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[Başkan’dan mektup ►

Kocaeli Sanayi  Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 
açıklanan “İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Des-

tekleme Paketi”nin yatırımlar açısından uzun zamandır beklenen 
önlemleri içerdiğine dikkat çekerek “Paketin tüm adımlarına katı-
lıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

“Ekonominin tam da ciddi bir desteğe ihtiyacı olduğu bir dö-
nemde açıklanan yeni paketin; istihdamdan yatırımcıya verilen 
desteklere, girdi maliyetlerinden, finansmana erişime ve özellikle 
sık sık vurguladığımız Ar-Ge desteklerine kadar tüm unsurlarıyla 
ekonominin canlanmasına ışık tutacağını düşünüyoruz.” şeklinde 
konuşan Ayhan Zeytinoğlu, pakette yer alan önlemlerin çoğunlu-
ğunun kısa vadede etkide bulunacağını vurgulayarak “Paketin tüm 
adımlarına katılıyoruz. Adımların çoğunluğunun kısa vadede etki-
sini görebileceğiz. Bir kısmı ise orta ve uzun vadede etkileyecektir. 
Özellikle birinci bölgeye yönelik desteklerin artırılması memnuniyet 
vericidir.” şeklinde konuştu. 

Başkan Zeytinoğlu pakette yer alan önlemlerle ilgili olarak şu 
değerlendirmeleri yaptı. 

-EĞİTİME DESTEK
11 adımdan oluşan önlemlerin toplam maliyeti 7,5 milyar lira . 

Bunlar arasında istihdam ile ilgili atılacak adımlar var. Yeni istih-
damda, 6 aylık iş başı eğitim programı esnasında, asgari ücretleri 
İŞKUR ödeyecek. İş başı eğitim programlarında daha önce günlük 
25 TL verilen cep harçlığı, böylece net asgari ücrete tamamlana-
cak. Bu uygulama; mesleki eğitimi teşvik edecek ve mesleki eğitime 
katılımı artıracak, kursiyerlerin yaşam standartlarını biraz daha 
iyileştirecektir.

Reel sektör olarak 2008 ve 2014 arasında 4.194 kişiye sıfırdan 
iş verdik. Bu çok büyük bir başarıdır. Yeni pakette açıklanan istih-
dam teşvikinin istihdam artışına büyük katkı sağlayacağını düşünü-
yoruz. Bu arada ağaç dikimi gibi çevre düzenlemeye ilişkin toplum 
yararına işler  kapsamında ilave 120 bin istihdam sağlanacak.

-YATIRIMCI DESTEKLERİ
2015-2016 yatırım harcamaları için daha yüksek vergi indiri-

mi uygulanacak.  Buna göre daha önce yüzde sıfır olan 1. bölge ya-
tırımlarında vergi indirimi yüzde 50 olacak. İkinci  bölgede indirim 
yüzde 10’dan yüzde 55’e, üçüncü bölgede yüzde 20’den yüzde 60’a, 
dördüncü bölgede yüzde 30’dan yüzde 65’e, beşinci bölgede yüzde 
50’den yüzde 70’e çıkarılacak. Altıncı bölgede indirim yüzde 80 
olarak aynen korunacak. Mevcut durumda birinci bölgede yatırım 
döneminde vergi indirimi yoktu. Bu adımı önemli bir gelişme olarak 
değerlendiriyoruz.

Yeni pakete göre yüksek teknolojili yatırımlar nerede olursa ol-
sun beşinci bölge desteklerinden yararlandırılacak.

Bu bizim bölgemizi çok yakından ilgilendiren destek. Sürdürü-
lebilir büyümenin ileri teknoloji yatırım ile olabileceğini biliyoruz. 
İlimiz birinci bölge olması sebebiyle teşviklerden sınırlı yararlanı-
yordu. Oysa Kocaeli ileri teknoloji yatırımlarına hazır bir bölge. Bu 
önlemin de kısa - orta vadede yansımalarını görebiliriz diye düşü-
nüyorum.

Yeni yatırımcıya daha fazla vergi indirimi sağlanacak. Her böl-
gede yapılacak yeni yatırımlarda yüzde 10’dan 5’er puan artışla 
yüzde 35’e kadar çıkan vergi indirimi ilk 4 bölge için 5’er puan 
düşüşle yüzde 15-30 arasında uygulanacak. İndirim beşinci bölge 
için yüzde 30’dan yüzde 40’a, altıncı bölge için de yüzde 35’den 
yüzde 50’ye çıkarılarak uygulanacak.

Büyük ölçekli yatırımlarda ise vergi indirimi ilk 4 bölge için 
5’er puan artırılarak yüzde 25-40 arasında, beşinci bölge için 10 
puan artırılarak yüzde 50, altıncı bölge için 15 puan artırılarak 
yüzde 60 olarak uygulanacak.

Bunları da yatırımların artması noktasında olumlu bir eylem 
adımı olarak değerlendiriyoruz. Biliyoruz ki son üç yıldır yatırımlar 
durma noktasına gelmişti. Artık ekonominin durağanlıktan, yeni 
yatırımlarla çıkabileceği gerçeği herkes tarafından  kabul ediliyor.

Bu arada unutulmaması gereken bir konu olarak asıl olan yatı-
rımların sadece verilen teşviklerle değil siyasi huzur ve istikrarla da 
ivmelendiği gerçeğinin altını çizmeliyiz.

-GİRDİ MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
Vadeli ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) 

kesintisi oranı yüzde 6’dan sıfıra indirilecek. Bu konuyu son 6-7 
yıldır sürekli dile getiriyorduk. Sadece bitmiş ürünlerin -makine ve 
aksamları hariç tutularak- ithalatında KKDF kesintisinin uygulan-
ması gerektiğini önermiştik. Bu uygulama girdi maliyeti bakımın-
dan sanayicimize ciddi avantaj sağlayacaktır. Aynı zamanda kısa 
vadede etkisini görebileceğimiz bir uygulamadır.

-KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK
Kadın girişimcilerin finansmana erişimi kolaylaştırılıyor. Kadın 

girişimcilerin 100 bin liraya kadar ve 5 yıl vadeli kullanacakları 
krediler için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 oranında ke-
falet imkanı sağlanıyor. Kadın girişimcilerin teşviki son dönemlerde 
hükümetin gündemindeydi. Kadın işgücünün istihdama katılımı ül-
kemizde yüzde 30,8 düzeyinde. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında 
çok geride kaldığımızı görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 
78’lere kadar çıkıyor. İstatistikler; kadınların erkeklerle eşit oran-
da işgücüne katıldığı ülkelerin, gelişmiş ülkeler olduğunu gösteri-
yor.  Bu desteğin kadınlarımızın işgücüne katılımlarını artıracağını 
umuyoruz.

Sigorta primi işveren hissesi desteği hem süre, hem oran itiba-
riyle artırılıyor. Sürenin ve oranın ne kadar artırılacağını henüz bil-

 Paketin tüm adımlarına katılıyoruz

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan Teşvik Paketini 
değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu;
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miyoruz. Bu önlemin de istihdama kısa vadede olumlu etkisi olacaktır.

-KOBİ DESTEKLERİ
Her bir KOBİ için 1,5 milyon lira olan kefalet limiti, imalatta fa-

aliyet gösterenler için 2,5 milyon liraya, imalatçı KOBİ’ler için ise 3 
milyona çıkarılmıştır. KOBİ’lerin taşınırlarının teminat olarak kullanıl-
masının önündeki engelleri kaldıracak düzenlemeler yapılacaktır.

KOBİ’ler ülke ekonomimizin yüzde 99’unu oluşturuyor. Dolayısıyla 
hedefin “KOBİ’lerimizin sürdürülebilirlikleri” olmasıdır. KOBİ’lerin en 
büyük ihtiyacı finansmana erişimidir. Her iki uygulama da KOBİ’lerimize 
nefes aldıracaktır.

-KALKINMA BANKASI’NIN REORGANİZASYONU
Kalkınma Bankası dünyadaki örnekleriyle rekabet edebilecek dü-

zeye getirilecek. Bizler için önemli bir finansman aracı olan Kalkınma 
Bankası; TÜBİTAK işbirliği ile Ar-Ge’ye dayalı sanayi yatırımları için 
proje ve finansman modeli ile destek verecek.

-AR-GE VE TASARIM DESTEĞİ
Tasarım merkezleri, ARGE merkezleri gibi desteklenecek. Ar-Ge 

Merkezlerine verilen desteklerin tasarım merkezlerine de verilerek, ala-
nın genişletilmesini çok olumlu buluyoruz. Rekabette Ar-Ge kapsamda  
sağlanan destek ve teşvikler  kritik rol oynuyor.Katma değerli üretimin 
yolu; Ar-Ge ve tasarımdan geçiyor.Bu dönüşümün; Ar-Ge Merkezle-
rinin kurulmasını teşvik edeceğini ve merkezlerin sayısını artıracağını 
düşünüyoruz.

-BÜYÜME YETERSİZ
2014 yılında yüzde 2,9 büyüdük. 4’üncü çeyrek büyümemiz yüzde 

2,6 olarak gerçekleşti. Bu büyüme rakamları ile hedeflerimizden uzak-
laşıyoruz. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Mevcut kapasitelerde de 
iyileşme yok. Hatta yılın ilk üç ayı aşağı yönlü seyrediyor. Kapasiteler 
doldurulamadığı için de yatırımlar durdu. Mevcut teşvik sisteminin ya-
tırımları artırmak için yeterli olmadığı görülüyor. Ülkemiz üretimde ca-
zibe merkezi olma özelliğini kaybediyor. Son üç yıldır doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarında artış yok. Oysa yatırımlar ile ihracatı ve üretimi 
artırarak koyduğumuz hedeflere yaklaşabiliriz. Son üç yılda ülkemizin 
kredi notu “yatırım yapılabilir” seviyeye yükselmiş olmasına rağmen 
yatırım tutarlarındaki gerileme dikkat çekicidir.

Bununla birlikte 2004 yılında yatırım miktarındaki artış da dikkat 
çekicidir. 17 Aralık 2004 tarihinde Brüksel’de Avrupa Konseyi Zirve 
Toplantısı’nda; Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde yerine getirdi-
ği belirtildi ve katılım müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde başlan-
ması kararlaştırıldı. Buradan siyasi istikrarın yatırım kararlarında ne 
kadar belirleyici olduğunu görüyoruz.

-TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ GERİLİYOR
Tüketici Güven Endeksi de ekonomi ile ilgili beklentilerin olumsuz 

olduğunu gösteriyor. Güven endeksindeki gerileme ile yatırımlardaki ge-
rileme birbirine paralel devam ediyor.

Yılın ilk üç ayını geride bıraktık. Ve ne yazık ki ekonominin çarkları 
hiç de istediğimiz gibi gitmiyor. Kısaca temel göstergelere değinirsek;

-İŞSİZLİKTE DURUM
Aralık ayında işsizlik yüzde 10,9 ile geçen yılın aynı ayına göre 0,9 

puan üzerinde gerçekleşti. 2011 yılının Mart ayından bu yana en yüksek 
seviyeye ulaştı. Euro Bölgesine göre ülkemiz daha iyi konumda olsa da 
Endonezya (yüzde 5,9), Brezilya (yüzde 4,3), Hindistan (yüzde 4,9) gibi 
gelişmekte olan ülkelerle işsizlik oranında ayrıştığımızı görüyoruz.

İşgücüne AB standartlarında katılım olsa, işsizlik oranımız çok 
daha fazla olacak. İşsizlik oranı bizden yüksek olan İspanya’da işsizlik 
yüzde 24,4 iken işgücüne katılım yüzde 56,7’dir. Bizde de işgücüne ka-
tılım, İspanya gibi yüzde 56,7 olsa işsizlik oranımız yüzde 21,2 oluyor. 

Ayrıca yüzde 20,2 oranındaki genç nüfustaki yüksek işsizliği dikkat çe-
kici ve endişe verici buluyoruz. İşsizlik herkesin çok çaba göstermesini 
gerektiren yapısal bir sorun. 

İşsizlik ile eğitim sistemi arasındaki ilişki işsizliği besliyor. Mesleki 
eğitim yoluyla genç işsizlik sorununu çözebiliriz. Meslek liseleri eğitimi-
ne önem veren ülkelerde genç işsizlerin oranı çok düşük. Bizde bunun 
olabilmesi için hem uzun vadeli reformlar yapmalı, hem de ailelerin 
mesleklere yönelik bakış açısını değiştirmek gerekli. Herkes üniversi-
tede okumak yoluyla iş sahibi olmak istiyor. Bunun mümkün olamaya-
cağını anlamamız gerekli.Yeni dönüşüm paketinde istihdama yönelik 
tedbirler umarız etkili olacaktır.

-BÜTÇE PERFORMANSI
Bütçe giderleri yaklaşık yüzde 30 artarak 42,5 milyar TL’ye çıkar-

ken gelirler  yüzde 16,6 artışla 40,2 milyar TL’ye çıktı.  Açık 2,4 milyar 
TL oldu. Buradaki dengesizlik Şubat ayında bütçe açığını sıçrattı.  Sıç-
ramanın birkaç nedeni var; Birincisi yüzde 107 artan faiz harcamaları. 
İkincisi yüzde 292 artan sosyal amaçlı transferler.

 Sadece sosyal harcamaları enflasyon kadar artırsaydık 2,1 mil-
yar TL az açık verebilirdik. Açığın kalıcı olmaması için önlem 
alınması gerekiyor. Ya gelirler artırılmalı, ya da giderler 
kısılmalı. Asıl beklentimiz  harcamaların enflasyon 
kadar artmasıdır.  

-DIŞ TİCARET
Mart ayında ihracat yüzde 13.4 gerile-

yerek 11,2 milyar dolar oldu. Şubat ayında 
ithalat yüzde 7,2 düşüşle 16,9 milyar dolar 
gerçekleşti. 

Yıllık ihracat hedefimizin çok gerisinde ka-
lıyoruz. Miktarsal olarak artış olmasına rağmen 
ihracatımızdaki bu önemli düşüşün en büyük 
nedeni pariteden kaynaklanıyor. 

Euro/dolar paritesi ihra-
catçılarımızın aleyhine ça-
lışıyor. Daha önce tedbir 
almalıydık. 

Euro/dolar paritesi 
uzun vadede çözüle-
bilir, ama bugün ih-
racatçılarımız ciddi 
sıkıntı çekiyor. 

Biliyorsunuz; 
2014 yılında pazar-
larımızdaki sorun-
lara rağmen büyü-
memize en büyük 
katkı ihracattan 
geldi. Büyümemiz-
de ihracatın önemi 
çok açık.

2015’e girdik, 
pazarlarımızdaki sı-
kıntı hala devam edi-
yor. Tabi bunu dünya 
ticaretinde yaşanan da-
ralma etkiliyor.

Nitetim mart ayın-
da toplam ihracatımızın 
yüzde 48’ini gerçekleştir-
diğimiz Avrupa Birliği’ne 
olan ihracatımız yüzde 27 
geriledi. 
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[teşvik paketi►

Başbakan Davutoğlu teşvik paketini açıkladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekonomiden sorumlu bakanların 
da katılımı ile ‘Üretim ve İstihdama Destek Paketi’ni açıkladı. 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Açıklayacağımız 11 ayaklı ted-
bir paketiyle, üretimi, istihdamı, sanayi yatırımlarını geliştirecek 
bazı önemli adımlar atacağız.“ dedi. Davutoğlu satır başlarıyla 
şöyle konuştu: 

MESLEKİ EĞİTİM DESTEĞİ
İŞKUR’dan iş gücü desteği… Devletin iş verenlere çok ciddi 

katkıları olacak. Altı ay süreyle iş başı eğitimle çalışacak kursi-
yerlere net asgari ücret ödenecektir. Yani bir işveren, istihdam 
için 6 aylık iş başı eğitim programı esnasında, ücretleri asgari 
ücretleri İŞKUR tarafından ödenecek.Önümüzdeki aylarda yılın 
ilk yarısı istihdamı daha da teşvik etmek için, temmuz’a kadar bu 
işbaşı eğitim başlanırsa, iş başı eğitim için verilecek destek 6 ay 
değil 1 yıl olacak.

