti-
recek. Geri dönüştürülen ambalaj atıkları böylece çevre ve 
ülke ekonomisi için katma değer yaratmaya devam edecek.

2013 yılında ilk çalışmalarına eğitimle başlayan PAG-
ÇEV, “Geri Dönüşüm ile Büyüyoruz” projesine 2013-2014 
eğitim döneminde de devam ediyor. Bugüne kadar yakla-
şık 4 bin öğrenci ve 90 öğretmene eğitim verildi. PAGÇEV, 
ağırlıklı olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 
olarak ambalaj atıklarının kaynağında ayrımı ve geri dö-
nüşümü konularını kapsayan eğitim çalışlarına İstanbul’da 
başladı. Çalışmaların tüm Türkiye’ye yayılması ve bu sene 
sonuna kadar yaklaşık 136 bin öğrenciye ulaşılması hedef-
leniyor. 

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme Eği-
tim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uy-
sal konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “PAGEV olarak en 
önemli misyonumuz çevreyi korumak, ancak plastik sektö-
rü, zaman zaman çevre açısından birçok haksız eleştiriyle 
karşı karşıya kalıyor. Ambalaj atıklarının geri kazanımı, 
ülke ekonomisine katkı sağlamak ve çevremize verdiğimiz 
değer doğrultusunda PAGÇEV’i kurduk. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan aldığımız yetki belgesi ile de resmi olarak 
ambalaj atıklarının belgelendirilmesi çalışmalarına başla-
dık. İlk etapta 110 bin ton atığı geri kazandırmayı hedefli-
yoruz” dedi. 

İstatistiklere göre Türkiye’de 2,8 milyon ton civarında 
bir ambalaj atığı kapasitesi olduğunu belirten Mehmet Uy-
sal “Bu atıkların ancak 800 bin ton kadarı belgelendirile-
biliyor. Aslında bu atıkların önemli bir bölümü ülkemizde 
“vahşi toplama” ile geri kazanılıyor ancak kayıt dışı olarak 
kalıyor. Bu toplanan atıkların da kayda geçebilmesi için 
toplayıcıların belediyelerimiz tarafından kadrolaştırılması 
ve toplanan atıkların belediyeler kanalı ile resmileştirilme-
sini öneriyoruz. PAGÇEV olarak firmalar ve belediyelerle 
birlikte üçlü bir koordinasyon içinde çalışacağız. Çeşitli ak-
tiviteler ve eğitim faaliyetleri ile belediyelerimizin çevre ko-
nusundaki eksikliklerini tamamlamasına da destek olmaya 
talibiz” diyerek sözlerine son verdi.



Ambalajınız tehlikeli madde taşımacılığına uygun mu?

www.mondigroup.com.tr

IN TOUCH EVERY DAY

40 yıldır müşterilerine ambalaj çözümleri sunan Mondi Tire Kutsan, 
tehlikeli madde taşımacılığında kanunen zorunlu UN Tip onaylı 
oluklu mukavva ambalaj üretimi ve uluslararası kabul görmüş bir 
kuruluş olan CSI tarafından onaylanmış UN laboratuvarı hizmeti 
ile de çözüm ortağınız.

UN tip onaylı ambalajlar kullanarak yurt içinde ve yurt dışında;
• İnsan sağlığını ve diğer canlıları gözeterek,
• Güvenli bir şekilde,
• Çevreye zarar vermeden,
• Yasal cezai yaptırımlara maruz kalmadan,
Tehlikeli madde kapsamındaki ürünlerinizin taşınmasını ve nihai kullanıcılara sorunsuz ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
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Kartonsan’ın 120 milyon liralık tevsii 
yatırımı ağustosta tamamlanacak

43 yıldır kuşe karton sektöründe faaliyet gösteren Pak 
Grubu şirketlerinden Kartonsan, karton makinası tevsii ya-
tırımı gerçekleştiriyor. 120 milyon TL’lik  yatırımın tama-
mını öz sermayeden karşılayacak olan Kartonsan, üretim 
kapasitesini yüzde 30 artırarak, 180 bin tondan 240 bin 
tona çıkaracak. 

Mühendislik çalışmalarının yürütüldüğü makine yatı-
rımı Ağustos 2014 ’te tamamlanacak. Kartonsan Genel 
Müdürü Haluk İber, “Avusturya’nın önde gelen makina 
üreticisi olan Andritz firması ana tedarikçimiz olacak. 
Bobin kesme makinası siparişini ise sektörün en büyük fir-
malarından VOITH Paper’a vermiş bulunmaktayız. 2014 
yılı sonuna kadar sektördeki etkinliğimiz daha da artmış 
olacağız” dedi.

-Türkiye pazarının yüze 37’ine sahip
Yatırım ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Haluk 

İber, “Bir şirketi büyütmek istiyorsanız bunun yolu tek-
nolojilerin yenilenmesinden geçer” dedi. Mayıs 2012’de 
karar verilen karton makinası tevsii yatırımı ile ilgili sipa-
rişlerin, ÇED raporunun alınmasından sonra gerçekleştiği-
ni ifade eden Haluk İber, “Bu yatırım nedeni ile 2014 yılı 
bizim için oldukça önemli. Söz konusu yatırımla birlikte 
kapasitemiz yüzde 30 artacak” dedi. Kartonsan’ın Türkiye 
pazarının yüzde 37’lik kısmına sahip olduğunu açıklayan 
Haluk İber, “Geçen yıl 180 bin tonluk brüt üretime kar-
şılık 172 bin tonluk bir satış gerçekleştirdik. Bu rakamın 
40 bin tonluk kısmı ihraç edildi. Kartonsan bu sayede ta-
rihinin en büyük satış rakamına ulaşmış oldu. Kartonsan 
olarak toplam üretimimizin yüzde 78’ini iç piyasaya yüzde 
22’sini ise yurtdışına satıyoruz” dedi.

-20’nin üzerinde ülkeye ihracat yapılıyor
İhracat pazarları ile ilgili bilgi de veren Haluk İber, 

“Ana pazarlarımızı Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rus-

ya, İspanya ve Portekiz oluşturuyor. İngiltere, Mısır ve 
Özbekistan ise yeni pazarlarımız” dedi. 

20’nin üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını bildiren 
Haluk İber, 2014’te 36 bin tonluk ihracat rakamını koru-
yacaklarını, iç piyasada ise 140 bin tonluk satış hedefle-
diklerini ifade etti. 

Özellikle geçen yıl Mısır’ı ihracat yaptıkları ülkeler 
arasına tekrar kazandırdıklarını açıklayan Haluk İber, 
“Bu ülke ile ihracatımız vardı, ancak orada yaşanan ge-
lişmeler nedeni ile durgunluk yaşıyorduk. 2013 sonların-
da bunu aşmış olduk. Mısır’ın dışında İtalya, Fransa ve 
Almanya’da da ihracatımızı artırmayı başardık” dedi.

-Sektör Türkiye ekonomisine paralel büyüyecek
Karton ambalaj sektörüne ilişkin değerlendirmeler de 

yapan Haluk İber, “Avrupa Karton Üreticileri Birliği’nin 
2013 yılı verileri, Türkiye karton ambalaj sektörünün yak-
laşık yüzde 3 büyüdüğüne işaret ediyor. Sektörümüz belki 
geçmiş yıllardaki gibi değil, ancak yine de iyi bir durum-
da.  Özellikle geri dönüşümlü karton tüketimi yıllık 350 
bin tona çıkmış durumda. 

Dolayısıyla karton tüketiminde pozitif büyüme devam 
ediyor. Önümüzdeki dönemlerdeki beklentilerimiz ise Tür-
kiye ekonomisindeki gelişmeler ile paralel yöndedir.” şek-
linde konuştu.

-Kartonsan Hakkında:
1970 yılında kurulan Kartonsan, üretim 

kapasitesi açısından Türkiye’nin lider Avrupa’nın 
ise beşinci büyük kuşeli karton üreticisidir. 
Hisseleri KARTN sembolü ile İMKB Ulusal 

Pazarı’nda işlem görmekte olan Kartonsan’ın 
ana hissedarı Pak Grubu’dur.

43 yıldır gerçekleştirdiği kuşe karton üretimi ile Türkiye’nin lideri, Avrupa’nın ise ilk 5 üreticisinden biri konumuna gelen 
Kartonsan, karton makinası tevsii yatırımı gerçekleştiriyor. Kartonsan, Ağustos 2014’te tamamlanacak ve 120  milyon TL’ ye  

mal olacak yatırım sayesinde 180 bin ton olan kapasitesini 240 bin tona çıkarmış olacak.
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Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası 
Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) 

paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin 
Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetme-

lik” Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nca Ocak 2014 itibariyle yü-

rürlüğe alındı. Artık Türkiye’de de teh-
likeli maddelerin taşınması esnasında 
Birleşmiş Milletlerce (UN) belirlen-
miş, can ve mal güvenliğine, çevre-

ye, insan ve diğer canlıların sağlığına 
değer veren standartlar uygulanacak. Bu 

bağlamda UN numarası verilerek sertifika-
landırılmış ambalaj ve kutuların kullanılması ar-

tık hem üreticiler hem de taşıyanlar için bir zorunluluk 
olurken, kurallara uymadığı tespit edilen firmalara idari 
para cezaları uygulanacak. Bu değişikliğe uzun süredir 
hazırlıklı olan Mondi Tire Kutsan ise sektöründe UN tip 
onaylı kutuları üreten ilk oluklu mukavva üreticisi oldu.