Toplum yararına çalışan sayısını artırıyoruz. 120 bin yeni is-
tihdam sağlayacağız.

YATIRIMA VERGİ TEŞVİKİ
Yatırım teşvikleri bağlamında, yatırımlara daha çok vergi in-

dirimi sağlıyoruz. Bildiğiniz gibi vergi indiriminde, bir yatırım bir 
işletme dönemi var. yatırım döneminin teşvik edilmesi, ilk aşa-
mada yapılacak destek anlamına geliyor. 2015-2016’da yatırım 
döneminde, elde edecekleri tüm kazançlara daha yüksek miktar-
da vergi indirimi uygulanacak. Yatırıma katkı tutarının, oranları, 
birinci bölgede daha önce hiç yoktu. Şimdi yüzde 50 artırıyoruz. 
İkinci bölgede yüzde 10’dan yüzde 55’e çekiyoruz. Üçüncü yüzde 
20’den, yüzde 60’a. Beşinci bölgede yüzde 70’e. Altıncı bölgede 
yüzde 80’e muhafaza ediyoruz.

Yüksek teknoloji yatırımlarına tam destek vereceğiz. Bir çok 
ARGE toplantılarında da gündeme getirdim. Yatırımlar, beşinci 
bölge desteklerinden yararlandırılacaktır.

Yeni yatırımcıya daha fazla destek, vergi indirimi sağlayaca-
ğız. Şu anda birinci bölge için, teşvik uygulamalarında yüzde 10 
olan oran, 15’e, ikinci bölge için 15’ten 20’ye artırıyoruz. Büyük 
ölçekli yatırımlarda ise 20’den 25’e, ikinci bölgede 25’ten 30’a 
getirilecek.

Sigorta primi işveren hissesi desteği de hem süre hem oran iti-
bariyle artırılıyor. Şu anki mevcutta sigorta primi işveren desteği, 
birinci bölgede yokken iki yıla, ikinci bölgede üç yıla, üçüncü böl-
gede üç yıldan beş yıla çıkarılacak. Bunlar da yatırım esnasında 
yatırımcıya verilen destekler.

FİNANSMANA ERİŞİM İMKANI
Finansmana erişim alanının genişletilmesi konusunda önemli 

kararlar aldık. Özkaynak kullanımına vergi kolaylığı. Tam destek 

sağlanacak. 25 Mart’ta kabul edilen kanun ile, öz sermaye ile 
finansmana vergi kolaylıkları getirilmişti. Sermaye artırımı ya-
pan şirketler için, sermayenin belirli bir kısmı kurum kazancından 
indirilebilecektir. Şirketler kredi almak suretiyle, borçlanarak 
yaptıkları yatırımlardan çok daha avantajlı şekilde, yaptıkları ya-
tırımlarda teşvik edilecektir.

KKDF ORANI ‘0’A İNİYOR
Bu şirketlerimizin sermaye yapılarını güçlendirecek, şirketle-

rimizin borçluluk oranlarını minimize edilecek ve sermaye yapı-
ları üzerinden de krizlere dirençli şirketlerimizin doğuşuna vesi-
le olacaktır. İş dünyamızın çok beklediği adım, vadeli ithalatta 
KKDF oranı sıfıra indirilecektir. Böylece sanayinin girdi maliyeti 
azaltılmaktadır.

AR-GE VE TASARIMA DESTEK
ARGE ve tasarıma daha fazla destek sağlanacak. Tam da ni-

teliksel dönüşümü ortaya koyan çalışmalardır. Tasarım aşaması, 
en fazla değerin yapıldığı aşama. Nihai ürün kadar, o ürüne giden 
bütün süreçlerdeki katkıyı artıracak bir dönem. Tasarım merkez-
leri, ARGE merkezleri gibi desteklenecektir.

HAZİNE DESTEKLİ KEFALET
Sekizinci adım, hazine destekli kefaletin kapsamı genişletil-

mekte. Hazine kaynaklarından kredi, 1 milyar tutarındaki kaynak 
2 milyar Türk Lirasına çıkarılmıştır. Bakanlar kurulu kararıyla, 
yararlanabileceklerin kapsamı genişletilmiş. Kapsama imalatçı 
kobilerimiz ilave edilmiştir.

KOBİ’LERE KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK
İmalatçı KOBİ’lere ve kadın girişimlerimize özel tedbirler alı-

nacak. Her bir KOBİ için 1,5 milyon lira olan kefalet limiti, ima-
latta faaliyet gösterenler için 2,5 milyon liraya, imalatçı KOBİ’ler 
için ise 3 milyona çıkarılmıştır. Kadın girişimcilerimiz için, kadın 
istihdamının artırılması amacıyla yeni bir düzenleme başlatılmış-
tır. 100 bin Türk Lira’ya kadar, beş yıl vadeli kredileri için yüz-
de 85 oranında kefalet imkanı sağlamaktadır. ARGE’ye dayalı 
yatırımlar için proje ve finansman gereği. TÜBİTAK tarafından 
başta enerji ulaştırma ve sağlık sektörleri olmak üzere hazırlanan 
projeler, türkiye kalkınma bankası aracılığıyla desteklenecektir. 
Fizibilite çalışmaları TÜBİTAK tarafından sonuçlandırılacaktır.

KALKINMA BANKASI YAPILANDIRILIYOR
Burada bir hususu daha dikkatlerinize getirmek istiyorum. 

Türkiye Kalkınma Bankasının yeniden yapılanma süreci içine gir-
mesidir. Bütün bu kalkınma istihdam projelerini düzenlemek ve 
onlara yeterli desteği vermek için yeniden yapılandırılacak.
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Kimya sektörü 2014’ü önceki yıla göre yüzde 3-4 büyü-
me ile kapatarak, üretimde büyüme gerçekleştirdi. 2014’te 
17,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörün bu yılki 
hedefi 19 milyar dolar. Büyüme hedefi ise yüzde 5 olarak 
belirlendi. 

TKS Derneği Başkanı Timur Erk; “ Türk kimya sanayinin 
yüzde 98’i KOBİ büyüklüğünde firmalardan oluşuyor. Sek-
törün geleneksel pazarı olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 
yaşananlar geçen yıl ihracatta düşüşe neden oldu. Bu yıl ise 
alternatif pazar arayışlarımızı sürdürdüğümüz gibi büyü-
meyle kaydedilen iç pazardaki üretimde daha rekabetçi ol-
manın yollarını arıyoruz. Bu da bazı alt sektörlerde ‘niche’ 
pazarlara hitap eden ürünlerin ‘butik’ tarzında yapılmasını 
zorunlu kılıyor. Yoksa alt yapısı olmayan, lojistik açısından 
son derece pahalı bir ortamda rekabet edebilmemiz imkan-
sız” dedi. 

Simge Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kars 
ise “Rekabetin en çok yaşandığı kimya sektöründe maraton 
koşan, sektörel sorunlara yönelik butik çözümler üreten bir 
yapıya sahibiz. Bu da bizi çözüm odaklı, seçici olan ve kali-
teyi tercih eden müşterilerle buluşturuyor. 

- Sektör, yüzde 80 kapasite ile çalışıyor
Sektör, 2023 için belirlenen yaklaşık 50 milyar dolar 

ihracat hedefine karşın yüzde 75-80 kapasite ile çalışı-
yor. Firmalara göre tam kapasite ile çalışılsa bile hedefle-
re varmak imkansız. Dolayısıyla yatırım gerekiyor. Ancak 
Türkiye’de bürokratik engeller ve yatırım ortamının hala 
iyileştirilmemiş olması nedeniyle bu çok zor. Bazı kuruluş-
lar Bulgaristan, Romanya gibi ülkeleri tercih ederek, ora-
lara yatırım yapıyorlar. Yatırım ortamının mutlaka iyileş-
tirilmesi gerekli.

Sektörün 2015 hedefi 19 milyar dolarlık ihracat

Yüzde 98’i KOBİ olan Türk kimya sektörü butik üretime kaydı. Sektör iç pazarda 
butik üretim ile rekabet ederken ihracatta da Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarına 

alternatif arayışında.

Timur ERK
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

TKSD ile sektörün yüzde 60’nı ihtiva ediyor
TKSD, 1985 yılında kuruldu. Kuruluş amaçları 

arasında, kimya sanayini geliştirmek, sektörün sorun-
larını çözmek, çevreye duyarlılığı arttırmak ve kimya 
bilimini sevdirmek yer alıyor.  Dernek TOBB, İSO, 
TÜSAİD, İKV, KALDER, Türk Kimya Derneği, Kim-
ya Mühendisleri Odası gibi kuruluşlara üye olmakla 
beraber kendi bünyesinde ‘çevre ihtisas komisyonu’  
gibi bir takım yapılanmaları da kurdu.  Derneğin kim-
ya İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ve kimya tek-
nopark, kimya endüstri bölgeleri oluşturma çabaları 
bulunuyor.  Dernek bunun yanında uluslararası bir 
çatı örgütüne sahip olan Avrupa Kimya Sanayi Kon-
seyi üyesi.

[meslek komitesi: temel kimyasal ürünler ►
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Yönetim Kurulu

KSO ile SEVESO Destek Merkezi kuruldu

Görevi Yetkili Firma Ünvanı Firma Faaliyeti
Komite Başkanı Hüseyin Ertan Hayat Kimya Sanayi 

AŞ.
Deterjan, temizlik ürünleri, sles ve labsa üretimi

Komite Üyesi Birce Kıratlı DSM Besin Maddeleri 
Ltd. Şti.

Kimyasal ürün imalatı (yem katkı)

Komite Üyesi Mehmet 
Yılmaz

Türk Henkel Kimya 
San. ve Tic. AŞ.

Sabun yıkama ve temizleme ürünü imalatı

Komite Üyesi Kutluhan 
Bayrak

Dow Türkiye Kimya 
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Boya, poliüretan ve plastik katkı madde imalatı 

Komite Üyesi B.Necati 
Hakoğlu

Polisan Kimya Sanayi 
AŞ.

Boya ve vernik imalatı

Bülent Necati Hakoğlu
Komite Üyesi ve KSO Yönetim Kurulu Üyesi

Meslek komitesi toplantılarının dışında da toplana-
rak ve ilgili bakanlıklar, kamu kuruluşları nezdinde aktif 
görüşmeler yaparak bir çok konuda sektörümüz yararına 
faaliyetler gerçekleştirdik. 2013 yılından beri yapılan 
çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:

SEVESO II Direktifi (Büyük Endüstriyel Kazaların 
Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönet-
melik) kapsamında yayınlanan mevzuatlara görüşlerimi-
zi bildirdik, konuyla alakalı Bakanlıkları ziyaret ettik ve 
uygulamalar konusundaki önerilerimizi ilettik. Böylece, 
yayınlanan mevzuat ve şu an bu kapsamda yapılan 
denetimler Komitemizin görüş ve önerilerini dikkate 
alarak hazırlandı. Bu kapsamda 2014 yılında üyelerimi-
ze yönelik düzenlenen eğitime AFAD’dan finansal destek 
bulabilmek için görüşmeler yaptık ve eğitimlere finansal 
destek sağladık. Oda bünyesinde, Komitemizin destekleri 
neticesinde üyelerimize avantajlı ve tek elden hizmet 
sağlayabilmek için SEVESO Destek Merkezi kuruldu.

 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması 
Hakkında Yönetmelik, (ADR), Kocaeli sanayi bölge-
sinde üretim ve ihracat süreçlerinde aksamalara neden 
olan gümrük uygulamaları, izosiyanat atığı, Güvenlik 
Raporu Tebliği, Reach Tüzüğü, Kimyasalların Kaydı, 
Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Taslak 
Yönetmelik, Kimyasalların Depolanması Tahliyesi ve 
Taşınması konulu 2014/2 Sayılı Valilik Genelgesi gibi 
diğer konularla da ilgili mercilere görüş ve önerilerimizi 
sunduk. Bu görüş ve önerilerimiz doğrultusunda olumlu 
neticeler elde ettik.
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Polisan Holding’in kuruluşunun 50. yıldönümü kutladı-
ğımız 2014, aynı zamanda yurtdışındaki ilk iştirakimiz olan 
Polisan Hellas’ın gelirlerimize katkı sağlamaya başladığı bir 
dönüm noktası oldu. Nisan ayında anlamlı bir gelir kaydet-
meye başlayan Polisan Hellas’ın 137,7 milyon TL’lik katkı-
sının yanısıra, boya ve liman faaliyetlerimiz ile birlikte, ge-
lirlerimiz yüzde 32,2 oranında güçlü bir büyüme kaydederek 
772,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 

2014 yılında kurulum aşamasındaki Polisan Hellas’ın 
FAVÖK üzerindeki 14,9 milyon TL’lik negatif etkisinin ya-
nısıra, Polisan Kimya’nın düşen gelirleri sonucunda FAVÖK 
marjı toplamda 2,5 baz puan gerileyerek yüzde 13,0 seviye-
sinde gerçekleşti. Net kar ise, yüzde 48,9 oranında artarak 
43,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Net karımızdaki artış, 
iki nedenden kaynaklandı. İlk olarak, Polisan Hellas etki-
si olmaksızın, diğer iştiraklerimizin operasyonel karlılıkla-
rı, 2014 yılında, 2013’e kıyasla 25 milyon TL arttı. Bunun 
yanısıra, gayrimenkullerimizin yeniden değerlemesi ile ilgili 
olarak 2013 yılında net karımıza 9 milyon TL olarak yansı-
yan tutar, 2014 yılında 19 milyon TL’ye yükseldi. Böylece, 
Polisan Hellas’ın net karımız üzerindeki 20,1 milyon TL’lik 
negatif etkisi bertaraf edilmiş oldu.

Polisan Holding, 2014 yılı için revize ettiği en son bek-
lentilerinde, Yunanistan’daki Polisan Hellas’ın katkısı hariç 
olmak üzere, gelirlerinde jeopolitik gelişmeler dolayısıyla 
gözlenebilecek birkaç puanlık sapma ile 2013 seviyelerinde 
bir artış (2013 gelir artışı: yüzde 15,1), FAVÖK marjında 

ise 2013 yılı seviyelerini (2013 FAVÖK marjı: yüzde 15,5) 
hedeflemiştir. 2014 yılında ekonomi ve siyaset alanında ya-
şanan belirsizliklerin yanı sıra, petrol fiyatlarındaki düşüş 
sonucu yapılan fiyat ayarlamaları ile gelir büyümesi beklen-
tilerin bir miktar altında, yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşir-
ken, düşen hammadde girdi fiyatları ile Polisan Hellas hariç 
FAVÖK marjı da beklentilerin bir miktar üzerinde, yüzde 
18,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

- Polisan, kârlılık ile desteklenen gelir artışı 
hedefiyle aksiyonlarına devam ediyor
2015 yılında da hem global piyasalardaki, hem de 

Türkiye’deki makroekonomik zorluklar ve dolayısıyla kur-
lardaki dalgalanma da devam etmektedir. Polisan Holding 
iştirakleri, kârlılık ile desteklenen gelir artışı hedefiyle aksi-
yonlarına devam etmektedir. Polisan Holding, stabil bir or-
tamda, Polisan Hellas rakamlarının konsolide edildiği 2014 
yılı rakamlarına kıyasla, 2015 yılında gelirlerinde yüzde 20 
oranında, FAVÖK marjında da bir baz puanlık bir artış kay-
detmeyi ve 2014 seviyelerinde (2014 yılı konsolide yatırım 
harcamaları 72 milyon TL olarak gerçekleşmiştir) yatırım 
harcaması gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

- Yaklaşık 22 ülkeye ihracat yapıyoruz
Polisan Boya olarak yaklaşık 22 ülkeye ihracat gerçekleş-

tiriyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler arasında dünyada geniş 
bir alana yayılmaktadır, önemli pazarlarımız arasında Orta 

2014 Polisan’ın yurt dışındaki ilk  iştiraki 
Polisan Hellas için de bir dönüm noktası oldu

50. yılını kutlayan Polisan Holding’in yurt dışındaki ilk iştiraki olan Polisan Hellas, 
2014’te Holding gelirlerine katkı sağlamaya başladı.
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Asya, Rusya, Orta Doğu, Balkanlar  ve Afrika yer almaktadır.

- Büyük şehirlerde sadakat seviyesini artırmak
 için marka bilinirliği çalışmalarını sürdürüyoruz
Polisan Holding’in uzun vadeli stratejisi, yatırımcılar için 

maksimum değer yaratmak için süregelen işleri karlı bir şe-
kilde büyütmek, Holding şirketleri arasında maksimum sinerji 
sağlamak, yüksek marjlı yeni iş kollarında büyümek için strate-
jik ortaklıklar kurmak, Holding’in portföyündeki diğer varlık-
ları değerlendirmek ve profesyonel yönetim ile yüksek kurum-
sal yönetim standartlarını sürdürmektir.

Polisan Boya’nın uzun vadeli stratejisi, dekoratif boya seg-
mentindeki liderliğini sürdürürken, deniz, mobilya ve endüstri-
yel segmentlerde de büyümektir. Anadolu illerindeki sadakat 
seviyesine büyük şehirlerde de ulaşmak amacıyla marka bili-
nirliğini artıran çalışmalarını sürdüren Polisan Boya, in-house 
teknoloji kullanımı ile boya bazının merkezde üretilip, renklen-
dirmenin lokalize olacağı bir yapı kurgulamaktadır. Pazarla-
ma stratejilerini, iç cephede Türkiye’de “buy it yourself – ken-
din al” konseptini yaygınlaştıracak şekilde kurgulayan Polisan 
Boya, dış cephede de özellikle yalıtım sistemleri paket satışı 
alanındaki liderliğini sürdürerek büyümeye devam etmeyi he-
deflemektedir. 

Türkiye deniz ticaretinin, önümüzdeki yıllarda, Avrupa’da 
ilk sırayı almasını bekliyoruz. Bu süreçte, Poliport’un strate-
jisi, büyüyen deniz ticaretinden aslan payı almaktır. Hali ha-
zırda, Türkiye’nin 18 milyar $’lık ihracat faaliyetinde kimya 
üçüncü sırayı almakta ve kimya endüstrisinde ithalat ve ihracat 
aktivitesi artarak devam etmektedir. Poliport, bol hammadde 
kaynaklarına sahip ve petrokimyasal kompleksleri olan Suudi 
Arabistan’ın ihracatından aldığı payı artırırken, Kuveyt, Katar, 
Mısır, İsrail gibi Körfez Bölgesi ürünlerinden aldığı payı da bü-
yütmeye devam edecektir. Poliport, hem kapasite artırımı, hem 
yeni iş kolları, hem de Holding şirketleri ile yaratılması olası 
sinerjileri değerlendirmektedir. Örneğin, Yunanistan’daki PET 
fabrikası, hem hammadde tedarikçileri ile var olan iş ilişkileri, 
hem de hammaddelerin büyük bir bölümünün limanda çalışı-
lıyor olması dolayısıyla, Poliport için iş hacmi yaratacak bir 
entegrasyon olarak düşünülebilir. Yukarıda bahsettiğimiz ha-
cim bazlı büyümenin yanısıra, hali hazirda kendi kuru yükleri-
ni elleçleyen bazı firmaların, full kapasite kullanım oranlarına 
yaklaştıkça, arz-talep dengesinin, Poliport lehine bozulması, 
dolayısıyla artan fiyat seviyelerinin de, şirketin büyümesini te-
tiklemesi beklenmektedir.

Kimya faaliyetleri alanında ise, Polisan Kimya bünyesinde 
üretilen ve satışı yapılmakta olan Adblue©/AUS 32’nin öne-
minin ve kullanımının, çevre mevzuatı ve çevre bilincinin ge-
lişimine paralel olarak artarak devam etmesi beklenmektedir. 
Bunun yanısıra, yapı kimyasalları (beton katkıları), deprem 
yönetmeliklerinin uygulanmasındaki hassasiyetlerin artması ve 
gündemde olan depreme hazırlık alanındaki dönüşüm projeleri-
nin hayata geçirilmesi ile gelecek açısından önemli bir yatırım 
olarak görülmektedir.

Yunanistan’da faaliyet gösteren ve arazisi farklı yatırım-
lar için de kullanılmaya elverişli olan Polisan Hellas, Polisan 
Kimya’nın polimerizasyon alanındaki teknolojik know-how 
ve pazarlama kabiliyetlerini, Polisan Boya’nın satış ağını ve 
Poliport’un hammadde tedarikindeki lojistik ve depolama 
avantajlarını kullanarak, Polisan Holding şirketleri için de si-
nerji sağlayacaktır.

Kuruluşundan bu yana daima fark yaratan ve katma de-
ğer sağlayan ürün ve servisler geliştiren Polisan Boya’nın 
ARGE‘si, 2014 yılında, Türkiye’nin 159. Ar-Ge Merkezi 
Belgesi alan kurumu oldu. Bunun yanısıra, Polisan Holding 

iştirakleri, Polisan Boya, Polisan Kimya, Polisan Yapı Kim-
yasalları ve Yunanistan’da kurulu Polisan Hellas, ‘POLİ-
SAN‘ markası altında TURQUALITY® Destek Programına 
(“TURQUALITY®”) dahil oldu. Türk ürünlerinin yurtdışında 
markalaşması ve Türk mallarının küresel imajının güçlendiril-
mesi için Ekonomi Bakanlığı’nın başlattığı bu programa dahil 
edilmekten gurur duyuyoruz. Dünyada emsali görülmeyen ürün 
ve hizmetler temin ederken, markamızın yurtiçi ve yurtdışında 
bilinirliğini arttırmaya yönelik inovasyon ve kalite odaklı AR-
GE faaliyetlerimize devam edeceğiz.

- Yatırımlarımız, hız kesmeden devam edecek
Polisan Holding şirketleri olarak, olağan bakım ve onarım 

harcamalarının yanı sıra, Polisan Hellas’ta yapacağımız cüzi 
yatırımlar ile verimliliği, Poliport’ta, 2 yıla yayılacak ~11,5 
milyon dolarlık yatırım ile 2016 yılında kapasiteyi ~195.000 
metreküpten, 230.000 metreküpe arttırmayı hedefliyoruz.  
Ayrıca 7,5 milyon dolarlık bir yatırım ile kuru yük rıhtımını ta-
mamlayarak 500.000 tonluk bir kapasiteyi ilave etmeyi plan-
lıyoruz. Polisan Kimya’da ise, Yapı Kimyasalları yıllık kapa-
sitesini 65.000 tona ve Adblue©/AUS 32 kapasitesini 50.000 
tona çıkarmak için planladığımız toplamda 1-2 milyon euroluk 
offsite yatırımını, yapı sektöründeki gelişmeleri takip ederek 
ilerleyen zamanlarda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun 
yanı sıra, 2015 yılında anti-friz üretmeyi ve satışta AdBlue 
dağıtım ağını kullanmayı planlıyoruz.

- Sektörün en büyük sıkıntısı, irili ufaklı yüzlerce 
firmanın faaliyet gösteriyor olması
Faaliyetlerimizde gelirlerimizin en büyük kısmını oluşturan 

boya sektörü özelinde, Türkiye’de en büyük sıkıntılardan birisi, 
sektörümüzde irili, ufaklı 600 adet firma bulunmasıdır. Ör-
neğin, en büyük boya üreticisi Almanya’da pastayı 260 şirket 
paylaşmaktadır. Almanya’da şirket sayısının azlığı, devletin 
koruyucu politikaları sonucudur. Benzer bir uygulama sonu-
cunda, sektör hem yurtiçinde operasyonel verimliliğe, hem de 
yurtdışında daha rekabetçi bir yapıya kavuşabilir. 

Gelirlerimizin büyük kısmını oluşturan boya, liman ve kim-
ya faaliyetlerimizin yanısıra; Polisan Holding’in bünyesinde 
bulunan değerli gayrimenkulleri değerlendirmek üzere 2006 
yılında kurulan Polisan Yapı’nın yüzde 42, DAP Yapı’nın ise 
yüzde 58 oranında bir pay aldığı, toplam nette 19.544 met-
rekarelik bir alan teşkil eden Kağıthane Z Ofis Projesi’nde, 
payımıza düşen 126 ofis ve 28 mağazaya ait kat irtifaklı tapu-
ları Haziran ayında teslim aldık. Ofis ve mağazaların satış ve 
kiralanmalarına yönelik olarak imzaladığımız sözleşme ardın-
dan başlattığımız pazarlama aktiviteleri sürerken, 2015 yılı 
Mart ayı itibarıyla ilk kiralamalar başladı. Bunun yanı sıra, 
Kurtköy’deki 180.000 m2 büyüklüğünde, sahile, Sabiha Gök-
çen Havaalanına ve Ankara-İstanbul hızlı tren hattına oldukça 
yakın arsamızda da kat karşılığı gerçekleştirilecek bir proje 
için, DAP Yapı ile anlaştık. 

Tarım alanında, Polisan Tarım olarak, 2014 yılında da, 
Türkiye’deki en büyük ceviz ve badem bahçesini kurmak ve 
yılda 6.000 ton üretim yapmak üzere arazinin 1.000 hektara 
çıkması için satınalım görüşmelerini sürdürdük. Hali hazırda 
yetiştirdiğimiz 200.000 ceviz ve 200.000 adet badem fidanın-
dan, 2014 yılında, 22.500 ceviz, 22.000 de badem fidanını, 
şu anda toplamda 2.2850.000 metrekareye ulaşan tarım ara-
zisine diktik. 

Mart 2015 itibarıyla diktiğimiz 23.500 fidana ilaveten, 
42.500 fidan daha dikerek, 2015 sonunda mevcut sahanın 
tamamında, 73.500 ceviz, 37.000 de badem olmak üzere, 
110.500 adet fidan dikmiş olmayı hedefliyoruz.
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Kimya sektörü 
ithalata bağımlı bir 
sektör durumunda. 
Sektör kullanılan 
hammaddenin yüzde 
70’ini ithal ediyor. 
Bunun ancak yüzde 
30’u yerli üretimle 
karşılanıyor. Plastik 
üretimin ana girdisi 
yüzde 90 oranında 
petrokimya sektörün-
den sağlanıyor. Pet-
rokimya sektörü ise 
büyük ölçekli, serma-
ye ve teknoloji yoğun bir sektör. 

Türkiye’nin kimya sektörü ihracatı 2010 yılında yüzde 

22 oranında artarak 13,4 
milyar dolar olarak gerçek-
leşti. Kimyasal ürünler ih-
racatı 2011 yılında olumlu 
performansla yüzde 29 
düzeyinde artış gösterdi ve 
yılı otomotivin ardından 2. 
büyük ihracatçı sektör ola-
rak kapattı. 

Avrupa’nın ikinci bü-
yük plastik üreticisi olan 
Türkiye’de her geçen gün 
önemi artan plastik ve 
kimya sektöründe, Ar-Ge ve inovasyonu kullanarak katma 
değeri yüksek ürünler üretmenin önemi tartışılmaz. Tek-
nolojinin hızla geliştiği günümüzde bu sağlandığı takdirde 
ülkenin büyümesi daha da hızlı olacaktır.

Kimya sektörü ithalata bağımlı

Kocaeli, ocakta en fazla ihra-
cat yapan 10 il arasında perfor-
mansını en çok arttıran kent oldu. 
Türkiye’nin ocak ihracatı, yüzde 9 
azalmasına rağmen sanayi kenti 
Kocaeli’nin performansında yüzde 
8’lik artış gerçekleşti. Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) verilerinden 
derlenen bilgiye göre, kentin geçen 
yılın ocak ayında 844 milyon 709 bin dolar olan ihracatı, 
yüzde 8,2 artarak 913 milyon 915 bin dolara yükseldi. 
Kocaeli, bu rakamla ihracat liginde İstanbul’un ardından 
ikinci sırada yer aldı. 

Kentten ihracatın yüzde 76’sını 
otomotiv ve kimya sektöründe faali-
yet gösteren firmalar gerçekleştirdi. 
En fazla ihracat, 384 milyon 400 
bin dolarla otomotiv sektöründe ya-
pılırken, ikinci sıradaki kimya en-

düstrisinin ihracatı 310 milyon 239 
bin dolar olarak kayıtlara geçti. 

Ocakta kentten en fazla ihracat 
yapılan ilk 10 pazarın 8’ini aralarında İngiltere, Fransa ve 
İtalya’nın da bulunduğu Avrupa ülkeleri oluşturdu. Lider 
pazar İngiltere’ye ihracat, yüzde 81’lik artışla 106 milyon 
327 bin dolara yükseldi.

Kocaeli’nin ihracatının çok büyük 
bölümü kimya ve otomotivden

GEBKİM, Bursa için de örnek oluşturuyor. Bursa’ya 
Kimya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurmak için ça-
lışmalarına devam eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
(BTSO) BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran’ın baş-
kanlığındaki bir heyet, GEBKİM’i ziyaret ederek Yönetim 
Kurulu Başkanı Refik Baydur’dan bölge hakkında bilgi 
aldı. Duran, “Bursa’da kimya sektöründe faaliyet gösteren 
500’e yakın firma bulunuyor. Bu firmalar Bursa’daki 13 
OSB, ıslah ve İhtisas OSB’lerde bulunuyor. Firmaların bu 
dağınık yapısı sektörü olumsuz anlamda etkiliyor” dedi.  

Kimya sektöründe birçok firmanın OSB’lerdeki kanu-
ni yükümlülükler sebebiyle çekimser davrandığını belirten 
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker  Duran, GEBKİM’in 

kendileri için örnek oluşturduğunu ifade etti. Kimya ile ilgili 
gerçekleştirilecek her çalışmanın sektörde faaliyet gösteren 
firmalara avantaj sağlayacağının altını çizen İlker Duran, 
GEBKİM’in tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söz-
lerine ekledi. 

GEBKİM’in, Türkiye’nin ilk ihtisas OSB’si olduğunu 
belirten OSB Bölge Müdürü Deniz Delioğlu, köprülere ve 
otoyollara yakın olan bölgenin lojistik olarak büyük bir 
avantajı olduğunu dile getirdi. Kimya sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların biraraya gelerek, sektörün gücünü ar-
tırmayı hedeflediklerini belirten Delioğlu, mesleki ve teknik 
eğitim konusunda belgelendirme için Avrupa Birliği’nden 
hibe fonları almaya hak kazandıklarını da sözlerine ekledi. 