Türk oluklu mukavva ambalaj sektörünün lider tedarik-
çisi Mondi Tire Kutsan’ın İzmit Kutu Fabrikası bünyesinde 
kurulan UN laboratuvarı, şimdilik 4G (Fiber levha - oluklu 
mukavva kutular) için gerekli testleri yapacak şekilde ku-
rulmuş olup dünya çapında gerekli olan 23°C ± 1 °C ve % 
50 ± 2 nem şartları ve gerekli test ekipmanları ile İtalya 
ve Lüksemburg Ulaştırma Bakanlıkları’ndan onaylı CSI 
tarafından tanınmıştır. Güvenli, kontrollü ve çevreye say-
gılı taşımacılık için Mondi Tire Kutsan’ın İzmit Fabrikası 
hem istenen oluklu mukavva kutulara uygun UN tip amba-

laj onayını alarak talep edilen ürünlerin testlerini yapıyor; 
hem de UN tip onaylı kutuların üretimini de başarıyla ger-
çekleştiriyor. 

Yıllardır AR-GE ve kalite ekibi ile farklı tasarımlara 
imza atan ve müşterilerine yenilikçi çözümler sunan Mondi 
Tire Kutsan, tehlikeli madde taşımacılığında da öncü olup, 
hem laboratuvar hizmeti hem de UN tip onaylı ürünleri ile 
bu yeni dönemde Türkiye sanayinin çözüm ortağı olmaya 
devam ediyor.

-UN Sertifikası hangi durumda gereklidir?
UN tip onaylı ambalaj kullanımı, paketli taşınan ve 

ADR standartlarına uygunluğu zorunlu olan şu tehlikeli 
maddeleri kapsamaktadır: Patlayıcı maddeler, yanıcı, ze-
hirli, sıvı ve katı kimyasallar, organik peroksitler ve yakıcı 
maddeler, çevreye zararlı maddeler, boya, mürekkep, tiner, 
asbest, havai fişek, airbag, pinpon topu, emniyet kemeri...

-Neden UN tip onaylı ambalajları kullanmak 
 zorunludur?
Eğer iş alanınız, tehlikeli madde kapsamındaki ürünleri 

içeriyorsa, ürünlerinizin yurt içinde ve yurt dışında sorun-
suz ve zamanında teslimatının gerçekleştirilmesini, amba-
lajlarınızın taşımaya uygun olmaması sebebiyle nakliyeci 
tarafından kabul edilmemesini engellemeyi, ürünlerinizin 
nihai kullanıcılara emniyetli bir şekilde ulaşmasını, firma-
nızın ilgili mevzuat kapsamındaki idari para cezalarından 
etkilenmemesini istiyorsanız UN tip onaylı ambalajlar kul-
lanmalısınız.

Mondi Tire Kutsan İzmit Kutu 
Fabrikası UN tip onaylı kutuların 

üretimine başladı!

- Mondi Tire Kutsan Hakkında
Ana merkezi Viyana’da olan Mondi Group’un Oluklu Mukavva Ambalaj iş kolunda faaliyet gösteren iştiraki Mondi Tire 

Kutsan, Türkiye’de 4 adet kutu ve 1 adet kâğıt fabrikası, 1000 çalışanı ve 700’ü aşkın müşterisi ile yaratıcı ve yenilikçi 
çözümler sunarak Türk oluklu mukavva ambalaj sektörünün önde gelen tedarikçisi konumundadır. Mondi Tire Kutsan; İzmir 
/ Tire, İzmit, Adana ve Karaman’da bulunan dört kutu fabrikası ve Tire’de bulunan kâğıt fabrikasıyla, sahip olduğu coğrafi 
çeşitliliğin avantajını, müşterilerine sağladığı servis kalitesiyle ortaya koymaktadır.

-Mondi Hakkında
30 ülkede faaliyet gösteren ve 2012 yılında 5,8 milyar euroluk gelir elde eden Mondi, uluslararası bir kâğıt ve ambalaj 

grubudur. Grubun en önemli operasyonları Orta Avrupa, Rusya, Amerika ve Güney Afrika’da bulunmakta olup, 2012 sonu 
itibarıyla Mondi 25.700 kişiyi istihdam etmektedir. 

Mondi, orman yetiştiriciliği ile odun hammaddesinden selüloz ve kağıt (ambalaj kâğıdı ve kaplanmamış birinci sınıf kâğıt) 
üretiminden başlayıp, ambalaj kâğıdının oluklu mukavva ambalaja, sanayi tipi torbalara, ekstrüzyon (sıkma) kaplamalarına 
ve release kaplamaya dönüştürülmesine kadar tüm ambalaj ve kağıt üretimi faaliyetlerini gerçekleştiren, tamamıyla entegre 
bir yapıdadır.  Mondi aynı zamanda yenilikçi tüketim malları ambalaj çözümleri, geliştirilmiş filmler ve hijyen ürünleri öğe-
leri tedarikçisidir. 
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Kocaeli Çev-
re ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile  
‘Ambalaj ve Tehlikeli Atık Beyan Sistemleri 
Eğitimi’ 20 Şubat 2014 tarihinde gerçek-

leştirildi. KSO Meclis salonunda düzenlenen eğitim semi-
nerine sanayi kuruluşları temsilcileri ve çevre görevlileri 
ilgi gösterdi. Eğitim Seminerinin açılış konuşmasını yapan 
KSO Çevre Uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu; Türkiye imalat 
sanayinin yüzde 13’ünü üreten Kocaeli için çevre konusu-
nun diğer illere göre çok daha öncelikli bir mesele olduğu-
nu vurguladı.

Çevre konusunda çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak 
eğitimler, paneller ve seminerler düzenlediklerini belirten 
Hacıfettahoğlu; “Üyelerimize çevre konusunda daha fazla 
yardımcı olabilmek adına ilimizdeki kamu kurum ve ku-
ruluşları, yerel idareler, OSB Müdürlükleri ve özel sektör 
temsilcileri katılımı ile Çevre Platformu’nu ve Meclis üyele-
rimizden oluşan Çevre İhtisas Komisyonu’nu geçen sene ilk 
defa oluşturduk. Bu platform ve komisyonda ilimizin çevre 
konusundaki eğitim ihtiyaçları, sorunları, çözüm önerileri 
ve projeleri masaya yatırılarak tartışılmaktadır.” dedi.

-Çevre bilgi sistemine girilmeli
Söz konusu eğitim kapsamında, Kocaeli Çevre ve Şe-

hircilik İl Müdürlüğü’nden Kübra Seymen ve Tuba Yılmaz, 
Ambalaj ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelikleri 
kapsamındaki yükümlülükler, beyan sistemleri ve belgelen-
dirme konulu sunumlarını yaptı. 

Bu toplantıda Ambalaj ve Tehlikeli Atık Beyanının na-
sıl yapılacağı hakkında bilgi verilirken, öncelikle Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın sitesindeki ‘Çevre Bilgi Sistemi’ne 
girileceğini, buradan alınan çıktının İl Müdürlüğüne gön-
derilip şifre alınması gerektiğini belirten Kübra Seymen ve 
Tuba Yılmaz daha sonrasında da formların nasıl doldurula-
cağını sinevizyon eşliğinde katılımcılara aktardılar.

‘Ambalaj ve Tehlikeli Atık 
Beyan Sistemleri Eğitimi’ 
KSO’da gerçekleştirildi

-Şahabettin Bilgisu ödülleri ile 
çevre duyarlılığını artırıyoruz
Kocaeli Sanayi Odası Çevre Uzmanı Aynur Hacıfet-

tahoğlu, Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri ile ilgili de 
bilgi vererek; “Ayrıca çevreye olan duyarlılığın bir gös-
tergesi olduğunu düşündüğümüz Şahabettin Bilgisu Çev-
re Ödülleri organizasyonumuz ile her yıl firmalarımızı 
ödüllendiriyoruz. Bu sene organizasyonumuzun 20’ncisi 
Haziran ayı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanımızın 
katılımı ile gerçekleşecek.” dedi.

[ambalaj ►
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Kocaeli Sanayi Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bu yıl 
20’ncisi yapılacak olan ‘Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ 
organizasyonu ile ilgili startı verdi. KSO Yönetim Kurulu 
Odası’nda jüri üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen top-
lantı ile duyurulan organizasyonda KSO Başkanı Zeytinoğ-
lu, şu açıklamalarda bulundu;

“Türkiye’de ilk kez Kocaeli Sanayi Odası tarafından, 
1995 yılından itibaren çevrenin korunmasına ve gelişimine 
katkıda bulunmak, çevresel açıdan sürekli gelişimi teşvik 
etmek, değişen çevre kavramlarına uyumu cesaretlendir-
mek, ölçülebilir çevre yatırımlarının yanı sıra çevreye ve 
topluma katkıları olan kuruluşları desteklemek ve teşvik 
etmek amacıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu yıl 
20’si düzenlenecek olan Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin 

Bilgisu Çevre Ödülleri, çevre bilincinin gelişmesinde ve yay-
gınlaştırılmasında önemli rol oynamaktadır.

1995 ve 1996 yıllarında toplam 4 dalda; ‘Yeşil Baca’, 
‘Atık Su Arıtma Tesisi’, ‘Çevreci Ürün’ ve ‘Çevreci Proje’ 
başlıkları ile verilen çevre ödülleri, 1997 yılından itibaren 
tek dalda verilmeye başlanmış ve ‘Çevreci Başkan’ olarak 
bilinen ‘Şahabettin Bilgisu’nun adı verilmiştir. 

Çevre Ödülleri organizasyonu; 1998 yılından itibaren ci-
var iller ve 1999 yılından sonrada Marmara Bölgesinde yer 
alan (İstanbul hariç) Sakarya, Bilecik, Yalova ve Bursa’yı 
da kapsayan Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının faa-
liyet gösterdiği bir bölgede düzenlenmektedir. 2003 yılından 
itibaren ise İstanbul ili de dahil Marmara Bölgesinde faa-
liyet gösteren sanayi kuruluşlarına Büyük İşletme ve KOBİ 
dalında çevre ve teşvik ödülleri verilmeye başlanmıştır. Bu 
sene ilk defa gelen başvurular neticesinde sektör bazlı bir 
ayrım yapılarak Sektör Ödülü’de verilecektir. Büyük ölçekli 
firma ve KOBİ kategorisinde Çevre Ödüllerinin yanı sıra alı-
nan başvuruların yeterli olması durumunda otomotiv, kimya, 
gıda, metal, atık bertaraf - geri kazanım ve makine gibi ana 
sektörler başlığı altında da ödüller dağıtılacaktır.

2013 yılında düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül 
Töreni’nde Büyük İşletme kategorisinde; İçdaş Çelik (Ça-
nakkale) ve Cengiz Makina Çevre Ödülü’nü, Bosch Rexroth 
Teşvik Ödülü’nü ve Abdi İbrahim İlaç (İstanbul) ise Jüri Özel 
Ödülü’nü almaya hak kazanmışlardır. KOBİ kategorisinde 
ise; Altıntel Liman Çevre Ödülü’nü, E-kart Elektronik firma-
sı ise Teşvik Ödülü’nü almışlardır.”

Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 

için start verildi
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- Son başvuru: 5 Mayıs 2014
Jüri tarafından oluşturulan teknik alt 

komite değerlendirme sonuçlarına göre 
saha ziyaretleri yapılır ve iki değerlendir-
me sonucuna göre de çevre ödülü ve sektör 
ödülü kazanan katılımcılar belirlenir.

Saha ekibinde; Kocaeli Sanayi Odası, 
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Ko-
caeli Üniversitesi, OSB Çevre Birimleri ve 
İzaydaş’tan uzman kişiler yer alıyor.

Ödül almaya hak kazanan firmalara 
İZAYDAŞ tarafından özel indirimler ya-
pılıyor. Ayrıca; başvuran ve ilk elemeyi 
geçerek saha ziyaretine kalmaya hak ka-
zanan firmalara da bir yıl boyunca özel 
indirimler uygulanıyor.

2014 yılı Şahabettin Bilgisu Çevre 
Ödülleri başvuruları başlamış olup, son başvuru tarihi 05 Mayıs 2014 
olarak belirlendi. Çevre Ödül Töreni organizasyonu ise Haziran ayı içe-
risinde Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin katılımı ile gerçek-
leştirilecek.

Şahabettin Bilgisu çevre ödülleri ile 2014 yılında hedeflenenler şu 
şekilde:

•Bu sene 20. yılı olması nedeni ile organizasyonun 5 Haziran Çevre 
Gününde yapılması,

•Çevre ödülleri yönetmeliğinin ve kriterlerinin revize edilmesi,
•Teşvik Ödülü yerine gelen başvurular neticesinde belirlenen sektör-

lerde Sektör Ödülü verilmesi, 
•Bütün Marmara Bölgesi’ne yaygınlaştırılması, 
•Başvuru sayısının 20’ye yükseltilmesi,
•Sürecin yine erken tarihte başlatılması, (İlk katılımlı jüri toplantısı-

nı bugün gerçekleştirdik)
•Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerinin marka değerinin arttırılması. 

- Başvuru formlarına web sitesinden ulaşılabilir
Ödül yönetmeliğine ve başvuru formlarına www.kosano.org.tr adre-

sinden ulaşılabilir. Çevre Ödülleri organizasyonuna katılım şartları ve or-
ganizasyon ile ilgili bilgiler yönetmelikte ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 
Organizasyonundaki jüri üyeleri;

Kocaeli Sanayi Odası

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı

İZAYDAŞ

Kocaeli Üniversitesi Çevre Müh. 
Bölümü

Uludağ Üniversitesi Çevre Müh. 
Bölümü

Sakarya Üniversitesi Çevre Müh. 
Bölümü

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Çevre Müh. Bölümü

Okan Üniversitesi 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi

Taysad Organize Sanayi Bölgesi

TSE

TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü

Tema Vakfı’nı temsilen kendi 
alanlarındaki uzman kişilerden 
oluşmaktadır.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Kocaeli Sanayi Odası ve TAİDER Aile İşletmeleri Der-
neği iş birliği ile düzenlenen “Ailem ve Şirketim Arasındaki 
Kritik Dengeyi Yönetmek” konulu panel büyük ilgi gördü. 

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Salonu’nda gerçekleşen pa-
nele konuşmacı olarak; CGS Center Kurucu Başkanı Dr. Gü-
ler Manisalı Darman, Polisan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Necmettin Bitlis, Türk Ytong San. A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, DMY Mühendislik Yönetim 
Kurulu Başkanı Yasin Arıkan katıldı. KSO Meclis Başkanı 
Hasan Tahsin Tuğrul, KSO Genel Sekreteri Mehmet Turabi, 
KSO ve TAİDER üyeleri ile çok sayıda iş adamının hazır 
bulunduğu paneli CGS Center Kurucu Başkanı Dr. Güler 
Manisalı Darman yönetti. 

- Aile şirketleri ayakta kalıyor
Programın açılış konuşmasını KSO Meclis Başkanı Ha-

san Tahsin Tuğrul gerçekleştirdi. Tuğrul, “1988 yılında 

Hollanda ziyaretimde 230 yıllık bir şirketin varlığına şahit 
oldum. Türk soru alışkanlığından dolayı bu şirketin patro-
nunun kim olduğunu büyük bir merakla sordum. Aldığım 
cevap ise aile şirketi olduğu ve ortaklarların bir araya gel-
diğiydi. 230 yıl ayakta kalmasının sebebinin bir aile şirketi 
tarzında kurulduğundan dolayı olduğunu öğrendim” ifade-
lerini kullandı. 

- TAİDER Başkanı Şerife İnci Eren
TAİDER Başkanı Şerife İnci Eren’de toplantının açılış 

konuşmasında Derneklerinin amacı hakkında kısa tanıtım 
sunumu gerçekleştirdi. 

Başkan Şerife İnci Eren, ”TAİDER olarak, Türkiye’de 
aile işletmelerini bir araya getiren ilk ulusal organizasyon 
olacak zirvede çok sayıda aile işletmesi sahibi, genç nesil 
temsilcileri, akademisyenler, iş dünyası ve ilgili sivil top-
lum kuruluşları temsilcilerini ağırlayarak aile işletmelerine, 

KSO’da düzenlenen ‘Aile(m) ve 
Şirket(im)’ paneli büyük ilgi gördü

[etkinlikler ►
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dolayısıyla ülkemiz ekonomisine daha 
fazla katma değer yaratmada etkin so-
nuçlar doğurmasını hedefliyoruz.” dedi. 
Sözkonusu toplantıyı Kocaeli Sanayi 
Odası’nda yapmaktan ve gördükleri ilgi-
den dolayı mutlu olduklarını vurgulayan 
Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) Baş-
kanı Eren, organizasyon için Kocaeli 
Sanayi Odası (KSO)’ya ve aynı zamanda 
17. Meslek Komitesi üyelerine tesekkür 
etti.

Polisan Holding A.Ş. Yönetim Kuru-
lu Başkanı Necmettin Bitlis ise ticaret 
hayatına nasıl atıldığı ile ilgili bilgi ve-
rerek, “Ben profesyonel değilim, alay-
dan yetiştim. Benim için okul birinci 
değil, ikinci hatta üçüncü plandaydı. 8 
yaşımda ticaret hayatının içine girdim. 
Babam beni o dönemde iyi bir okula 
yazdırdı. Ancak okulum dükkandan çok 
uzaktı. Bir gün okuldan kaçarak baba-
mın yanına geldim ve artık ticaret ha-

yatının içinde olacağımı söyledim. Hiç 
pişman değilim. Eğer okusaydım belki 
memur olurdum;  şu anda sizlere de bu 
konuşmayı yapamazdım. 

Şirketimde aile bireylerimin yanı 
sıra çok profesyonel kişilerle de çalışı-
yorum. Çalışanlarımla arkadaş gibiyim. 
Kapım açıktır. Fabrikanın şantiye bina-
sında oturuyorum. Benden sonra şirke-
tim ne olacak diyerek kurumsal bir hale 
getirdim” dedi. 