GEBKİM sektörün gücünü artırmayı hedefliyor
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Hayat Kimya’nın büyüme hızının arkasında kuruluşundan 
bu yana benimsediği yenilikçi yaklaşımlar ve markalarına, 
işletmelerine ve insan kaynaklarına yapılan yatırımlar oldu-
ğunun altını çizen Orhan İdil, “Bu başarımız istatistiklere de 
yansımış durumda. Bugün Hayat Kimya, en yüksek hacimde 
ihracat yapan ilk 1.000 kuruluş içinde 57’nci, en büyük 500 
sanayi kuruluşu içinde 62’nci ve Holding en hızlı büyüyen 
şirketler içinde de 21’inci sırada bulunuyor. Son 10 yıldır her 
sene ortalama yüzde 20’lik birleşik büyüme ile her 4 yılda 
bir, iki kat büyüdük” dedi.

Hayat Kimya’nın ülke ekonomisi için katma değer üre-
tirken, istihdama da katkı sağladığını ve çalışanlarına da 
yatırıma devam ettiklerini kaydeden İdil, “Büyümemize 
paralel olarak 2014 yılında 1000’in üzerinde arkadaşımızı 
bünyemize katarak yurtiçinde toplam çalışan sayımız 3 bin 
500’e, dünyada ise toplam 7000’e yaklaşmış durumda. 320 
çalışanımızı 2014 yılında global çalışma yetkinlikleriyle do-
natacak yurtdışı görevlerine atadık.” dedi.

Markalarına, teknolojiye, insan kaynakları eğitimi ve 
Ar-Ge’ye yaptıkları sürekli yatırımın kendilerini daha büyük 
hedefler için cesaretlendirdiğini ifade eden Orhan İdil, “Bu 
yatırımlarımızın yansımalarını Türkiye’de olduğu kadar, böl-
gede giriş yaptığımız her ülkede de görüyoruz. Hayat Kimya, 
yatırım yaptığı bölgelerdeki istikrarsızlıklara rağmen, tüm 
bu değerleriyle teknoloji ve kalite ihraç eden bir kuruluş hali-
ne geldi. 2015’te de büyümemizi bu misyon ile sürdüreceğiz” 
diye konuştu.

- Lütfi Aydın: Çevreye duyarlı teknolojik know-
how’ımızı yeni pazarlara taşımaya devam ediyoruz

Kağıt Fabrikalar Direktörü Lütfi Aydın; Hayat Kimya’nın 
sahip olduğu çevreye duyarlı, enerji ve su tasarrufu sağlayan 
teknolojik know-how’ını yeni pazarlara taşımaya devam et-
tiğini vurguladı. Hayat Kimya’nın son 5 yılda yatırımlarını 
en hızlı gerçekleştiren şirket olduğuna dikkat çeken Aydın, 
dakikada 2 bin 210 metrelik üretim hızıyla 24 saat kesintisiz 
üretim yaparak 2012’den beri dünya hız rekorunun sahibi 
olduklarını da sözlerine ekledi. Ayrıca, çevreye duyarlı üre-
tim stratejileriyle, verimlilik ve teknolojik yenilikçiliği temel 
alarak yatırımlarına hızla devam ettiklerini kaydeden Aydın, 

“Gittiğimiz her pazara patentli teknolojilerimizi de götüre-
rek pazarın kalkınmasına destek oluyoruz. Örneğin, patentli 
kojenerasyon teknolojisiyle Türkiye ve dünyada ilk kez do-
ğalgazın toplam enerjisini % 85’e varan verimlilikte kullanı-
yoruz. Yine ülkemizde en az su kullanımı ile temizlik kağıdı 
üretimi gerçekleştiren firmayız, Avrupa’da ise 3. sıradayız” 
dedi.

- Aysel Aydın: Trend ve talepleri kalitemizle bir-
leştirerek fark yaratan ürünler ortaya koyuyoruz

Temizlik Kağıtları Kategorisi Global Pazarlama Direk-
törü Aysel Aydın, rekabetin yoğun olduğu ve giderek arttığı 
temizlik kağıtları kategorisinde tüketici trendlerini ve talep-
lerini dikkatle izlediklerini ifade ederek, bu trend ve talepleri 
Hayat Kimya’nın kalite ve teknolojisiyle birleştirerek fark 
yaratan ürünler ortaya koyduklarını kaydetti. 

- Hayat Kimya, Tataristan’da temizlik kağıdı 
üretimine başladı

Hayat Holding, Rusya’nın Tataristan Cumhuriyeti’nde 
kimya fabirkası açtı. Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde 
açılan fabrika Hayat Holding’in Kastamonu Entegre’den 
sonra bölgede açtığı ikinci fabrika. Sözkonusu fabrika için 
180 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Hayat Holding’in bölge-
deki yatırımlarının 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ha-
yat Kimya’da Moskova merkez ofis dahil 650 kişi istihdam 
edilecek. Fabrikanın yıllık kapasitesi 70 bin tonu buluyor.

Rusya temizlik kağıdı pazarına Papia ve Familya marka-
larıyla giren Hayat Kimya, Rusya’nın en büyük markaların-
dan biri olmayı hedefliyor. Dünyada kişi başına tüketim 4,4 
kilogramken bu rakam Rusya’da henüz 3 kilogram seviye-
sinde. Rusya’nın temizlik kağıdı yıllık tüketimi 515 bin ton. 
Rusya’da ideal rakamı yakalamak için büyümenin devam et-
mesi bekleniyor.

Rusya’nın bir diğer özelliği ise yıllık 86 bin ton temizlik 
kağıdı ithal ediyor. İthalatın önemli bir kısmı kaliteli kağıt-
tan oluşurken, içerde üretimin genelde Avrupa standartları-
nın altında olduğu görülüyor.Hammaddeyi Rusya’dan temin 
eden Hayat Kimya, Rusya’da yaşanan ekonomik kriz ve dolar 
kurundaki değişkenlerden ciddi etkilenmemeyi öngörüyor.

Hayat Kimya; üretim, teknoloji, İK, marka ve 
Ar-Ge’ye odaklanarak büyümeye devam ediyor

Şirketin 2014 yılına ilişkin değer-
lendirmeleri ve 2015 hedefleri, Ha-
yat Kimya Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Koordinatörü Prof. Dr. Orhan 
İdil, Temizlik Kağıtları Kategorisi 
Global Pazarlama Direktörü Aysel 

Aydın ve Kağıt Fabrikalar Direktörü 
Lütfi Aydın’ın katılımıyla İstanbul’da 

düzenlenen toplantıda paylaşıldı.
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TÜBİTAK, günümüzün en 
yaygın hastalıklarından olan 
obezite, diyabet, hipertansiyon, 
romatizma ve kanser tedavi-
sinde kullanılacak yerli ilaç 
üretilmesi için harekete geçti. 
Bilimadamlarına çağrı yapan 
TÜBİTAK, yerli ilaç geliştiren-
lere 2.5 milyon liraya kadar 
destek sağlayacak.

TÜBİTAK, ithalatına her 
yıl milyarlarca lira para öde-
nen kritik ilaçların yerli im-
kanlarla üretilmesi için yeni 
bir çağrı programı açtı. Araş-

tırmacılara, üniversitelere ve 
sanayiye yönelik açılan program 
kapsamında obezite, diyabet, hi-
pertansiyon, genetik hastalıklar, 
romazitma ve kanser tedavisin-
de kullanılabilecek biyoteknolo-
jik, biyolojik ve sentetik yeni ilaç 
moleküllerinin geliştirilmesine 
yönelik projelerin geliştirilmesi 
hedefleniyor. Geliştirilen ilaç-
ların sonraki dönemde patent 
alması sağlanacak. İlaçların 
preklinik invitro ve invivo deney 
hayvanı çalışmalarını da içerme-
si gerekecek.

TÜBİTAK, yerli ilaç geliştirenlere 
destek verecek

Kadınların kullandığı makyaj malzemelerinin kısırlı-
ğa neden olduğu açıklandı. Makyaj ürünlerinin hormon 
dengesizliğine yol açabilecek kimyasallar içerdiği için 
kısırlığa neden olabileceği belirtilirken kozmetik ürünleri-
ni kullanan bir kadının vücudu-
nun her gün en az 500 kimyasal 
maddeye maruz kaldığı belirti-
liyor. Sözkonusu kimyasalların 
alerjiden, hormon bozukluğuna, 
doğurganlık sorunlarından 
kansere kadar birçok rahat-
sızlığa davetiye çıkarabileceği 
belirtilirken ruj, oje, fondöten, 
deodorant, parfüm, saç spreyi, 
gibi ürünlerin kimyasal analizi-
ni yapan araştırmalarda tüyler 
ürperten sonuçların ortaya 
çıktığı kaydediliyor. Kadınların 
ne kadar erken yaşta makyaj 
yapmaya başlarsa kısırlık açısından tehlikenin o kadar 
büyük olduğu belirtiliyor.

- Doğal beyaz sabun en iyisi
14-19 yaşındaki genç kızlar üzerinde yapılan araştır-

mada, güzellik ürünlerinde, kanser ve hormon sorunlarına 
yol açtığı tespit edilen kimyasallara rastlandığı kaydedi-

lirken, İskoçya’da yapılan 
bir çalışmada makyajın 
gebeliğin ilk üç ayında hem 
bebeklerin hem de annenin 
hayatını riske attığının gö-
rüldüğü belirtiliyor. Kadın-
ların makyaj yapmadan önce 
birçok kimyasalın sağlık açı-
sından zararlarını göz önün-
de bulundurması gerektiğini 
kaydedilirken; hamileliğin ilk 
3 ayında bebekler daha çok 
risk altında olduğu için bu 
dönemlerde makyaj yapmak-
tan kaçınılması gerktiği, saç 

ve vücut temizliğinde doğal beyaz sabun kullanılmasının 
en iyisi olduğuna dikkat çekiliyor.

Kadınlar makyajla 500 kimyasal alıyor

Uluslararası Enerji Ajansı, ABD’nin 2020 yılına kadar 
küresel petrol arzının en büyük kaynağı olacağını açıkla-
dı.  

Enerji ajansının sözkonusu açıklaması, Amerika’nın 
petrol üretim gücüne yönelik soru işaretlerinin arttığı bir 
ortamda kritik önem taşıyor.  

Amerika’da son haftalarda açıklanan verilerin, son-

daj sayısında düşüş olduğunu ortaya koyması, fiyatların-
dan Ocak ayının ortasından itibaren yükselmesine yol açtı. 
Brent petrolü, Amerika’nın üretimine ilişkin endişeyle kısa 
süre içinde 45 dolardan neredeyse 60 dolara tırmandı. An-
cak Amerika’da açıklanan diğer verilerin petrol stoklarının 
rekor düzeye çıktığını göstermesi fiyatların daha da yüksel-
mesinin önüne geçti.

En büyük petrol kaynağı 2020 yılına kadar ABD
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BASF Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Baş-
kanı ve BASF Türk CEO’su Volker Hammes, BASF’ın bu yıl 
150. yaşını kutladığını belirterek “Bir şirketin bu kadar yıl 
geçmişi olması kolay bir şey değil başka sektörlerde bu kadar 
uzun geçmişi olan şirketler var fakat kimya sektöründe tekiz. 
Bu sene BASF Türkiye için de özel bir yıl çünkü şirketimizin 
Türkiye’deki 135. yılı ve Türkiye’de kimyasal ürünler üret-
meye başlamamızın da 45. yılı” dedi. 

Hammes şunları söyledi: “2014 yılının 4. çeyreğin-
de BASF Grubu’nun yaklaşık 18 milyar euro seviyesindeki 
satışları, önceki yılın seviyesine ulaştı 2013 yılı 4. çeyreği: 
18,1 milyar euro idi ve satış hacmi yüzde 1 artış gösterdi. 
Katalizör birimi ve ayrıca Tarım Çözümleri ile Petrol ve Gaz 
segmentleri de bu artışa katkıda bulundu. Yüzde 2’lik Olum-
lu kur etkisi, satış fiyatlarında ağırlıklı olarak petrol fiyatıy-
la ilgili yüzde 4’lük azalmayı karşılayamadı. Özel kalemler 
öncesi faaliyet geliri (FVÖK) 40 milyon euroluk artışla 1,5 
milyar euroya yükseldi bu 2013 Yılı 4. çeyreğinde 1,4 milyar 
euro idi.. Özel kalemler öncesi FVÖK, önceki yılın aynı dö-
nemiyle karşılaştırıldığında Kimyasal Ürünler ve Tarım Çö-
zümleri sektörlerinde önemli bir artış sergiledi. 2014 yılında 
74,3 milyar euro olarak gerçekleşen satışlar, önceki yılla 
aynı seviyeye ulaştı 2013 yılında 74,0 milyar euro olarak 
gerçekleşmişti.

Satış hacimleri, 2014 yılında tüm segmentlerde artış 
gösterdi. Genel hacimler yüzde 4 büyüdü. Fiyatlar, özellikle 
petrol ve gaz fiyatlarındaki önemli düşüş nedeniyle yüzde 3 
azaldı. Olumsuz kar etkileri, neredeyse tüm bölümlerde sa-
tışları azalttı. Özel kalemler öncesi FVÖK, 2014 yılında 280 
milyon euro artarak 7,4 milyar Euro seviyesine yükseldi. Bu, 

özellikle Kimyasal Ürünler, Performans Ürünleri ve İşlevsel 
Malzemeler ve Çözümler segmentlerinden oluşan kimyasal 
ürünler işinin büyük katkısı sonucunda elde edildi. FVÖK, 
önceki yıla oranla 466 milyon euroluk bir artışla 7,6 milyar 
euroya ulaştı. Net gelir, önceki yılın 4,8 milyar euroluk sevi-
yesini aşarak 5,2 milyar euro olarak gerçekleşti. Hisse başı-
na kazanç 5,22 euro’dan 5,61 euro’ya yükseldi. Düzenlenmiş 
hisse başına kazanç, önceki yıl 5,31 euro seviyesindeyken bu 
sene 5,44 euro seviyesine yükseldi”.

2015 öngörüleri ile ilgili olarak Volker Hammes, “2015 
yılında, petrol ve hammadde fiyatları kadar kurların da de-
ğişkenliği; yükselen piyasaların daha yavaş büyüme göster-
mesi ve global ekonominin jeopolitik sebepler tarafından en-
gellenmesi gibi belirsizliklerle karşı karşıyayız. Yine de 2015 
yılı için global ekonomide, endüstriyel üretimde ve kimya 
sektöründe 2014 yılına oranla biraz daha güçlü bir büyüme 
bekliyoruz. Bunun nedenlerinden bir tanesi düşük petrol fi-
yatı” dedi.

Hammes, 2015 yılında şirketin küresel ekonomik öngö-
rülerini de açıkladı. Hammes, “Global ekonomik büyümenin 
yüzde 2,8 olmasını, küresel kimya üretiminde büyümenin 
yüzde 4,2 olmasını, ortalama Euro/Dolar paritesi 1 euro = 
1.20 Dolar olmasını ve Ortalama petrol fiyatının (Brent) va-
ril başına 60 Dolar ila 70 Dolar arasında olmasını bekliyo-
ruz” dedi.