TAİDER’in toplantısının açış konuşmasını KSO Meclis 
Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul yaptı

Duayen Sanayici Necmettin Bitlis’in konuşması ilgiyle izlendi

Toplantıyı CGS Center Kurucu Başkan Dr. Güler Manisalı 
Darman yaptı.

TAİDER’in panelinde konuşmacı olarak Necmettin Bitlis, 
Fethi Hinginar ve Yasin Arıkan yer aldılar.

Duayen Sanayici Necmettin Bitlis ilgi odağıydı



Kocaeli Sanayi Odası organizasyonunda, DEİK (Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu) ve Rusya Federasyonu Vladimir Böl-
gesi ASIA Organize Sanayi Bölgesi kurucu şirketi işbirliğinde 
‘Rusya Federasyonu Tanıtım Günü’ gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmanı yapan Kocaeli Sana-
yi Odası (KSO) Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy; “Rusya 
Federasyonu’nun geniş yüzölçümü emek, doğal kaynaklar ve 
iş merkezleri arasında büyük mesafelere neden olduğu için 
ekonomik olarak bir dezavantaj oluşturuyor. Ülkedeki ne-
hirlerin çoğunluğu doğu-batı yönünde değil, kuzey-güney yö-
nünde akmaktadır. Bu nedenle denize ulaşım çok zordur. Bu 
nedenlerle ülkedeki taşımacılık maliyetleri uluslararası orta-
lama maliyetlerin yaklaşık 3 katı kadar yüksek” dedi.

KSO Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy; “Sovyet dönemin-
de uygulanan merkezi planlama nedeniyle tüketim malları ve 
hizmet sektörlerinin göz ardı edilmesi söz konusu sektörlerin 
1990’lı yıllar boyunca önemli büyüme göstermesine neden 
oldu. Resmi verilere göre hizmet sektörünün GSYİH’daki 
payı 1990’larda yüzde 36’nın altında iken, 1995’ten bu yana 
yüzde 55 ve yüzde  60 arasında oldu. Bununla birlikte hizmet 
ve sanayi sektörü verileri transfer fiyatlandırması uygulama-
ları nedeni ile gerçekleri tam olarak yansıtmıyor. Transfer fi-
yatlandırması ülkedeki petrol şirketlerinin düşük vergi uygu-

laması olan bölgelerde tamamı kendilerine ait olmak üzere 
kurdukları şubelerine ucuz fiyatlardan satış yaptıkları yaygın 
bir uygulama. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir ticari 
kuruluş olarak kaydettirilen bu şubeler, petrol ya da gazı pa-
zar fiyatlarından satıyor ve büyük kar elde ediyor” dedi.

Rusya Federasyonu ile Türkiye dış ticaretine bakıldığın-
da, Rusya Federasyonu’nun 2013 yılı dış ticaret hacminin 
888 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görmekte oldu-
ğunu vurgulayan Çınar Ulusoy; “İlimiz Kocaeli’den Rusya 
Federasyonu’na gerçekleştirilen ihracat rakamı, Ocak 2014 
verilerine göre 25 bin 744 dolardır” diye konuştu.

Toplantıda daha sonra söz alan DEİK sözcüsü Nuringiz 
Eşki, ‘Rusya’ya Genel Bakış’ konulu sunumunda  Rusya’nın 
143.7 milyon nüfusa sahip olduğunu, 17 milyon 075 bin 400 
kilometrekarelik alanının  bulunduğunu ve Petrol ve Doğal-
gaz önemli rezervlerin yer aldığını vurguladı.

‘Rusya Federasyonu Tanıtım Günü’ de Vladimir Valiliği 
Kalkınma şirketi müdürü Sergey Borodin, hem Rusya  hemde 
ASIA Organize sanayi Bölgesi hakkında tanıtım gerçekleş-
tirdi.Toplantıda  söz alan Moskova Ticaret eski Başmüşaviri 
Atilla Kızılarslan ve EAE Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Hikmet Kaya ‘da Rusya ile çalışmaları hakkında bilgi 
aktarımında bulundu.

KSO’DA ‘Rusya Federasyonu Tanıtım Günü’ gerçekleştirildi

KSO Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy Toplantıda DEİK adına Nuringiz Eşki 
‘Rusya ya Genel Bakış’ konulu bir sunum yaptı

[etkinlikler ►
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KSO ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret 
Ataşeliği organizasyonunda, 26 Şubat 2014 
tarihinde, Gebze TOSB Otomotiv Yan Sanayi 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Konferans 

Salonunda, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren üyeleri-
mize yönelik olarak; ABD South Carolina’ya yatırım hak-
kında bir tanıtım yapıldı. Sözkonusu sunum, ABD South 
Carolina Eyaleti Uluslararası Yatırım Direktörü W. Ford 

Graham tarafından yapıldı. İlgili programa Graham’ın 
yanısıra; ABD İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi 
Jeffrey Justice ve Ticari Uzman Yardımcısı Selin Bülbül’de 
katıldılar. Sözkonusu program kapsamında, TAYSAD Taşıt 
Araçları Yan Sanayicileri Derneği de ziyaret edilerek, Ge-
nel Koordinatör Süheyl Baybalı’dan dernek hakkında bilgi 
alındı, kendisine de ABD South Carolina Eyaleti’ndeki ya-
tırım fırsatları tanıtıldı.

ABD South Carolina Bölgesi’ne 
yatırım fırsatları tanıtıldı

KSO ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler iş-
birliği ile 06 Mart 2014 Perşembe günü ‘Be-
lirsizliklerle Dolu 2014&2015’te Ekonomi 
ve Piyasalara Bakış’ konulu seminer gerçek-

leştirildi. Üyelerimize yönelik yapılan seminerde Tacirler 
Yatırım Menkul Değerler Koordinatörü Erkin Şahinöz ko-
nuşmacı olarak yer aldı. Konferansın içeriğinde Türkiye ve 

dünyadaki ekonomik gelişmelere genel bakış ve beklentiler, 
2014 yılının en çok konuşulacak ve dünya ekonomisine yön 
verecek gelişmeleri, Türkiye ekonomisi 2014 öngörüleri, 
ülkemizin enerji bağımlılığı, petrol fiyatlarının önümüz-
deki dönem seyri, jeopolitik riskler, belirsizliklerin yüksek 
olduğu dönemlerde olası yatırım stratejileri konularında 
görüşler dile getirildi.

‘Ekonomi ve 
Piyasalara Bakış’ 
seminerinde 
belirsizlik 
dönemlerinde 
olası yatırım 
stratejileri ele alındı

51Kocaeli Odavizyon
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Türk Avusturalya İş Konseyi Karşı Kanadı, 
Avustralya - Türk İş Konseyi, G20/B20 toplan-
tıları vesilesi ile Avustralya’da bulunan Başba-
kan Yardımcısı Ali Babacan ve TOBB/DEİK 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun şahitliğinde, Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Avustralyalı Sanayiciler 
Grubu (AIG)  arasında imzalanan anlaşma ile kuruldu. An-
laşmaya Türkiye adına Kocaeli Sanayi Odası Başkanı ve 
aynı zamanda DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Türk-Avustralya İş Konseyi Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 
imza attı.

 AIG Direktörü Mark Goodsell yanı sıra DEİK Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türk-Avustralya İş Konseyi 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun açılış konuşmalarıyla baş-
layan toplantı, Türk ve Avustralyalı CEO’ların katılımları 
ile gerçekleşti.

 İki kurum arasında imzalanan bu anlaşmanın, iki ülke 
işadamları için de hayırlı olmasını temenni eden TOBB/
DEİK Başkanı Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında geçmişe 
dayanan dostluğun altını çizerek; “Mevcut ticaret hacmi-

miz iki ülke potansiyelini yansıtmıyor.” dedi.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ise, anlaşmanın 

Türk ve Avustralyalı özel sektör temsilcilerinin önüne yeni 
fırsatlar çıkarmak açısından çok önemli olduğunu kayde-
derek, Türkiye ve Avustralya halklarının ortak demokrasi, 
insan hakları ve liberal ekonomi paydasında buluştuğunu 
belirtti. 

2015 yılında100. Yıl Anzak Anma Törenleri’nin ger-
çekleştirileceğini ve bunun içi hazırlıklara şimdiden başlan-
dığını ifade eden Babacan, “Önümüzdeki yıl Çanakkale’ye 
rekor seviyede Avustralyalı turist bekliyoruz, bu vesileyle 
halklarımız daha da yakınlaşacaktır.” dedi.

Avustralya-Türk İş Konseyi’nin kuruluşundan sonra, 
DTİK üyesi ve bölgede yerleşik Türklerle bir araya gelen 
Zeytinoğlu, Babacan ve Hisarcıklıoğlu, 120 kişiden fazla 
iştirakçinin olduğu toplantıya geniş katılım olmasından 
duydukları memnuniyeti ifade ettiler. 

Katılımcıların sorularıyla devam eden toplantıda, Türk 
ve Avustralya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ge-
liştirilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, Avusturalya’da 
Türkiye’yi temsil etti 

26 Şubat 2014 tarihinde Paris Fransa’da düzen-
lenen Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel 
Konseyi sonrasında, Japonya Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Toshio Nakamura  ile TOBB adına 

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu bir işbirliği 
protokolü imzaladı. 

Protokol ile Türkiye ile Japonya arasındaki işbirliğin ve ti-
caretin arttırılması amaçlanıyor.

Japonya ile işbirliği protokolü imzaladık
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Bizimköy dünyaya tanıtıldı
Geçtiğimiz Aralık ayında seçimle-

ri yapılan Dünya Odalar Federasyonu 
(WCF) Genel Konseyine 2014 - 2016 
yılları için Avrupa Bölgesi altında ye-
niden seçilen Ayhan Zeytinoğlu, Genel 
Konsey’in Şubat ayı sonlarında, Millet-
lerarası Ticaret Odası’nın (ICC) Paris’te 
bulunan genel merkezinde yapılan ilk 
toplantısında Bizimköy Engelliler Üre-
tim Merkezini tanıttı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden se-
çilen oda yöneticilerinden oluşan WCF 
Genel Kurulu üyeleri tarafından büyük 

ilgi gören “Bizimköy Engelliler Üretim 
Merkezi” projesi ile ilgili Zeytinoğlu, 
“Merkez 2005 yılında Odamız öncülü-
ğünde, engellilerin üretim sürecine ka-
tılmalarını sağlayarak kendi ekonomik 
ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmeleri-
ni ve aynı zamanda ekonomiye de kat-
kıda bulunmalarını sağlamak amacıyla 
kuruldu. İş dünyası ile işbirliği içinde 
engellilerin sosyal yaşamın ve üretim 
sürecinin içinde bulunmalarına yardım-
cı olmak amacıyla kurulan Bizimköy 
Engelliler Üretim Merkezi’nde bugün 

tekstil, mantarcılık, sebze, meyve ve 
çiçek (sera) yetiştiriciliği bölümlerinde 
60’ı engelli olmak üzere 75 kişi istih-
dam ediyor.”dedi.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden se-
çilen oda yöneticilerinden oluşan WCF 
Genel Kurulu üyeleri tarafından büyük 
ilgi gören “Bizimköy Engelliler Üretim 
Merkezi” projesi ile ilgili Zeytinoğlu, 
özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilen 
projenin Avrupa’da dahi örneği olmadı-
ğını ve birçok ülkeye örnek olabileceğini 
ifade etti.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) Paris’te bulunan 
genel merkezinde yapılan ilk toplantısında Bizimköy Engelliler Üretim Merkezini tanıttı



İnsan yaşam kalitesi, işgücünün nitelik ve verimi ba-
kımından doğrudan ve dolaylı önem arz eden sağlık 
hizmeti, kamusal ve/veya özel kurumlar biçiminde 
örgütlenen hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları, 

rehabilitasyon merkezleri gibi farklı birimler tarafından yürü-
tülüyor ve herkesi ilgilendiriyor. Kaynakların etkin kullanımı, 
sağlık hizmetini sunan hastaneler için de önem arz ediyor. 

Kocaeli’nde devlet hastaneleri, özel hastaneler ve üniversi-
te hastanesi olmak üzere 18 hastane hizmet veriyor. ’ 

Sağlık hizmetlerinde gelişen teknoloji beraberinde birçok 
önemli gelişimeuyi de Kocaeli’ye getiriyor. Dolayısı ile artık 
Kocaeli sağlık hizmetleri anlamında Türkiye’de öncü sayılabi-
lecek illerden biri durumunda. 

Kocaeli Devlet Hastanesi, Gebze Devlet Hastanesi ve Koca-

eli şehir hastaneleri olmak üzere 3 hastanenin sözleşme süreci 
de tamamlanarak toplam 2 bin yatak kapasiteli  3 hastane 
daha Kocaeli’nde hizmet verecek. 

Sağlıkta hedeflerinin Türkiye’yi bölgenin en güçlü sağlık 
merkezi haline getirmek olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu aynı zamanda iyi hastanelerde tedavi 
görmenin tüm vatandaşların hakkı olduğunu söyledi. 

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu; “Şu anda Sağlık 
Bakanlığı olarak yaptığımız inşaat halinde olan 186 tane 
hastanemiz var. Önümüzde ki 3 yıl içerisinde bu hastanelerin 
tamamlanması ile beraber 45 bin yatak kapasiteli hastaneler 
faaliyete geçmiş olacak. Bu hastanelerin faaliyetlere geçmesi 
ile Türiye artık dünyada sağlık sektöründe en ilerde olacak-
tır.” dedi.

Kocaeli, sağlık sektöründe 
öncü illerden biri
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Gelişen tıp teknolojileri sayesinde gözlük kullanan-
ların imdadına yetişen lazer teknolojisi her geçen 
gün yeni gelişmelerle farklı bir boyut kazanırken, 
bu uygulamayı yaptırmak isteyenler de yaşanan 

bilgi karmaşası içerisinde doğru karar vermekte güçlük çekebi-
liyorlar. Dünyagöz İzmit’ten  Dr. Caner Karadenizli, lazerle göz-
lüklerinden kurtulmak isteyenler için rehber niteliğinde önemli 
bilgiler verdi.

Gözdeki kırma kusurlarının (miyopi, hipermetropi, astigma-
tizma) tedavi edilmesinde kullanılan lazer teknolojilerinde her 
geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor.  Yeni nesil bıçaksız lazer 
teknolojisi olarak adlandırılan intralase ve kişiye özel wavefront 
yöntemlerinin uygulanmaya başlanması ile birlikte laser teda-
visinde hangi teknolojinin tercih edilmesi gerektiği, yeni ve eski 
teknolojinin nasıl ayırt edileceği, aradaki farkın ne olduğu gibi 
sorular gündeme geldi. Laser ameliyatı için 2 işlem gerekir. 
Birinci işlem gözün önündeki kornea yüzeyinin aşılması, ikinci 
işlem ise korneanın numaraya göre yeniden şekillenmesi. Yeni 
teknolojide kornea yüzeyi femtosaniye laseriyle bıçaksız aşılıp, 
numaralar da kişiye özel tedavilerle düzeltilebiliyor.

Dr. Caner Karadenizli, yeni nesil lazer tedavilerinin dün-
yayı daha net göstermedeki başarılarının çok üstün olduğunu 
belirterek, günümüzde gözdeki kırma kusurlarının tedavisinde 
‘iLASIK’ tedavisinin teknolojik olarak en gelişmiş lazer yöntemi 
olduğunu söyledi. Dr. Caner Karadenizli, iki aşamadan oluşan ve 
gözlükten kurtulma ameliyatlarının baştan sona bıçaksız lazerle 
yapıldığı uygulamayla ilgili şu bilgileri verdi: “Operasyonun bi-
rinci aşamasında bir femtosaniye laseri olan Intralase cihazı ile 
bıçak kullanmadan, en ince ayarlı bir şekilde kornea tabakasın-
da arzu edilen kalınlıkta ve çapta bir kapak oluşturuyoruz. Ta-
mamiyle doktor kontrolü altında yapılan bu işlem sırasında va-
kum boşalması gibi herhangi bir sıkıntı olursa bile korneada bir 
hasar oluşmuyor, yeni bir kapak oluşturarak ameliyata devam 
edebiliyoruz. Bıçaksız laser ameliyatı güvenli kapak oluşturmak 
için geliştirilmiş en ileri yöntemdir. Bu yöntemle son derece ince 
fakat dayanıklı kapaklar oluşturabiliyoruz. Bu kapaklar sayesin-
de iyileşme çok hızlı oluyor, hastalar 5-6 saat sonra gözlüksüz 
görmenin keyfini çıkarmaya başlıyorlar. İkinci aşamada bıçak-
sız olarak oluşturduğumuz bu kapakçığın altına göz numarala-
rını düzeltmek üzere, korneanın eğimini değiştirecek bir exci-
mer laser uyguluyoruz. Yeni teknolojide excimer laseri NASA 
pilotlarına da uygulanan kişiye özel wavefront yöntemi ile ya da 
wavefronta optimize edilmiş yöntemlerle uyguluyoruz. Wavef-
ront göz bozukluğunu sadece gözlük numaralarıyla ifade etme-
yip, bu bozukluğun daha detaylı tarifi anlamına gelir. Wavefront 
ölçümü alınırken iris fotoğrafı da hafızaya alınır ve ameliyat 
sırasında hasta yattığı için gözü biraz devrilmiş olsa bile cihazın 
iris tanıma özelliği ile hastanın astigmat aksı birebir yakalan-
mış ve tedavi doğru düzleme yapılmış olur. Bu yüzden özellikle 
astigmatlarda wavefront tedavileri yüksek başarılır. Wavefront 
aynı zamanda gece görüşü için de standart laser tedavilerine 
üstünlük gösterir. Eski teknolojide mikrokeratom adı verilen ve 
bıçak kullanılan bir sistemle korneada kapak (flap) oluşturulur. 

Mekanik keratomda kontrol tamamen doktorun dışındadır, dok-
torun müdahale şansı yoktur. Kesi sırasında vakum kaybedilirse 
flap yırtılır, ameliyat iptal edilir. Kornea hasarı fazla değilse 3 
ay sonra yöntem tekrarlanır. Bu da gözde oluşabilecek farklı 
problemlere yol açarken, net görüşü olumsuz etkileyebilmekte-
dir. Ayrıca eski nesil excimer laser tedavileri gece ışık saçılma-
larını daha fazla hissettirir.”