Hammes, “Son yılların en büyük yatırım programı ile 
geleceğe dönük büyümenin temellerini atıyoruz. Üretim 
Verbund’umuzu son yıllarda güçlendirdik. Yükselen piya-
salara yatırım yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
kaya gazından fayda sağlamak üzere yatırım yapıyoruz ve 
Avrupa’daki tesislerimizin rekabet gücünü artırmaya dönük 
yatırım yapıyoruz. 2015 yılında birçok yeni tesis çalışmaya 
başlayacak; bu tesisler önümüzdeki 10, 20 veya 30 yıl bo-
yunca üretime devam edecek” dedi.

Hammes, Türkiye piyasasında da 2014’ü 700 milyon euro 
civarında bir satış ile tamamladıklarını söyleyerek öngörülen 
840 milyon euro satış gelirine öngörülemeyen kur ve petrol 
fiyatlarından dolayı ulaşamadıklarını belirtti.

BASF’nin Türkiye’de hedefi 1 milyon euro

Kuruluşunun 150 yılını kutlayan 
dünyanın en büyük kimya şirketlerinden 

BASF, 2014 yılı karını ve 2015 yılı 
beklentilerini açıkladı. BASF Türkiye 
CEO’su Volker Hammes, dünyadaki 

karışıklıklar, kur ve petrol fiyatlarının 
sektörü eklediğini belirterek hedeflenen 

ciroya ulaşılamadığını fakat 3-5 yıl 
içinde Türkiye cirolarını 1 milyar euroya 

ulaştırmak istediklerini söyledi.
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Amerika’da yapılan bir çalışma fitalatlara yüksek 
oranda maruz kalan annelerin çocuklarının IQ değerinin 7 
puan düşük çıktığını gösterdi. ABD’de üç tür fitalatının ço-
cuk oyuncaklarında ve çocukların kullandığı malzemelerde 
yüzde 0,1 oranının üzerinde kullanılması yasaklandı. 

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre fi-
talatlar, plastik malzemeleri daha esnek yapmak ve kolay-
lıkla kırılmalarını önlemek 
amacıyla kullanılıyor. Ay-
rıca, yapıştırıcı ve kozmetik 
katkı malzemeleri olarak, 
hava temizleme, temizlik 
ürünleri ve spreylerde de 
bulunuyor. 

Araştırmaya göre; DnBP 
ve DiBP maddelerine en 
yüksek düzeyde maruz ka-
lan annelerin çocuklarının 
IQ seviyelerinin en düşük 
düzeyde maruz kalan anne-
lerin çocuklarına göre or-
talama 7 puan daha düşük 
olduğu görüldü. Bulgular 
ayrıca, bu iki kimyasala yük-
sek düzeyde maruz kalan çocukların bilgiyi işleme hızla-
rının, işler belleklerinin ve algısal muhakemelerinin daha 
düşük seviyelerde olduğunu gösterdi. Algısal muhakeme, 
kişinin sözel olmayan bilgiyi gözünde canlandırabilme ve 
anlama yeteneğidir. Yanı sıra, DiBP maddesine en yüksek 
düzeyde maruz kalan çocuklarda sözel kavrama becerisi-
nin daha düşük olduğu görüldü.

- Amerika’da oyuncaklarda yasak
ABD Kongresi üç tür fitalatın çocuk oyuncaklarında 

ve çocukların kullandığı malzemelerde yüzde 0,1 oranının 
üzerinde kullanılmasını yasakladı. Bunlar, bu çalışmada 
incelenen BBP, DEHP ve dibütil (DiBP ve 
DnBP dahil olmak üzere) fitalatlar. Küçük 
çocukları korumak amacıyla tedbir niteli-
ğindeki bu düzenlemelere rağmen, has-
sasiyetin en fazla olduğu anne kar-
nındaki fetusun gelişimi süresi için 
herhangi bir düzenleme getirilmiş 

değil.

- Türkiye’de çocuk ürünlerindeki zehirli kimya-
salları yasakladı

Daha önce tekstil, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri ve 
mobilya üretimlerinde kullanılan tehlikeli kimyasallara kı-
sıtlama getirilerek bu ürünlerin kimyasal takiplerine baş-

lanmıştı. Bakanlığın yaptığı çalışmalar 
sonucu yeni ürün kategorileri belirlendi 
bunlar; deterjanlar, kuvvetli asit veya 
baz içeren temizlik ürünleri, hava aro-
matize edici ürünler, havuz kimyasalla-
rı, emzik ve biberonlar ile hijyenik kağıt 
ürünleri. Bu ürünlerin etkin bir şekilde 
denetlenerek kaçak merdiven altı üre-
timlerinin önlenmesi amacıyla bu ürün-
lerde kullanılan zehirli kimyasallara kı-
sıtlama getirilerek denetlenecek.

Ocak ayında yayımlanan tebliğle ya-
pılan değişiklikler şöyle:

Yüksek düzeyde alerji yapan, nikel, 
tüm metal aksesuarlar, düğme, fermu-
ar, perçin, takı ve saatler kısıtlanacak. 
Belirtilen ürün gruplarında ciğer ve 

böbrek hastalıklarına neden olan ve kanserojen etki içeren 
Kadmiyum kimyasalıda yasaklanacak.

Zehirli etkiye sahip organostanik bileşikler tampon, hij-
yenik ped, göğüs pedi ve çocuk bezlerinde yasaklanmıştır. 
Belirtilen kimyasalın denetimi tekstil, deri ürünleri ve eldi-
venlerde de yapılacaktır.

Kanserojen etki içerdiği için perflorooktan sülfanatlar, 
kaplanmış tekstil ürünlerinde yasaklanmıştır.

Çevreyi kirleten onil fenol ve nonil fenol etoksilatlar 
tekstil, deri ürünleri, kağıt ürünler ve deterjanlarda kısıt-
landı.

Kanserojen etki yapan civa ve arsenik bileşenlerinin kul-
lanımı ahşap ürünlerde tamamen yasaklandı.

Türkiye’de son yıllarda dermatolojik has-
talıklar katlanarak artmaya başladı. Der-

matologlar uyarıyor; bilinçsizce kullanılan 
çok sayıda zararlı kimyasal ürün insan-

lara başta kanser olmak üzere çeşitli 
deri hastalıklarına neden oluyor.

Kimyasallar zeka geriliğine 
neden olabiliyor

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne 
bağlı Enerji Bitkileri Tarım Araştırma Merkezi’nde yapı-
lan çalışmalar sonucu buğday sapından benzine alternatif 
olabilecek biyoetanol üretildi. Merkezin Müdürü Mustafa 
Acar; çalışmalarında biyodizel, biyoetanol ve biyokütle 
çalışmalarına yoğunlaştıklarını dile getirdi. Acar, “Özel-
likle yenilenebilir enerji içinde yer alan biyoyakıt çalışma-

sı son yıllarda oldukça önem kazanmış durumda. Özellikle 
çevresel faktörlerden dolayı yenilenebilir enerji ön plana 
çıktı ve gündemde önemli yer tutuyor. Gelecekte önemi 
daha da artacaktır” dedi. Acar, merkezde benzine alter-
natif olarak üretilen biyoetanol çalışmaları yaptıklarını 
vurgulayarak, biyoetanolün, benzinle karıştırılarak veya 
tek başına kullanılan bir yakıt türü olduğunu kaydetti.

Buğday sapından biyoetanol üretildi
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Henkel CEO’su 
Kasper Rorsted 
“2014, Henkel 
için başarılı bir yıl 
oldu. Zorlu ve son 
derece rekabetçi 
bir pazar ortamın-
da mali hedefle-
rimize ulaştık ve 
2016 stratejimizi 
uygulama konu-
sunda büyük yol 
kat ettik. Her üç iş 
birimi de bu başa-

rılı performansa karlı organik büyümeyle katkıda bulundu. 
Gelişmekte olan pazarlar, neredeyse yüzde 8’lik çok güçlü 
bir organik satış büyümesiyle bir kez daha Henkel’in ana 
büyüme lokomotifleri oldu. Bununla birlikte gelişmiş pa-
zarlarda da organik büyüme belirli ölçüde arttı.” dedi.

- 2015’te yüzd 3 ila 5’lik bir 
organik büyüme bekleniyor
Rorsted, 2015’e ilişkin mali hedefleri özetlerken “2015 

mali yılı için yüzde 3 ila 5 arasında bir organik büyüme 
bekliyoruz. Düzeltilmiş vergi öncesi kar marjımızın yak-
laşık yüzde 16 oranına, düzeltilmiş imtiyazlı hisse senedi 
başına karın da yaklaşık yüzde 10 oranında artmasını bek-
liyoruz.” dedi.

Rorsted şu açıklamalarda bulundu: 2014 mali yılındaki 
satışlar, 16 milyar 428 milyon Euro ile önceki yıla göre 
biraz daha yüksek gerçekleşti. Tüm iş birimleri, ilgili pa-
zarlarda sağlam bir organik büyüme ve artan pazar payı 

bildirdi. Çamaşır ve Ev Bakımı iş birimi yüzde 4,6’lık bir 
organik büyüme gerçekleştirdi. Beauty Care (Güzellik ve 
Bakım) iş birimi yüzde 2,0 oranında organik büyüme ser-
giledi ve Yapıştırıcı Teknolojileri iş birimi yüzde 3,7’lik bir 
organik büyüme kaydetti.

Azınlık paylarının düşülmesinden sonra düzeltilmiş net 
gelir bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artarak 1 milyar 764 
milyon Euro’dan 1 milyar 896 milyon Euro’ya yükseldi. 
Yıla ilişkin net gelir yüzde 2,3 artarak 1 milyar 625 mil-
yon Euro’dan 1 milyar 662 milyon Euro’ya yükseldi. Azınlık 
payları ile ilişkilendirilen 34 milyon Euro’nun düşülmesin-
den sonra yıla ilişkin net gelir 1 milyar 628 milyon Euro 
oldu (önceki yıl: 1 milyar 589 milyon Euro).

Düzeltilmiş imtiyazlı hisse senedi başına kâr (EPS) yüz-
de 7,6 oranında artarak 4,07 Euro’dan 4,38 Euro’ya yük-
seldi. Bildirilen düzeltilmiş imtiyazlı hisse senedi başına kar 
3,67 Euro’dan 3,76 Euro’ya yükseldi.

Henkel, 2014 yılını başarılı 
bir performansla kapattı

Henkel, 2014 yılı mali hedeflerine ulaştı.  16 milyar 428 milyon Euro satışa ulaşan 
Henkel’in faaliyet kârı ise 2 milyar 588 milyon Euro’ya ulaştı.

Chemport ile 15 milyar dolarlık yatırım bekleniyor
Ekonomi Bakanlığı’nın “Kimya Sektörü Raporu”na göre 

1 Ocak 2013-31 Temmuz 2014 arasında (yaklaşık 1.5 yılda) 
sektöre 132 projede 8 milyar liralık yatırım yapıldı. Plastik 
ürünleri de dahil edildiğinde toplam yatırım planı 11.5 mil-
yar lirayı buluyor. Bu rakamlara Socar - Petkim’in 6.5 mil-
yar doları bulması beklenen yatırımı, Dow-Aksa’nın 1 milyar 
dolarlık yatırım planı, Bayegan’ın 1 milyar dolarlık yatırımı 
dahil değil. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Ti-
mur Erk’e göre, bu sektöre yatırımları teşvik eden en önemli 
faktör, “sektörün ihracatta ikinci sıraya yükselmesi” ve ima-
latın 30 ayrı sektörüne girdi sağlar hale gelmesi. Sektörün 
ihracatı 2010’da 13.3 milyar dolardı, izleyen 3 yılda artış-
larla 2013 itibariyle 19.2 milyar doları buldu. Erk’e göre bu 

yükseliş yatırımcının dikkatini çekti. Yatırımların önünü çok 
daha fazla açması beklenen bir başka proje de olgunlaşıyor. 
Chemport projesinde önemli gelişmeler var. Chemport Kim-
ya Sanayicileri Hizmetleri Derneği kuruluyor. Arazi plana 
işlendi, tescili yapıldı. Timur Erk, “Bu proje bitse 15 milyar 
dolarlık yatırım bekliyoruz” dedi.

Chemport için 24 girişimcinin dernek kurduğunu da belir-
ten Timur Erk, Devlet 30 bin dönüm araziyi kamulaştıracak. 
Arazi tespiti yapıldı. Bandırma - Biga arasında. 1.5 milyar 
dolar civarında bir kamulaştırma bedeli gerekiyor. 30 bin 
dönümlük yer 1/ 100 binlik planlara işlendi, tescili yapıldı. 
Şimdi kimya ihtisas endüstri bölgesi olarak ilan edilmesi sü-
reci var. Avukatlar ve arkadaşlarımızı takip ediyorlar.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye çapında 81 ilin su, 
hava, atık ve gürültü kirlilik durumunu ortaya koyduğu kar-
nelerini çıkardı. Bakanlığın 2 yılda bir yaptığı Türkiye Çevre 
Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu’na göre 32 
ilde su kirliliği, 27 ilde hava kirliliği, 19 ilde atıklar, 2 ilde 
gürültü kirliliği ve bir ilde erozyon en önemli çevre sorunu 
olduğu belirlendi. 

İllerin birinci öncelikli çevre sorunları sıralamasın-
da İstanbul’da su kirliliği, Ankara, Antalya, Diyarbakır 
ve Kocaeli’nde hava kirliliği, Erzurum, İzmir, Kayseri ve 
Sakarya’da atık kirliliği, Adana’da Gürültü kirliliği ilk sıra-
da geliyor.

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı iki yılda bir 
hazırladığı Türkiye Çevre 
Sorunları Ve Öncelikle-
ri Değerlendirme Raporu 
2014 yayımlandı. Bakan-
lığın taşra teşkilatından 
elde ettiği bilgilere göre, 
çevre sorunlarının neler 
olduğuna genel olarak ba-
kıldığında 32 ilde su kirli-
liğinin, 27 ilde hava kirli-
liğinin, 19 ilde atıkların, 
2 ilde gürültü kirliliğinin, 
1 ilde erozyonun  öncelik-
li çevre sorunları olduğu 
ortaya çıktı. 2012 yılında 
önceki döneme göre hava kirliliği ve atıkların birinci öncelik-
li sorun olduğu illerin sayısının azaldığı tespit edildi. Bunda, 
doğalgaz kullanımı ve atık bertaraf/geri dönüşümü konu-
sundaki gelişmelerin etkisi olduğu düşünüldü. Buna karşın 
su kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu illerin sayısında 
artış oldu.

ANTALYA HAVA, VAN SU, İZMİR ATIK KİRLİLİĞİ 
İLE İLK SIRADA
Akdeniz Bölgesindeki Antalya, Hatay, Isparta, Mersin, 

Kahramanmaraş, Osmaniye illerinde hava kirliliği birinci ön-
celikli çevre sorunu. Burdur’da atıklar, Adana’da ise gürültü 
kirliliği birinci öncelikli sorun. Önceki dönemde olduğu gibi 
hava kirliliği bölgede en fazla görülen birinci öncelikli sorun 
oldu. 

Doğu Anadolu Bölgesinde Bingöl, Erzincan, Hakkari, 
Malatya, Tunceli, Van su kirliliği birinci öncelikli çevre so-
runu. 4 ilde hava kirliliği Ardahan, Bitlis, Iğdır, Kars, 4 ilde 
ise atıklar Ağrı, Elazığ, Erzurum, Muş birinci öncelikli çevre 
sorunu. Bölgede önceki dönemde baskın olan sorun atıklar 
olurken bu kez su kirliliği ön plana çıktı. 