-Lazerle ilgili en çok merak edilenler
Dr. Karadenizli, bu  hastaların kafalarında lazer uygulama-

sıyla ilgili pek çok soru işareti bulunduğuna dikkat çekerek, bu 
sorulara şu şekilde açıklık getirdi: 

“Hastalarımızın kafasındaki en önemli soru işareti numara-
ların geri gelip gelmeyeceği konusundadır. İleri teknoloji ürü-
nü tetkik ve teşhis cihazları ile tedavi süreci ve sonucu başarı 
oranlarımız artmış, risklerimiz azalmıştır. Hiçbir zaman yüzde 
100 başarı diyemeyiz ama artık çok daha az sürpriz yaşıyoruz. 
Kafalardaki bir başka soru işareti ise operasyon sırasında gözün 
oynamasının, doğru bakmamasının bir soruna yol açabileceği 
konusundadır. ‘iLASIK’ cihazında bulunan ve ‘FDA’nın da kul-
landığı iris tanıma özelliği ile hafızaya aldığı irisi yakalayarak  
göze bire bir kitlenme özelliği sayesinde lazer tedavisi tam arzu 
edilen koordinatlara uygulanır, göz hedeften çıkınca laser du-
rur, hedefe gelince tekrar başlar. Ayrıca bu kilitlenme özelliği 
sayesinde astigmatlılar da gözlüklerinden daha başarılı şekilde 
kurtulabilmektedir. Son olarak da laser olmuş hastaların ileride 
katarakt gibi diğer göz ameliyatı olamayacağından bahsedilir. 
Bu tamamen yanlış bir bilgidir.”

“Artık net görmek 
istiyorum” 
diyenlere 

yol haritası

Dünyagöz Hastaneler Grubu Hakkında
1996 yılında hizmet vermeye başlayan Dünyagöz, gözün 

tüm branşlarında, gelişmiş teknolojilerle sunduğu yüzlerce 
farklı tedavi yöntemiyle 365 gün, 24 saat göz ve göz çevre-
si sağlığına dair sorunlara çözüm getiriyor. Türkiye’de branş 
hastaneciliği ile yeni bir dönem başlatan Dünyagöz Hastaneler 
Grubu, yurt içi ve yurt dışında toplam 16 merkezde sağlık hiz-
meti veriyor. Dünyagöz; sürekli yenilenen eksiksiz teknolojisi, 
öğretim üyesi ve uzman doktorlardan oluşan 150 kişilik de-
neyimli medikal kadrosu, bin 500’e yakın personeli ve çağdaş 
yönetim anlayışıyla kısa sürede dünyanın sayılı birkaç mer-
kezi arasında yerini almayı başardı.Türkiye çapında İstanbul, 
Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun ve Gaziantep olmak 
üzere 7 ayrı ilde, 12 şube ve yurt dışında Hollanda, Almanya, 
İngiltere’de bulunan 4 ayrı noktada hizmet veren Dünyagöz 
Hastaneler Grubu, Türkiye’nin Avrupa’daki ilk ve en büyük ya-
tırımını Frankfurt’ta gerçekleştirdi. 



Özel Cihan Hastanesi olarak tüm branşlarda hiz-
met veriyoruz. 74 hasta yatağı, 4 ameliyathane, 
10 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 11 
yataklı genel yoğun bakım ünitesi, 2 doğumhane, 

1,5 tesla MR, 16 kesitli BT, mamografi, kemik mineral dansi-
tometri cihazı, direkt grafi ve 4 boyutlu ultrasonografi ve renk-
li doppler cihazları ile donatılmış görüntüleme bölümümüz ile 
faaliyetimize devam ediyoruz. Tam teşekküllü mikrobiyoloji ve 
biyokimya laboratuvarı, kan transfüzyon merkezi, tüm endos-
kopik işlemlerin yapıldığı endoskopi ünitesi, uyku laboratuvarı, 
EEG, EMG laboratuvarı, akupunktur, dermatoloji ve sağlıklı 
yaşam polikliniği ile uzmanlık gerektiren pek çok sağlık hizme-
tini Kocaeli ve çevresine ve ayrıca dünyanın dört bir yanından 
gelen hastalara yönelik ve kişiye özel hizmet verecek şekilde 
sunuyoruz. Özel Cihan Hastanesi daha çok cerrahi ağırlıklı bir 
hastane olarak öne çıkıyor. 11 kadın hastalıkları ve doğum uz-
manı, 4 genel cerrahi uzmanı, 2 kulak burun boğaz uzmanı, 3 
ortopedi ve travmatoloji uzmanı, 2 üroloji uzmanı, 1 beyin ve 
sinir cerrahisi uzmanı olmak üzere cerrahi branşta 23 uzman 
hekimimiz bulunuyor. 

-Verdiğimiz hizmetler sayesinde 
hastalarımız memnun ayrılıyorlar
Özel Cihan Hastanesi olarak 17 Mayıs 2013 tarihinden 

itibaren hizmet vermeye başladık. Ancak öncesinde 2008 yı-
lında on uzman hekimin ortaklığıyla kurulan Özel Cankatan 
Tıp Merkezi olarak bölge halkına hizmet veriyorduk. Tıp mer-
kezimizden hizmet almakta olan hastalarımıza daha nitelikli 
hizmet verebilmek, memnuniyetlerinin devamını sağlamak 
aynı zamanda büyüme hedeflerimizi de gerçekleştirmek ama-
cıyla ve aramıza katılan 30 hekim arkadaşımızla Özel Cihan 
Hastanesi projesini hayata geçirdik. Yeni bir kurum olmamız, 
son model tıbbi cihazlar ve alanında uzman hekimleri bir araya 
getirdiğimiz için hastalar memnun ayrılıyor. Hasta memnuni-
yetini önemseyen anlayışla, son model tıbbi cihazlar ve alan-
larında Kocaeli’nde tanınmış doktorları bir araya getirmemiz 
nedeniyle hastalarımızın sevgi ve ilgisini kazanıyoruz. 

Ortak olan hekimlerin aynı zamanda, aynı kurumda çalış-
ması en önemli özelliğimizdir diyebilirim. Hastanemizde,  45 
uzman hekim, 5 pratisyen hekim, 136 sağlık personeli başta 

olmak üzere, toplam 318 personelle hizmet veriyoruz. Perso-
nel alımında dikkat ettiğimiz nokta,  genel hatlarıyla uzmanlı-
ğında yeterli ve yetenekli olması, aynı zamanda insan ilişkileri-
nin sağlıklı olması şeklinde. Seçimlerimizde deneyimli personel 
olmasına önem veriyoruz. Kriterlerimiz, kurum kültürüne uy-
gun, mesleğini seven, mesleğinin gerektirdiği niteliklere uygun 
olması önceliğimizdir.

-Hasta hakları ve hasta memnuniyeti 
konusunda personelimize eğitim veriyoruz
Hasta hakları ve hasta memnuniyetini bir arada değerlen-

dirmek gerekiyor. Personelimize bu konularda sürdürülebilir 
eğitim veriyoruz. Konu sağlık olduğunda beklentiler her zaman 
normalin üstünde oluyor. 

Düzenli yapılan anketler ve yüzyüze görüşmelerle hastala-
rımızın beklentilerini, şikayet ve önerileri alıp analiz ediyoruz. 
Düzeltici tedbirler alarak memnuniyet oranımızı yüzde 80 ve 
üzerinde tutmaya çalışıyoruz. Tedavi sürecini, etik kurallara 
uyarak, kişilerin dini vecibelerini yerine getirme, bilgi alma, 
hekim seçme gibi bir çok haklarına saygı duyarak yürütüyo-
ruz.

74 yataklı olan hastanemiz, Cankatan Tıp Merkeziyle bir-
leşince 105 yatakla hizmet verecek, yeni hastane projemizi 1-2 
ay içinde hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda projemiz ha-
zırlanmış durumda, Sağlık Bakanlığı’na müracaat aşamasına 
gelmiş bulunuyoruz.  Ayrıca çeşitli sosyal sorumluluk projeleri-
ni uygulamak istiyoruz.

Fiziki kapasitemizi ve kadrolarımızı arttırarak 105 yataklı 
hastane olunca gerekli olan tıbbi donanımların yapılması ayrıca 
sağlık turizmi konusunda yatırım yapmak diye özetleyebilirim. 
Bu yatırımlarımızla büyüyen ve gelişen hastanemiz, topluma 
daha yeterli sağlık hizmeti de sunar hale gelmiş olacak.

-Tıp Bayramı kutlu olsun
Tüm Kocaeli halkının ve Kocaeli’nde hizmet veren tüm 

sağlık çalışanlarının Tıp Bayramlarını kutlarız. Daha gelişmiş 
sağlık hizmetler, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin olmadığı 
gelecekteki dileklerimizdir. Görüşlerimi açıklama fırsatı verdi-
ğiniz için Kocaeli Odavizyon dergisi ekibine, göstermiş olduğu 
ilgi için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Özel Cihan Hastanesi Genel Müdürü
Op. Dr. Uğur DOĞAN

Cihan hastanesi 
olarak alanında 

uzman 
318 personelimiz 

ile hizmet 
veriyoruz
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Kocaeli Sanayi Odası ve Euler Hermes ve 
Kocaeli yetkili acentesi Ertuğral Sigorta 
işbirliği ile Güvenli Ticaret için Firmaların 
Yurt İçi ve Yurt Dışı Vadeli Ticari Alacak-

larının Sigortalanması ve Finansal Risk Yönetimi konulu 
bilgilendirme toplantısı, 10 Şubat 2014 Pazartesi günü, 
Çayırova’da TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organi-
ze Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi.