Ege Bölgesinde Aydın, Kütahya, Manisa, Muğla su  kir-
liliği birinci öncelikli çevre sorunu olurken, 3 ilde Afyonka-
rahisar, İzmir ve Uşak atıklar, Denizli’de ise hava kirliliği 
birinci öncelikli çevre sorunu. Bölgede önceki dönemde bas-
kın olan sorun hava kirliliğiyken bu kez su kirliliği ön plana 
çıkıyor. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 8 ilde Adıyaman, Bat-

man, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şırnak 
hava kirliliği, Şanlıurfa’da ise su kirliliği birinci öncelikli 
çevre sorunu olarak belirlendi.

İç Anadolu Bölgesinde Aksaray, Çankırı, Kırşehir, Nev-
şehir, Niğde, Yozgat’ta su kirliliği birinci öncelikli çevre so-
runu, Ankara, Kırıkkale ve Konya’da hava kirliliği, Karaman 
ve Kayseri’de atıklar, Eskişehir’de gürültü kirliliği, Sivas’ta 
erozyon birinci öncelikli çevre sorunu olarak tespit edildi. 
Bölgede önceki dönemde baskın olan sorun hava kirliliği 
iken bu kez su kirliliği ön plana çıkıyor. Karadeniz Bölgesin-
de Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Rize, Samsun, Sinop, 

Trabzon su kirliliği birinci 
öncelikli çevre sorunu, 

6 ilde Bolu, Düzce, Gi-
resun, Gümüşhane, Ordu, 
Tokat atıklar, 4 ilde ise 
Çorum, Karabük, Kasta-
monu, Zonguldak hava 
kirliliği birinci öncelikli 
çevre sorunu oldu. Bölge-
de, önceki dönemde hava 
kirliliği ve atıklar baskın 
sorunlar iken bu kez su 
kirliliği ön plana çıktı.

Marmara Bölgesinde 7 
ilde Balıkesir, Bursa, Ça-
nakkale, Edirne, İstanbul, 
Kırklareli, Tekirdağ su 
kirliliği, Bilecik, Sakarya 

ve Yalova’da atıklar, Kocaeli’nde ise hava kirliliği birinci ön-
celikli çevre sorunu. Önceki dönemde olduğu gibi su kirliliği 
bölgede en fazla görülen birinci öncelikli sorun oldu.

Ülkemizin birinci öncelikli sorunu olan su kirliği ile ilgili 
raporda, 38 adet ilde kendi il sınırları içerisindeki, toplamda 
162 adet yüzey suyu veya izleme noktası için kalite sınıfları 
belirtildi. Bunların yüzde 16,7’si yüksek kaliteli su, yüzde 
16’sı az kirlenmiş su, yüzde 28,4’ü kirlenmiş su, yüzde 38,9’u 
çok kirlenmiş su sınıfına dahil. Yüzeysel sularının muhtemel 
kirlenme nedenlerinin başında evsel atıksular gelirken bunu 
sırasıyla zirai ilaç ve gübre kullanımı ile evsel katı atıklar 
takip ediyor.

Denizlere göre yapılan değerlendirmede, Akdeniz’de yüz-
me sularının çoğunlukla ‘çok iyi’, Ege Denizi ve Karadeniz’de 
‘iyi’, Marmara Denizi’nde ‘çok iyi’ sınıflarında olduğu görül-
dü. Her ne kadar Marmara Denizi’nde ‘çok iyi’ sınıfta yer 
alan yüzme suları çoğunlukta olsa da, diğer denizlerde görül-
meyen ‘kötü’ ve ‘çok kötü’ sınıf yüzme sularının bu Deniz’de 
mevcut olduğu dikkat çekti. Diğer denizlerde en çok evsel 
atık sular muhtemel kirlilik nedeni olurken Ege Denizi’nde 
deniz taşımacılığının başlıca neden olduğu kaydedildi. 
Karadeniz’de evsel katı atıkların kirlilik oluşturma oranının 
diğer denizlerden yüksek olması durumu söz konusu.

Göllerdeki yüzme sularından, Konya Beyşehir Gölü-İs-
kender Mevkiinin ‘çok kötü’ sınıfta yer alması dikkat çekici. 
Konya Beyşehir Gölü’ndeki kirlilik evsel atıksular, evsel katı 
atıklar, sanayi kaynaklı atıksular, sanayi atıkları, zirai ilaç-
gübre kullanımı ve göl taşımacılığından kaynaklanıyor.

Kocaeli’nde hava kirliliği 
birinci öncelikli çevre sorunu
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Görevi Yetkili Firma Ünvanı Firma Faaliyeti
Komite Başkanı Nurten 

Canayakın
Ansan Hidrolik San. 
Mak. İnş. Tic. Ltd. Şti.

Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı

Komite Başkan 
Yardımcısı

Osman Zeki 
Erdoğan

AD-Demirel Çelik Konst. 
ve Mak. San. AŞ.

Fabrikasyon metal ürünlerinin kurulum hizmetleri

Komite Üyesi Mithat Akkaya Mass Arıtma Sistemleri 
İnş. San. ve Tic. AŞ.

Arıtma sistemleri ekipmanları üretimi

Komite Üyesi Cahit Aşkın Ova Elektrik AŞ. Elektrik enerjisi üretimi

Komite Üyesi Muhammet 
Saraç

İZAYDAŞ AŞ. Evsel ve tehlikeli atık bertarafı

Su kirliliğinde ön planda olan evsel atıksulardan kay-
naklanan kirliliğin başlıca nedeni; yerleşim yerlerinde evsel 
nitelikli atıksuların arıtılmaması olurken bunu kanalizasyon 
şebekesinin olmaması veya yetersiz olması takip ediyor. An-
cak, ilçelerde sorun il merkezlerine göre daha büyük. Su kir-
liliğinin giderilmesinde karşılaşılan en önemli güçlük ise; 45 
ilde mali imkansızlıklar nedeniyle arıtma tesislerinin kurula-
maması, 21 ilde toplumda bilinç eksikliği olarak belirlendi.

- Hava kirliliğinde sıralama İstanbul, Kocaeli, 
Bursa ve Bilecik şeklinde
Ülkemizde hava kirliliğinin başlıca kaynağı 81 ilimizden 

67 ilde evsel ısınma, 5 ilde imalat sanayi işletmeleri, 5 ilde 
karayolu trafik, 2 ilde diğer sanayi faaliyetleri, 1 ilde termik 
santraller ve 1 ilde de diğer kaynaklar olarak sıralanıyor. 
Hava kirliliğinin birincil kaynağının imalat sanayi olduğu il-
lerin (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik ve Hatay) çoğunun 
Marmara Bölgesinde olması dikkat çekici. 

Batı Karadeniz illerinden Düzce ve Karabük’te ise diğer 
sanayi dalları ön plana çıkıyor. Çanakkale’de termik san-
traller birincil hava kirliliği kaynakları oldu. Karayolu tra-
fiği, Aydın, Sakarya, Eskişehir, Kayseri ve Malatya illerinde 
hava kirliliğinin 1. öncelikli kaynağı oldu. Anız yangınları, 
kış mevsiminde hayvan dışkılarının yakacak olarak kullanıl-
ması, lastiklerin yakılması özellikle Batman’da başlıca hava 
kirliliği kaynakları olarak listeleniyor. Kış sezonu ortalama 
(2011 yılı Ekim- 2012 Mart arası 6 aylık ortalama) PM10 
değerlerinin hava kalitesi indeksine göre ‘5 (kötü)’ olduğu 
iller: Antalya, Kayseri, Tekirdağ ve Şırnak oldu.

- Kocaeli tehlikeli atıkların bertarafında
 tesis olarak yetersiz
Bazı illerde düzenli depolama tesisi bulunmazken, bazıla-

rında ise düzenli depolama tesisi olmakla birlikte uzaklık vb. 
sebeplerle ilçelerde düzenli depolama yapılamıyor. Atıkların 
en önemli sorun olduğu illerden İzmir, Sakarya, Uşak’ta sa-
nayi kaynaklı atıklar, Burdur ve Bilecik’ de mermer ocakla-
rı, Afyonkarahisar, Bolu ve Düzce’de kanatlı hayvan atıkları 
sorun oluşturuyor. İzmir, İstanbul, Kocaeli illerinde, tehlikeli 
atıklar için mevcut bertaraf/geri kazanım tesisleri yetersiz 
kalıyor.

- Gürültü kirliliğinde ilk sırada Adana yer aldı
Gürültü kirliliğinin 1. öncelikli sorun olduğu Adana ilinde; 

özellikle eğlence yerlerinden kaynaklanan canlı müzik gürül-
tüsü, yerleşim yerleri içerisinde küçük ölçekli imalathanele-
rin bulunması, TEM Otoyolunun şehir merkezinden geçmesi 
ve otobana çok yakın yerleşim yerlerinin bulunması, gürültü 
konusunda şikayetlere neden oluyor. Eskişehir’de ise şehrin 
merkezinde kalan eğlence yerleri nedeniyle sorun yaşanıyor.
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Türkiye’de 2007’de 225 ton olan yıllık atık pil toplama 
miktarını geçen yıl itibarıyla 555 tona çıktı.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği 
(TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar yaptığı açıklama-
da, Türkiye’de gerek atık pil gerek elektronik atık toplama 
konusunda ilerleme olduğunu ancak daha katedilecek çok 
fazla yol bulunduğunu ifade etti.

Atık pil ve akümülatörlerin geri dönüşümü sayesinde AB 
ülkelerinde milyonlarca avroluk bir katkı oluşturulduğunu 
ifade eden Bahar, “Türkiye’de atık pil geri dönüşüm tesisi 
olmadığı için TAP olarak atık pilleri bertaraf etmekle ye-
tiniyoruz. Türkiye kendiatık pil geri dönüşüm tesisini kur-
malı” dedi.

Bahar, şunları kaydetti:
“Taşınabilir türdeki atık pillerin geri dönüşümünün he-

defleri, alıcı ortamları atık pillerden kaynaklanabilecek za-
rarlı emisyonlardan korumak, ağır metallerin toprağa veya 
suya karışmasını önlemek ve özellikle pillerin bünyesindeki 
bazı değerli metalleri geri dönüştürerek ekonomik kazanç 
yaratmaktır. Ama Türkiye’de bir geri dönüşüm tesisi olma-
dığı için biz işin sadece bertaraf kısmında kalıyoruz. 

Taşınabilir türdeki atık pillerin geri dönüşümünden çin-
ko ve çinko bileşikleri, manganez birleşikleri, ferromangan, 
ferronikel, nikel, kadmiyum ve kadmiyum birleşikleri, lit-
yum, gümüş, kobalt ve büyük kapasiteli birkaç tesiste de az 
miktarlarda nadir toprak elementleri geri dönüştürülmekte-
dir. Çinko-karbon ve alkali pillerde mevcut cıva miktarının 
son derece azaltılması sonucunda, cıva ve cıva birleşikleri-
nin geri dönüşümü ehemmiyetini kaybetmiştir.“

Bilinçlendirme ve toplama için Türkiye çapında 30’u 
büyükşehir olmak üzere toplam 527 belediye ile işbirliği 
halinde olduklarını söyleyen Bahar, belediyelerin yanı sıra 
tekno marketler, zincir marketler, bakanlıklar, organize sa-
nayi bölgeleri, okullar, Diyanet İşleri, Türk Silahlı Kuvvet-
leri, cezaevleri, oteller, Emniyet Genel Müdürlüğü ve PTT 
de kendileri ile işbirliği yapan kuruluşlar arasında olduğunu 
söyledi.

Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Geleceğin Türkiye’sinde atık pil kavramını yerleştirmek 

için çocuklarımıza, dolayısıyla okullarımıza büyük görevler 
düşüyor. Her yıl olduğu gibi 2014-2015 okul dönemi için 

de Türkiye çapında tüm okullarda atık pil toplama kam-
panyası başlattık. Ödüllü  atık pil yarışmasına katılan şehir 
sayısı ve dolayısıyla, okul sayısı artıyor. Okullardan atık pili 
belediyeler topluyor, her il kendi içerisinde değerlendirili-
yor ve her ilde en çok atık pil toplayan 3 okul tarafımızdan 
ödüllendiriliyor.Atık pil bilincinin en az olduğu yerler ise 
üniversiteler.

Geçen yıl topladığımız 555 ton geçmiş yılları geçen bir 
rakam ama biz bu rakamın daha  da artmasını istiyoruz. 
Türkiye’de maalesef atık pil geri dönüşüm tesisi mevcut de-
ğil. Bu nedenle ülkemizde toplanan atık pillerin şarj edilebi-
lir olanları yurt dışındaki geri dönüşüm tesislerine gönderil-
mektedir. Diğer piller ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
izni ile bertaraf ediliyor.”

- Avrupa’da da duyarlılık artıyor
Avrupa’da ise  atık pil konusunda duyarlılık artıyor. Ey-

lül 2012’de yüzde 25 civarında olanatık pil dönüşüm oranı-
nın Eylül 2016’da yüzde 45’e ulaşması bekleniyor. Bunda 
atık pillerin vahşi çöp depolama alanlarına dökülmesi veya 
yakılmasının yasak olmasının etkili olduğu ifade ediliyor.

2012 verilerine göre, İsveç’te kişi başı 16.6 kilogram, 
Norveç’te 15.1 kilogram ve Finlandiya’da 9.2 kilogram 
elektronik atık toplanıyor. Romanya kişi başı 1 kilogram ile 
en az elektronik atık toplayan ülke durumunda. 

Atık pil toplama miktarı artıyor
Atık yağlar gibi doğanın en büyük düşmanlarından biri olan atık pillerin toplanması 

konusunda küresel ölçekte bir artış söz konusu.

Atık piller 5 ila 15 yıl içerisinde 
çevreye zarar veriyorlar

Cihazlar içerisinde bulunan pil ve bataryaların 
hizmet ömrü esnasında veya herhangi bir cihaza takıl-
madan muhafaza edilmeleri sırasında insan sağlığına 
hiçbir şekilde negatif etkisi bulunmamaktadır. Hizmet 
ömrünü tamamlamış veya herhangi bir şekilde hasar 
görerek kullanımı mümkün olmayan pillere ise atık 
piller denir. Atık pillerin çöpler vasıtasıyla toprağa 
karışması, denizlere, akarsulara ve kanalizasyonlara 
atılması veya yakılmaları durumunda içerdikleri kim-
yasal maddeler çevrenin kirlenmesine yol açabilmek-
tedir. Ancak bahis konusu kirlenmenin tahmin edildiği 
gibi kısa sürede gerçekleşmesi mümkün değildir ve ya-
pılan araştırmalarda bu sürecin 5-15 yıl kadar olduğu 
doğrulanmıştır. Diğer taraftan, tehlikeli atıklar bün-
yesinde bulunan atık piller oranının yalnızca %0,2 ci-
varında olduğu Avrupa daki birçok katı atık depolama 
sahasında yapılan testler sonucunda belirlenmiştir. 

Ni-Cd pillerinden ötürü, kadmiyum maddesinin 
çevreye negatif etkiler yaratması fenomeni gittikçe et-
kisini kaybetmektedir. Bu tür pillerin önümüzdeki 5 
– 10 yıl içerisinde üretim ve pazarlanması çok büyük 
oranlarda kısıtlanacaktır.

[meslek komitesi: mak. kurulum, hurda, atık bertarafı ve enerji ►
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Yapı Ürünleri ve Üreticileri Federasyonu (YÜF) Yöne-
tim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün, kentsel dönüşüm pro-
jeleri kapsamında ülke genelinde 20 yılda 7 milyon konutun 
yeniden inşa edileceğinin altını çizdi ve “Türkiye’deki konut 
stokunun yaklaşık üçte birini değiştirecek bu sürecin top-
lam maliyetinin 500 milyar dolar civarında olmasını bek-
liyoruz. Sektörümüz, çevre ve atık kullanımı ile ilgili her 
alanda öncülük rolünü üstlendiği gibi, kentsel dönüşümden 
kaynaklı inşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden kullanımı ko-
nusunda yürütülen çeşitli araştırma projelerinde de yer al-
maktadır” dedi. 

Türkiye’de yürürlükte olan çevre mevzuatının büyük öl-
çüde Avrupa Birliği müktesebatına paralel olduğunu, an-
cak Avrupa Birliği’nin üye ülkelerin mevzuata uyumu ko-
nusunda 5 ila 7 yıl geçiş süreleri tanıdığını belirten Tüzün; 
“Bu geçiş sürelerinin ülkemizde de sektör işletmelerine uy-
gulanması önemlidir. Ayrıca, AB ülkelerinin tümünde bile 
uygulanmayan sınır değerlerin, Türk endüstrisine uygulan-
ması konusunda daha dikkatli davranmak gerekiyor” dedi. 

İklim değişikliğinin Türkiye için de önemli bir konu 
başlığı haline geldiğine dikkat çeken Tüzün; “Ancak iklim 
değişikliği, demir çelik, çimento, elektrik enerjisi üretimi, 
ulaştırma, konutlar ve atık sektörleri gibi farklı sektörleri 
de kapsayan ortak bir mücadele alanıdır. Kyoto Protokolü 
2020 yılında sona eriyor. Sektörümüz temsilcilerinin de 
katıldığı Peru’da yapılan 2014 yılı iklim değişikliği kon-

feransı 2020 yılı sonrasında geçerli olacak yeni anlaşma 
üzerine odaklandı ve bu anlaşmanın çerçevesi belirlendi. 
Yeni anlaşmanın en önemli unsuru, tüm ülkeleri kapsaya-
cak olması. Bu anlamda artık Türkiye de ne şekilde katkı 
yapacağına dönük bir strateji oluşturmalı” dedi. 

Türkiye’de atık bertarafı konusunda en büyük katkıyı 
sağlayan sektörün çimento sektörü olduğunu vurgulayan M. 
Şefik Tüzün, “Türkiye çimento sektörü 2013 yılında yakla-
şık 1,15 milyon ton atığı yakıt ve hammadde olarak ekono-
mik değere dönüştürerek sanayi ve çevrenin çözüm ortağı 
olmuştur. Bu malzemelerden 500 bin ton atık enerji kayna-
ğı olarak, 650 bin ton atık ise hammadde alternatifi olarak 
değere dönüştürülmüştür” diye konuştu.

Atık bertarafında en büyük katkı çimentodan

Türkiye çimento sektörü 2013 yılında yaklaşık 1,15 milyon ton atığı yakıt ve 
hammadde olarak ekonomik değere dönüştürerek sanayi ve çevrenin çözüm ortağı oldu.

M. Şefik TÜZÜN
Yapı Ürünleri ve Üreticileri Federasyonu (YÜF)
Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ön-
cülüğünde 2005 yılında kurulan YÜF; çimento, beton 
ve kirece dayalı yapı malzemeleri üreten kuruluşlara 
mesleki sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik 
etmek, yapı malzemeleri ve ticaretinin mesleki ahlak 
ve kamu yararına uygun, ahenkli ve verimli tarzda ça-
lışmasını sağlamak ve Uluslararası Entegrasyon hedefi 
doğrultusunda Türk Sanayi ve Hizmet Kesimi’nin reka-
bet gücünün artırılarak, uluslararası ekonomik sistemde 
belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi amacıyla kuruldu.
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2014 yılındaki istatistiksel verilere göre sanayi sektörü-
nün, büyüme içerisindeki payına bakıldığında, yıl boyunca 
2013 yılına kıyasla düşüş eğilimi devam etmiştir. Cumhu-
riyetimizin 100. yılına denk gelen 2023 yılı hedeflerinin 
tutturulabilmesi için gerek devlet yöneticilerinin gerekse de 
özel sektörün dile getirdiği gibi gerekli iyileştirmelerin ya-
pılması gerekmektedir.

Firmamız açısından 2014 yılı; komple entegre çelik 
haddeleme tesisi, hava ayrıştırma tesisi, rafineriler içeri-
sinde yapmış olduğumuz imalat, montaj gibi anahtar teslim 
işlerin tamamlanması ve müşterilerimize teslimatlarının 
yapılıp taahhütlerimizi yerine getirmiş olduğumuz bir yıldı. 
Bunlarla birlikte firmamız planlanmış olan mühendislik ve 
tasarım işlerine yönelme kararını 2014 yılı içerisinde ha-
yata geçirdi. 

Sanayi üretimi 2015 yılına ise sancılı bir başlangıç yap-
tı. Yani sanayi üretimindeki genel gidişat, en azından yıla 
başlangıç için hiç de parlak değil. Döviz kurunun Martta 
daha da yükseldiği dikkate alınırsa, belli ki Marttaki üre-
timden de pek umut yok. Bununla birlikte tahminlere göre 
2015 yılında % 3,5 oranında büyüme beklenmektedir. Ya-
tırımların seçimlerden sonra ivme kazanacağını seçime ka-
dar olan sürecin daha sakin, planlanmış projelerin devam 
ederek seyredeceğini düşünüyoruz. 

2015 yılı firmamız için yükte hafif pahada ağır günü-
müz bilgi çağına uygun işlere ağırlık verdiğimiz, mühendis-
lik ve tasarım gerektiren, tecrübe ve bilgimizin kullanılması 
gereken işlere hazırlanmaya devam ettiğimiz, bir yandan 
da anlaşma süreçleri devam eden işlerimizin takip edildiği 
bir yıl olacaktır. Seçimden sonra hareketlenecek olan yatı-
rımlar ile birlikte 2015 yılının ikinci yarısından beklentile-
rimiz fazladır. 

- Yatırımlar imalatçıların kapasitesini 
karşılayabilecek boyutta değil
Yurtiçi yatırımlar, ülkemizdeki imalat yapan firmaların 

kapasitesini karşılayabilecek boyutta değildir. Bu sebeple 
yurtdışı yatırımlarının takip edilmesi ve bu yatırımlarda mü-
hendislik ve tasarım başta olmak üzere çözüm ortağı olun-
ması gerekmektedir. Yurtdışı projelerde sadece ucuz işçilik 
sayesinde işler alabilmekteyiz. Asıl ana gelir ise mühendislik 
ve tasarımdadır.

Sorunlarımızın ana merkezi tasarım ve dizayn bize ait 
ürünleri oluşturup pazarlayamamış olmamızdır. Kendi açı-
mızdan mühendislik hizmeti verilmesinin daha karlı olacağını 
düşünüyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımıza yön vermeye 
devam etmekteyiz. Son dönemde devletimizin de bu yönde, 
bizlerinde yakından takip etmiş olduğu çalışmaları bulunmak-
tadır.

Hizmet ve inşaat sektörleri elbette büyüyecek ama biz 
AVM ekonomisiyle hedeflerimize ulaşamayız. Hedeflerimi-
ze ulaşabilmemiz için sanayi hamlesi reçetesi aşağıdaki gibi 
özetlenebilir:

-  Türkiye’nin yenilikçi sanayi ile büyümesi şart. Etrafı-
mızdaki bütün meydan okumalara ancak bölgenin Almanya’sı 
olabilirsek cevap verebiliriz.

- Sanayisizleşme riskine karşı yatırım teşviklerinde düzen-
leme yaparak etkin önlemler alınmalı

- Öncelikli Dönüşüm Programı içerisinde yer alan “yatırım 
ortamının iyileştirilmesi” hedefi çerçevesinde; özellikle sanayi 
yatırımlarına yönelik yeni ve etkili teşvikler gerekiyor.

- Teşvik sürelerinin tüm sanayi yatırımlarına yönelik ola-
rak uzatılması ve sanayi yatırımlarının önünde büyük engel 
olarak duran arazi rantını izole edecek bir sanayi bölgesi se-
ferberliği başlatılması önemli

2015 yılında yüzde 3,5 oranında 
büyüme bekliyoruz

Osman Zeki ERDOĞAN
AD-Demirel Çelik Konstrüksiyon ve
Mak. San. AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı

[meslek komitesi: mak. kurulum, hurda, atık bertarafı ve enerji ►
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- Bu konuda QIZ uygulamaları ya da Avrupa’da büyük 
yatırım çeken Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde sanayiye 
uygulanan sınırsız yatırım arazisi teşviki gündeme getiri-
lebilir.

- Komite içerisinde sektörlerin ayrı ayrı ele 
alınması daha verimli çalışmaya olanak sağlar
27. Meslek Komitesi makina kurulum, hurda, atık ber-

tarafı ve enerji sanayi sektörü gibi farklı sektörlerde hiz-
met veren firmaların bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. 
Komite içerisindeki sektörler birbirleriyle bağlantılı olma-
larına rağmen sorunları farklılık göstermektedir. Sektör-
lerin birbirlerinin sorunlarını anlamaları açısından komite 
içerisinde bir arada olmaları iyi olmakla birlikte sektörel 
sorunların temeline inilebilmesi için komite içerisindeki 
sektörlerin ayrı ayrı ele alınması daha verimli çalışmaya 
olanak sağlayacaktır.

- AD-Demirel markasını geliştirmeye 
devam ediyor
Firmamız 1964 yılında kurulmuş olup, Petrol boru hat-

ları, Doğalgaz platformları ve Çelik Konstrüksiyon işlerin-
de yapmış olduğumuz başarılı işlerden dolayı yurtiçinde ve 
yurtdışında tanınan bir firma olmuştur. 

AD-Demirel, ticaret hayatına Türkiye’de henüz çelik 
imalat becerisinin yüksek olmadığı dönemlerde başlamış 

olup, günümüzde ise bu tecrübesini kullanabileceği mü-
hendislik ve tasarım hizmetini öne çıkartıp tesis kurma ve 
devreye alma, anahtar teslim işlerde müşterilerinin çözüm 
ortağı olmakta, markasını geliştirmeye devam etmektedir.

Mühendislik ve tasarım gruplarımızın güçlendirilmesi-
ne devam edilecektir. Önümüzdeki zaman diliminde tersane 
yatırımlarımız için de çalışmalarımız devam etmektedir.

- Birçok ülkeye ihracatımız var
Petrol ve doğalgaz sektöründeki yapmış olduğumuz ba-

şarılı çalışmalar ve uluslararası sertifikalara sahip olma-
mız sebebi ile dünyadaki birçok ülkeye ihracat yapıyoruz 
ve yapmaya devam edeceğiz. Aşkabat – Türkmenistan, 
Maskat – Umman Sultanlığı ve Abu Dabi – Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde de iletişim ofislerimiz bulunmaktadır. 

Başlıca çalıştığımız ülkeler; Kanada, Amerika, Belçika, 
İtalya, Azerbaycan, Hollanda, İngiltere, Umman, Türkme-
nistan, Ürdün, İspanya, Güney Afrika ‘dır. Isıtıcılar, Kazan-
lar, Isı Değiştiriciler, Konveyörler, Elevatörler, Otoklavlar 
vb. ekipmanlar yapıp ihracatı gerçekleşmektedir.

- KSO’ya teşekkürler...
Kocaeli Sanayi Odası yönetimine bugüne kadar gelen 

süreçte gerek ülkesel gerekse şirketsel bazda yaşadığımız 
sorunları önemseyen ve çözümcü yaklaşımlarımdan dolayı 
teşekkür ederiz.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının bulunduğu 
Kocaeli’de sanayi atıkları “atık taşıma lisansı” bulunan 
araçlar tarafından taşınıyor.

 Projeyle atık taşıma lisansı bulunan 539 araç, 24 saat 
boyunca takip ediliyor. Güzergahın dışına çıkan ya da yü-
künü geri dönüşüm tesisine götürmediği tespit edilen araç-
ların bağlı bulunduğu firmalara, 505 bin ile 5 milyon lira 
arasında para cezası uygulanıyor. Ayrıca, lisans iptali ce-
zası da verilebiliyor.

- Sistem nasıl çalışıyor  
Kocaeli Ulaşım Koordinasyon Merkezince hafriyat ve 

tehlikeli atık taşıyan araçlara çip taktırılıyor. Dorse ve çe-
kiciye ayrı ayrı takılan çipler sayesinde tehlikeli atık, atık 
yağ, bitkisel atık yağ, atık akü ve tıbbi atık taşıması yapan 
araçlar uydudan izlenerek, hareketleri Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğüne gönderiliyor.

Lisanslı tehlikeli atık geri kazanım, bertaraf ve ara de-
polama tesislerine giriş ve çıkış yapan kamyonlar, plakaları 
ve taşıdığı yükler görülecek şekilde kameraya kaydediliyor. 
Kayıtlar düzenli olarak tutularak, bir yıl süreyle saklanı-
yor.

- Kocaeli’nin atık envanteri çıkarıldı
Örnek proje kapsamında Kocaeli’nin atık envanteri de 

çıkarıldı. Çalışmayla atığın kaynağında azaltılması, özel-
liğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara 
depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertaraf işlemle-
ri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri kayıt altına alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı zararlı sanayi atıklarının kaçak dökümünü önlemek için 
çipli takip sistemine geçti.

Tehlikeli atık taşıyan araçlar ‘çip’li takipte
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Yıldız Sunta 
MDF  A.Ş firma-
sı orman ürünleri 
sektöründe 100 yılı 
aşkın köklü bir geç-
mişe sahip Yıldız 
Ailesinin 2. kuşak-
tan temsilcisi Ahmet 
Yıldız tarafından ku-
rulmuştur. Geçmişte 
sırasıyla İstanbul ve 
Gaziantepteki te-
sislerde Endüstriyel 
Orman Ürünlerinin 
üretimi yapan Yıl-
dız Sunta MDF  A.Ş 
1998 yılında devreye 
aldığı Kocaeli’ndeki 
tesiste teknolojiye 
yaptığı yatırımlarla 

kapasitesini arttırmış olup bugün toplamda 1.1 milyon m3 
yıllık üretim kapasitesiyle MDF ve Yonga Levha üretmekte-
dir. İlgili üretimin çok önemli bir bölümünü Katma Değerli 
Ürünlere çevirerek toplamda yıllık 50.000.000 metre kare 
dekoratif mobilya paneli ve 20.000.000 metrekare lami-
nant parke üretmektedir. Bu kapasitesinden ötürü yalnızca 
Türkiye’nin değil Dünya’nın tek çatı altındaki en büyük Or-
man Ürünleri Tesislerinden biri olmuştur.

Yıldız Sunta MDF  A.Ş bünyesinde 2 adet MDF, 1 adet 
Yonga Levha üretim hatlarının yanısıra 7 adet Laminasyon, 
4 adet Emprenye Tesisi barındırmakla beraber en önemli 
hammadde kalemlerinden olan Tutkal hammaddesini ken-
di entegre tesisinde üretmektedir. Ek olarak kendi elektrik 
ihtiyacının tamamını karşılamak adına yıllık 200.000 MW 
elektrik üretimini benzer Kojenerasyon tesislerinde %90 
enerji çevrim verimliliği ile üretmektedir.

Firmamız rekabet ve sürdürülebilir büyüme ile ülke eko-
nomisine ve topluma üstün değerler sunmayı ve katkıda bu-
lunmayı daimi prensip ve misyon olarak kabul etmiştir.