Hacimleri, büyüklüğü ve faaliyet alanı her ne olursa 
olsun, her şirket için müşterilerinin finansal sağlığı ve sağ-
lamlığı çok önemli olduğuna işaret edilen toplantıda müş-
terilerin finansal durumunun bozulması ve iflas etmesi gibi 
durumların, şirketlerin kendi finansal yapısı için de doğru-

dan bir risk oluşturduğuna ve şirketlerin birçoğunun bunu 
önceden öngöremediği vurgulandı.

Toplantıda firmaların ticari alacaklarının bilanço için-
deki büyüklüğünün şirket varlıklarının yüzde kırkı civarın-
da olduğuna, bunun da sigortalanmamış en büyük riskler-
den biri olduğuna dikkat çekildi. 

Günümüzde, hızla gelişen global ticaret iş hacimleri ve 
işlemlerindeki artışların bu riski gözardı edilemez kıldığ-
ğı vurgulanarak bu noktada, alacak sigortasının risklerin 
yönetimi ve teminat altına alınması için devreye giridiği 
vurgulandı. 

Ücretsiz olarak düzenlenen ve Euler Hermes’in Tür-
kiye CEO’su Özlem Özüner’in konuşmacı olarak katıldığı 
panele ilgi oldukça fazlaydı.

Alacak sigortası 
ile ilgili 
bilgilendirme 
toplantısı 
Çayırova’da 
gerçekleştirildi

KSO Genel Sekreteri 
Memet B. Turabi toplantının açılış konuşmasını yaptı

Toplantıda  Euler Hermes’in Türkiye CEO’su 
Özlem Özüner Alacak Sigortası ile ilgili 
detaylı bilgilendirme yaptı

[sigorta ►
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KSO’daki ‘ortak resim sergisi‘ 
sanatla çevreyi buluşturdu

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Ortaokulu ile 
50. Yıl Ortaokulu öğrencilerinin eserlerinden oluşan 
ortak resim sergisi Kocaeli Sanayi Odası’nda  ziyarete 
açıldı.

- 41 resim yer aldı
‘Yarısı senin yarısı benim; bu dünya hepimizin’ 

isimli ortak sergi Kocaeli Sanayi Odası’nda öğrenci-
lerin geniş katılımıyla gerçekleşti. Sergiye velileriyle 
gelen öğrenciler, sergiyi tek tek gezerek beğenilerini 
sundular. 

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen resim sergisinde 5. sı-
nıf öğrencilerinin toplam 41 çalışması yer aldı. Geçti-
ğimiz yıllarda aynı proje, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel 
KYÖD Ortaokulu öncülüğünde, 30 Ağustos İlkokulu ve 
29 Ekim Ortaokulu arasında gerçekleştirilmişti. 

- Geniş katılımlı sergi iki gün açık kaldı
KSO sergi salonunda 2 gün açık kalan serginin 

açılışına ODTÜ Geliştirme Vakfı Başkanı Şerif Ünan, 
İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezgin Çuhadar, Şube 
Müdürü İbrahim Okutan, ODTÜ- KYÖD Vakfı Başkan 
Yardımcısı Cihat Uçar, yönetim Kurulu Üyesi Mahir 
Dönmez, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Çınar Ulusoy, Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Ali Kartal, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sek-
reteri Memet Turabi, ODTÜ KYÖD Kurucu Temsilci-
si Ufuk Topaloğlu, 50. Yıl Ortaokulu Müdürü İcabi 
Utandı, projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen 
resim öğretmenleri Sema Altın, Betül Kubilay, Tuba 
Kahya ve öğrenciler katıldı. 

Projenin amacı sanatsal etkinlikle iki okulun öğren-
cilerinin kaynaşmasını ve işbirliğini sağlamak, öğren-
cilerin resim ve çevreye olan duyarlılığını arttırmaktır. 
Serginin KSO aracılığıyla Kocaeli halkına ulaştırılma-
sı sağlanacak. Sergide konuşan ve açılışını yapan İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sezgin Çuhadar projenin diğer 
okullarda da yapılmasını dileyerek “Çok güzel bir pro-
je, umarım diğer okullara da örnek olur” dedi.
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Bu yıl 25’incisi kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri kapsa-
mında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Kadir Koşucu ve ekibi 
Şubat ayın içerisinde Kocaeli Sanayi Odası yönetimini ziyaret 
ederek, katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Kadir Koşucu, Grup Müdü-
rü Mustafa Küçükbalkaya, Mükellef Hizmetleri Usul Müdürü 
Mevlüde Nur Uysal, Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürü 
Ersevinç Yılmaz ile birlikte Kocaeli Sanayi Odası Yönetimine 
ziyaret gerçekleştirdi. Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Çınar Ulusoy ve Ahmet Başaran, KSO 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, KSO Yönetim Kurulu 
üyeleri, Mehmet Ali Kartal, Mustafa Böyet, İrfan Kanık ve 
KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi tarafından karşı-
landı. Birlikte gerçekleştirilen ziyaret toplantısında karşılıklı 
olarak her iki kurum çalışmaları hakkında bilgi aktarımında 
bulunulurken özellikle yaşanan sorunlar görüşüldü.    

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Kadir Koşucu, Kocaeli’nin 
bir sanayi kenti olduğunu belirterek, toplanan vergilerde en 
önemli katkının  sanayi kuruluşlarından sağlandığını vurgula-
yarak “Sanayi Kuruluşları vergilerinin yanı sıra istihdamda da 
önemli  rol oynuyor.” dedi. 

Başkan Kadir Koşucu,  2012 yılında Türkiye genelinde top-
lanan verginin yüzde 12.68’inin Kocaeli’den toplandığını be-
lirtti. Kocaeli’nin 40 milyar 600 milyon TL vergi ile Türkiye 

3’üncüsü olduğunu da belirten  Kadir Koşucu, vergi toplama 
oranının bir yıl önceye oranla yüzde 12’lik artış gösterdiğini de 
söyledi. Kadir Koşucu, yine Kocaeli’nin yüzde 94’lük tahsila-
tıyla Türkiye birincisi olduğunu vurguladı.

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Kadir Koşucu 
Kocaeli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı

Çınar Ulusoy ve Meclis Başkanı Hasan Tahsin 
Tuğrul’a çiçek verdi

Vergi Dairesi Başkanı Koşucu  
ve ekibi, Kocaeli Sanayi Odası’nı

 ziyaret etti



Toplantıda vize sorunları, oturum izni, altın ve yatırım teşvikleri 
konuları ele alındı.

Portekiz Büyükelçisi Cabral
 Kocaeli Sanayi Odası’nı ziyaret etti

Portekiz Cumhuriyeti’nin 
Ankara Büyükelçisi Jorge CAB-
RAL, Portekiz’in Ankara’daki 
Ticari Ateşesi  Celeste MOTA ve 
DEİK Türk Portekiz İş Konseyi 
Başkanı Fahri Gökyayla Şubat 
ayında Kocaeli Sanayi Odasını 
ziyaret etti.  

Portekiz Ankara  Büyükelçisi 
ve beraberindekileri KSO Yöne-
tim Kurulu Odası’nda ağırlayan 
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Sana-
yi  hakkında bilgilendirme sunu-
mu yaptı. Portekiz Büyük elçisi 
ile Portekiz ekonomisinin gelişi-
mi, altın, oturum izni, vize sorun-
ları, yatırım teşvikleri, Portekiz 
ve Portekiz şirketleriyle işbirliği 
fırsatları hakkında görüşme ya-
pıldı.

Yaklaşık bir saati bulan gö-
rüşme sonrasında  karşılıklı ola-
rak hediyeler verildi.

Günün anısına plaket takdimi yapıldı.

�1Kocaeli Odavizyon
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5. Meslek Komitesi’nden 
KOÜ Teknopark ziyareti

5. Meslek Komitesi Şubat ayı toplantısı 27 Şubat tari-
hinde KOÜ Teknopark’ta yapıldı. 

Toplantıya 5. Meslek Komitesinden Komite Başkanı 
Kadir Decdeli, Komite Başkan Yardımcısı Fatih Buldu ve 
Komite Üyesi Ali Çalışkan katıldı.  5.Meslek Grubu’ndan 
ise Dual Brogstena Otomotiv Sanayi firmasından Özgür 
Bayındır, Zeren Tekstil  firmasından Seviye Zeren’in 
katıldığı toplantıda KOÜ Teknopark hizmetleri hakkın-
da bilgi alındı. Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Ali Demirci’nin de eşlik ettiği ziyaret kapsamında KOÜ 
Teknopark Genel Müdürü Sadık Zemizoğlu katılımcılara 
teknopark ile ilgili bir sunum yaptı. Ardından KOÜ Tekno-
parkı laboratuarları gezildi.

Toplantıda özellikle Ar-Ge çalışmalarının önemi üze-
rinde duruldu ve Ar-Ge için bütçesi yeterli olmayan firma-
ların teknopark hizmetlerinden yararlanabileceği belirtil-
di. Firmaların sahip olmadığı laboratuar imkânlarından 

KOÜ Teknopark vasıtasıyla faydalanılabileceği görüşüldü. 
KORDSA Global firmasından Ali Çalışkan, Ar-Ge çalış-

malarında en önemli konulardan birinin literatür araştır-
ması olduğunu söyledi. KOÜ Teknopark’ta Ar-Ge çalışması 
yapılırken, Kocaeli Üniversitesi’nin kütüphanesine de eri-
şilmesinin faydalı olabileceği belirtildi. KOÜ Rektörü Ali 
Demirci, sözkonusu erişimin mümkün olabileceğini ifade 
etti. 

Firmaların KOÜ Teknopark’ı yerinde ziyaret etmesi-
nin yararlanılabilecekleri fırsatlardan (vergi avantajı vb.) 
haberdar olması, teknopark tarafından verilen hizmetlerin 
öğrenilmesi ve firmalarına nasıl bir katma değer sağla-
nabileceğinin görülmesi açısından çok önemli olduğu vur-
gulandı. Ayrıca uzun vadede Kocaeli’de özellikle Ar-Ge 
yapmak isteyip de yapamayan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyet-
lerinde bulunmasında kolaylık sağlayacağı konusunda fikir 
birliğine varıldı.

Ağaç Ürünleri Sanayi 
Grubu, Yıldız Entegre’yi 

ziyaret etti

6. Meslek Komitesi (Ağaç ve Ağaç Ürünleri Gru-
bu), 6 Mart 2014 tarihinde, Yıldız Entegre Ağaç Sa-
nayiini ziyaret etti. Ziyarette, firmanın Yönetim Ku-
rulu Üyesi İsmail Hakkı Yıldız tarafından ağırlanan 
heyet, Yıldız Entegre’nin faaliyetleri hakkında bilgi 
alırken, toplantıda, sektörde yaşanan sorunlar üzeri-
ne de görüşüldü.
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Lang Yüzer Otomotiv
Yan Sanayi ve Ticaret AŞ.   

ziyareti
27. Meslek Komitesi (Makine Kurulum, Hurda 

ve Atık Bertarafı) olarak 28 Şubat tarihinde Lang 
Yüzer Otomotiv Yan San. Ve Tic. A.Ş.  firmasına 
üye ziyareti yapıldı. 

Lang Yüzer firmasının İşletme Müdürü Murat 
Uğurlu’ya KSO ve Oda faaliyetleri hakkında bilgi-
lendirme yapılırken, Komite Üyeleri Oda organizas-
yonlarına katılım sağlanması konusunda Uğurlu’dan 
talepte bulundu. 

Üye ziyaretine Komite Başkanı Nurten Cana-
yakın ve Komite Üyesi Muhammet Saraç ve Oda 
personeli Aynur Hacafettahoğlu iştirak etti. 

Nezih Ticaret Kimya ve Endüstriyel 
Hammadde Pazarlama Sanayi ve 

Ticaret AŞ. ziyareti

27. Meslek Komitesi Nezih Ticaret Kimya ve Endüs-
triyel Ham. Paz. San. Ve Tic. A.Ş. firmasına gerçekleş-
tirilen üye ziyaretinde Erdem Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Gökhan Erdem ve Orhan Seyfi Aras, Nezih Ticaret 
Genel Müdürü Nejat Metin’e ekibimiz; KSO ve Oda 
faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. 

Saha gezisi yapılan firmada üretim konuları hakkın-
da bilgi alındı.

��Kocaeli Odavizyon
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Hazır Yemek ve 
Şekerleme Sanayi 

Grubu firma ziyaretleri

Odamız 3’üncü Meslek Komitesi firma ziyaretlerine hız ke-
semeden devam ediyor. 10 Şubat 2014 tarihinde Kent Gıda 
Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ. firmasına yapılan ziyarette 
üretim tesisi gezilerek Kent Gıda’nın ürettiği ürünler hakkında 
Can Buharalı tarafından bilgilendirme yapıldı.  

Söz konusu toplantıda; odamızda güvenli ihracat konusun-
da bir toplantı organize edilmesi yönünde öneri getirildi. Top-
lantının içeriğinde; yurtdışından müşteri bulma şekilleri (TUS-
KON, fuarlara katılım vs.), direk ihracatta ödeme yöntemleri 
(Peşin ödeme, açık hesap, mal mukabili, akreditif, vs.), tanı-
madığımız ve ilk defa ihracat yapacağımız müşterilerle malı-
mızı ve paramızı nasıl garantiye alacağımız (sigorta vs.) gibi 
konularda bilgilendirme yapılmasının çok faydalı olacağı ko-
nusunda fikir birliğine varıldı. 

Asya Çikolata ve Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. zi-
yaretine Komite Başkanı Mihriban Bilen, Komite Üyesi Kenan 
Akbaş ve Meclis Üyesi Murat Can iştirak ettiler. Firmanın or-
tağı Hacı Gündüz ve Satış ve Pazarlama Müdürü Şaban Yavaş 
tarafından karşılanan Komitemiz Odamız ve Oda faaliyetleri-
miz hakkında bilgilendirme yaptılar. 

Firma hakkında bilgi alan Komite Üyelerimiz Oda organi-
zasyonlarına katılım sağlanması konusunda talepte bulundu. 
Ziyarete Komite Başkan Yardımcımız Can Buharalı ev sahip-
liği yaparken Meslek Komite Başkanı Mihriban Bilen, Komite 
Üyesi Kenan Akbaş, Meclis Üyeleri Murat Can ve Necmi Gi-
dici iştirak etti.

İtina Gıda 
Darıca Şubesi’ne

 ziyarette bulunuldu

İtina Gıda Darıca Şubesi ziyaretine 
Komite Başkanı Mihriban Bilen, Komi-
te Üyesi Kenan Akbaş ve Meclis Üyesi 
Murat Can katıldı. Firmanın İşletme 
Müdürü Özkan Korkmaz’a Komitemiz, 
Odamız ve Oda faaliyetlerimiz hakkın-
da bilgilendirme yapıldı. Firma hakkın-
da bilgi alan Komite Üyelerimiz Oda 
organizasyonlarına katılım sağlanması 
konusunda talepte bulundu.
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E 250 modeli için yakıt tüketimi: (Şehir içi/şehir dışı/karma)
8,1-8,2/5,3-5,5/ 6,3-6,5I/100 km, CO2 emisyonu (karma): 146-150 g/km.

Tamamı Led teknolojisine sahip Akıllı Işık Sistemi, sınıfında ilk kez 
standart olarak sunulan Çarpışma Önleme Yardımcısı ve yeni bir sürüş keyfi 
yaşatan direksiyon yardımcısına sahip DISTRONIC PLUS ile Yeni E-Serisi, 
şimdi bayimizde sizi bekliyor.

Yeni E-Serisi.

Onu sadece gözlerinden
tanıyabilirsiniz.

Hasmer Otomotiv Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi
Ankara Eskişehir Yolu Üzeri (Dumlupınar Bulvarı), 9. Km, No: 266 / A 01 - A 02 - A 03, Çankaya Telefon 0312 287 03 00 - Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı, No: 28/17
Yenimahalle Telefon 0312 397 81 06 Düzce Ufuk Mahallesi, 106. Sokak, No:64 Üçköprü, Kaynaşlı Düzce, Telefon 444 81 44

ODAVİZYON

yatırım
KARTONSAN’IN 120 MİLYON 
LİRALIK TEVSİ YATIRIMI 
AĞUSTOS’TA TAMAMLANACAK 

KOCAELİ SANAYİ ODASI ayl ık resmi yayın organıdır                                    SAYI 90 MART 2014

OSD Yönetim Kurulu Başkanı 
Kudret ÖNEN:

2014’TE OTOMOTİV İHRACATI 
810-850 BİN ADET CİVARINDA 
OLACAK

THY Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamdi TOPÇU:

CENGİZ TOPEL 
HAVALİMANI’NIN ÖNEMİ DAHA 
DA ARTACAK

Denizatı Petrokimya A.Ş. 
Genel Müdürü A. Şafak AKMİL:

ULUSLARARASI BİR ŞİRKETTE 
ÇALIŞMAK ÇAĞI YAKALAMAK İÇİN 
AVANTAJ SAĞLAR

ihracat
DAL LUNAPARK 
ÜRETİMİNİN YÜZDE 70’İNİ 
İHRAÇ EDİYOR

araştırma
KOCAELİ FİRMALARININ ŞUBAT AYI 
KAPASİTE KULLANIMI YÜZDE 71.9 
OLARAK BELİRLENDİ

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan:

HUKUKTA DA REFORMA İHTİYAÇ VAR
YOKSA 2023 HEDEFLERİ ZORA GİRER

DUAYEN
Polisan Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı, Necmettin Bitlis’in 
ağzından ders gibi bir başarı 
öyküsü

“HER ŞEY HAYAL 
ETMEKLE BAŞLAR!..”