Vizyonumuz; koşulsuz müşteri memnuniyeti ve ödün 
vermediği kalitesiyle tüm ilişkilerinde dürüstlüğü ilke edi-
nerek Dünya’daki Orman Üreticileri arasında öncü olarak 
yer almaktadır.

Felsefemiz; müşterilerimizi stratejik ortağımız yapı-
sıyla şirket geleceğimiz olarak görmek ve bu sayede yarı-
nın Orman Endüstrisinde de lider konumumuzu korumak. 
Sektörde yeniliklere ve teknolojik gelişmelere öncü olmak. 
Yatırımlarımızla birlikte araştırma ve geliştirme faaliyetle-
rimize hız kesmeden devam etmek. 

Gelişen küresel dünya düzeni içinde ülke ekonomimize 
olan katkımızı sürdürülebilir verimli büyüme anlayışı için-
de devam ettirmek. Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde ya-
şadığımız çevreyi korumak adına yatırımlar yaparak, tüm 
insanlığın ortak hak sahibi olduğu çevremize zarar vere-
bilecek unsurlardan gerektiği yerlerde karımızdan feragat 

ederek uzak durmak. Doğayla dost malzeme ve üretim tek-
niklerini seçmektedir.

Zengin ürün çeşidiyle müşteri memnuniyetini ve sürekli 
mükemmellik anlayışını kendine prensip edinen Yıldız Sun-
ta MDF  A.Ş her alanda kaliteyi ön planda tutarak sahip 
olduğu “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi”, “ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi”, “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Gü-
venliği Yönetim Sistem”’lerini başarı ile uygulamaktadır.

Köklü kurumsal kültürü ile Yıldız Sunta MDF  A.Ş top-
luma yarar sağlayan sivil toplum kuruluşlarına verdiği des-
tekler ile özellikle Çevre ve Eğitim alanlarında faaliyet gös-
teren pekçok kuruluşla iş birliği yaparak sosyal sorumluluk 
bilinci içinde pek çok projeye imza atmış ve bugün de toplu-
mun gelişimi için yaptığı yatırımlara devam etmektedir.

Bu kapsamda ana faaliyet konusundaki malzemelerin 
üretilmesi için gerekli olan Tutkalın temini amacıyla 2003 
yılında Tutkal ve formaldehit üretim tesisleri devreye alın-
mıştır.

- Kapasite artışı ÇED raporu ile 
hayata geçirildi
Üretimin artmasına paralel olaraki ihtiyaç duyulan Tut-

kal hammadesinin artması nedeniyle kısa süre içerisinde 4 
kat daha büyütülmesi kararı alınmıştır.

Tesisteki kapasite artışı 03.10.2013 tarih ve 28784 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren “Çev-
resel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”’nde belirtilen tüm 
Çevresel tedbirler dikkate alınarak projelendirilmiş Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nden alınmış olan “ÇED Raporu” ile hayata 
geçirilmiştir.

Yönetmelikteki çevresel tedbirlere ilave olarak Metanol 
ve Formaldehit depo tanklarından buharlaşarak atmosfere 
gidebilecek olan gazların da Scrubber (Sulu Yıkama Sis-
tem) ile tutulması ve atmosfere atık gazın gitmesini önleye-
cek sistemin de proje aşaması tamamlamıştır. Sulu yıkama 
sisteminin 2015 haziran ayına kadar tamamlanarak devreye 

Yıldız Sunta MDF, dünyanın tek çatı altındaki 
en büyük orman ürünleri tesislerinden biri

Faruk TOPAL
Yıldız Sunta MDF AŞ.
İdari İşler Müdürü
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alınması için çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir.

- Çevre dostu ‘sulu yıkama’ için 200 bin TL 
yatırım yapılacak
Türkiye’de ilk defa Kocaeli’nde faaliyete geçirilecek 

Çevre Dostu bu sistem (sulu yıkama) için yaklaşık olarak 
200.000 TL yatırım yapılacaktır.

Sulu yıkama sistemi ile Depolama tanklarından veya do-
lum esnasında kontrolsüz olarak atmosfere gidebilecek olan 
gazların su içerinde tutulması sağlanacaktır. Bu işlemden 
sonra oluşacak atık sular ise içeriğine göre tekrar üretimde 
değerlendirilecektir. Atıksulardan üretimde tekrar kullanıl-
ması uygun olmayanlar ise kimyasal arıtma tesislerimizde 
arıtılacaktır.

Fabrikamızda yapılan ilave çevresel yatırımlar ise şöy-
ledir:

Tesisimizde MDF, Yonga Levha gibi ahşap ürünlerin 
üretim ve depolaması sırasında oluşabilecek tozlar için aşa-
ğıdaki tedbirleri almıştır.

- Sunta tesisi Kurutucu bacasında 12.000.000 TL yatı-
rımla Türkiye’deki ilk Elektrostatik Filtre kurulmuştur.

- Üretim hatlarının tümünde  Siklon Filtre veya Torbalı 
Filtre kullanılmaktadır. Hiçbir toz hattı filtesiz çalıştırıl-
mamaktadır.

- Tesisteki bacalarda sürekli olarak Toz ve Gaz Ölçümle-
ri yapılmakta ve anında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bu 
veriler online olarak aktarılmaktadır.

- Toz depo alanları Toz Perdesi ve Pulverize Toz Bastır-
ma Nozulları ile teçhiz edilmiştir.

- Dış alanda oluşabilecek toz için ise 2 adet sabit 1 adet 
seyyar Pulverize Toz Bastırma Nozulları ile önlenmekte-
dir.

- Fabrika sahasındaki yol ve meydanlar, 24 saat sürekli 
olarak bünyemizdeki Süpürge Aracı ile temizlenmektedir.

Yıldız Sunta MDF A.Ş.’nin Çevresel Yatırımlardaki 
amacı gelişmekte olan ülke ekonomimizin paralelinde in-
sanlık değerlerine saygılı bireylerin daha sağlıklı ve daha 
mutlu bir toplumun ve daha yaşanabilir bir ülkenin oluşma-
sına katkıda bulunmaktadır.

Kocaeli’de atığa yer yok...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevre duyarlılığı konu-
sunda hassas bir belediyecilik sergiliyor. 

Çevreye duyarlı projeler ve uygulamalar yürüten Büyük-
şehir Belediyesi çevrenin korunması ve kirlenmemesi için 
çalışıyor.

Bu kapsamda Atık Getirme Merkezlerinde, atıkların 
çevreyi kirletmemesi için toplanıyor. İzmit Körfezi’nde de-
nizin kirlenmesinin önüne geçmek için gemilerle petrol tü-
revi atıklar toplanıyor. 

Kocaeli genelindeki 18 tesiste atık sular arıtılıyor. Arı-
tılan sulardan oluşan geri dönüşüm suyu ise park ve bahçe-
lerin sulanmasında ve sanayide kullanılıyor. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde 
ilçe belediyelerle birlikte yürütülmekte olan Atık Getirme 
Merkezleri’nde tüketiciler tarafından getirilen her türlü atık 
bertaraf ediliyor. Körfez, Derince, Gölcük ve Kartepe’deki 
Atık Getirme Merkezleri’nde toplanan atıklar bertaraf işle-
mine tabi tutuluyor. 

Ambalaj atıkları, elektrikli ve elektronik atıklar, kızart-
malık atık yağlar, atık piller, inşaat ve yıkıntı atıkları, öm-
rünü tamamlamış lastikler, evlerden kaynaklanan tehlikeli 
atıklar, büyük hacimli atıklar, park-bahçe atıkları gibi bir-
çok atık her biri ayrı bölmelerde tasnif ediliyor. Vatandaş-
lar tarafından Atık Getirme Merkezleri’ne getirilen atıklar 
için daha sonra bertaraf işlemleri uygulanıyor. 

Körfez’in dört bir tarafına yapılan dev arıtma tesisleri 
ile atık suların Körfez’e dökülmesi önlendi. Körfez’e dökü-
len atık sular arıtılarak denize ulaştırılıyor. Bu kapsamda 
7’si biyolojik olmak üzere Kocaeli’nde 18 atık su arıtma 
tesisi bulunuyor. 

Lisanslı atık toplama gemisi, sadece petrol ve petrol 
ürünlerinden kaynaklanan kirlenmeyi temizlemekle kalmı-
yor, evsel ve sanayi atıkları da temizlenebiliyor. Denizdeki 
çöpleri toplayarak, pis suları da bünyesine alan gemi saye-
sinde, deniz içindeki yaşam daha hızlı şekilde canlanıyor. 
Toplanan atıklar, İZAYDAŞ tesislerinde imha ediliyor.

��Kocaeli Odavizyon
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Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kon-
trol Dairesi Başkanlığı, İzmit Körfezinin temizliği için ça-
lışmalarını sürüdürüyor. Belirli zaman aralıklarında deniz 
süpürgeleriyle taranan İzmit Körfez’i çöplerden ve ölü yo-
sunlardan arındırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin deniz süpürgesi körfezi tara-

yarak atıklardan temizliyor. Şubat ayının başından bu yana 
çalışmalarını sürdüren iki deniz süpürgesi bir aylık dönem-
de Körfezden yaklaşık 10 ton çöp topladı. Deniz süpürgele-
rinin taramaları sonucu 2014 yılında toplam 146 ton atık 
toplandığı belirtildi. Deniz süpürgeleriyle körfezden çıkarı-
lan atıklar, kontrollü olarak denizden tekneye alınıyor. Bu 
atıklar daha sonra İzmit Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma 
ve Enerji Üretim Tesisi (İZAYDAŞ) gönderilerek bertaraf 
ediliyor.

Ekipler gün boyu İzmit Körfezi’nde çöp temizliği ya-
parken, aynı zamanda körfezi kirleten gemiler de ekiplerce 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bildirili-
yor.

Körfezden 146 ton atık süpürüldü

4-6 Haziran tarihlerinde Enerji Verimliliği, Kalitesi 
Sempozyumu ve Fuarı’nın altıncısını yine Elektrik Mühen-
disleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenecek. Bu 
yıl sempozyumda akademik çalışmaların yanında endüstri 
tesislerindeki enerji verimliliği ve kalitesi konusunda yapı-
lan uygulamalar da sunulacak, firmalar delegelere projele-
rini anlatıp ürünlerini sergileyecekler. 

2000’in üzerinde bir delegenin izlemesinin beklendiği 
EMO Kocaeli Şubesi organizasyonu, katılımcı firmaların 
destekleriyle ve katkılarıyla gerçekleşecek. 

Sempozyum bu yıl 11 başlık altında sanayi oturumla-
rıyla düzenlenecek: 

• Tüketici Cihazlarında Enerji Verimliliği
• Kompanzasyon ve Harmonik Filtreler 
• Aydınlatmada Enerji Verimliliği
• Sanayi Tesislerinde Enerji Verimliliği Uygulamaları
• Enerji Kalitesi Analizi Ve İzleme Cihazları Teknolo-

jileri Uygulamaları
• Verimli Elektrik Motorları Ve Sürücü Teknolojileri
• Yeni Nesil Verimli Jeneratörler
• Kesintisiz Güç Kaynaklarında Yeni Teknolojiler
• Asansörlerde Enerji Verimliliği
• Akıllı Bina Teknolojileri Ve Enerji Verimliliği
• Kompresörlerde Enerji Verimliliği 

Kocaeli 2015 Enerji Verimliliği ve 
Kalite Sempozyumu Haziran’da

İzmit Körfezinde Şubat ayının başın-
dan bu yana çalışmalarını sürdüren iki 
deniz süpürgesi bir aylık dönemde Kör-

fezden yaklaşık 10 ton çöp topladı.

4-6 Haziran tarihlerinde Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Fuarı’nın 
altıncısını yine Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenecek.

Enerji Verimliliği Derneği Kocaeli Şube Başkanı Ali Fuat Eyüboğ-
lu, “Fazladan kullanılan enerjiyi ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” 
dedi.  

Enerji Verimliliği Derneğinin, öncelikli amacının enerjinin etkin ve 
verimli kullanılabilmesi için toplumda farkındalık oluşturmak, bilimsel 
ve teknik araştırmalar yaptırmak ve sonuçlarını kamu kuruluşları ve 
vatandaşlar ile paylaşarak verimliliği arttırmak olduğunu ifade eden 
Ali Fuat Eyüboğlu, yaşamımızda fazladan kullanılan enerjiyi ortadan 
kaldırmamız gerektiğinin altını çizdi.

Eyüboğlu: Fazladan enerji kullanımını 
ortadan kaldırmalıyız

[meslek komitesi: mak. kurulum, hurda, atık bertarafı ve enerji ►
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Türk sanayiinin lokomotif kuruluşlarını bünyesinde barın-
dıran Kocaeli’de, elektrik kesintisi nedeniyle birçok kuruluş 
çalışamadı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
konuya ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:

“Malesef hiç istemediğimiz bir arıza oluştu. Türkiye’nin 
tamamında müthiş bir kesintiye gidildi. Saat 10.35 civarın-
da ilk kesinti başladı daha sonra kademeli olarak OSB’lere 
enerji verilmeye başlandı ve akşam geç saatlere 
kadar devam etti. Bizler enerjinin ne kadar bü-
yük önemi olduğunu biliyoruz ama bunu ülke ola-
rak da görmüş olduk. Malesef elektrik kesintisi 
belirli bir dakikadan sonra neredeyse tüm günü 
kapsayacak hasar oluşturuyor. Birçok firma bu 
nedenle yarım saat - bir saat sonra işçilerini ev-
lerine gönderdi”

Bilindiği üzere Türkiye’nin imalat sanayinin 
yüzde 13’ü burada. Yaptığımız basit bir hesa-
ba göre ne yazık ki günlük 50 milyon dolar ci-
varında Kocaeli’nde bir üretim kaybı oluştu. Bu 
kayıpların esası yani anası da ülkemizin önemli 
haddehaneleri ilimizde. Metal sektöründe bunlar 
devamlı üretim yapıyorlar. Üretimleri tamamen 
enerjiye bağlı. 

Enerjinin 1 dakika kesilmesi halinde yarı ma-
mül ürünün tamamı hurdaya dönüşüyor. O tarz 
haddehanelerimizde üretim kayıpları çok yüksek. 
Bir de daha önemlisi habersiz kesintiler elek-
tronik kartlara çok zarar veriyor. Bunların da 
firmalarımıza büyük hasarlar verdiğini düşünü-
yoruz. Hasar tespitleriyle ilgili anketler yaparak 
bilgiler alıyoruz. Kocaeli bazında günde 50 mil-
yon dolarlık üretim yapıldığını sayarsak 1 günlük 
üretimimiz malesef kaybolmuş oldu.”

- Jeneratör çözüm değil
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bir daha 

böyle bir olayın yaşanmaması için bunun nede-
ninin bulunup ortadan kaldırılması gerektiğini de 
belirtirken, “Enerji Bakanını dinledim ve bunun 
enerji yetmezliğinden değil başka bir nedenden 
dolayı olduğunu kesin bir şekilde altını çizdi. 
Enerjinin çok fazla kullanıldığı bir saatte de 
değildi bu arıza. Ülke adına bu belki daha kötü 
zamanda olabilirdi. Tüm ülkeye tüm sanayicile-
rimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha 
tekerrür etmez. Halkımızın arasında söyle bir dü-
şünce var. Üretim yapan firmaların jeneratörleri 
olmalı ve telafi etmeleri şeklinde bir düşünce var. 
Bu çok olası bir düşünce değil. Bizim bütün sana-

yi kuruluşlarımızda jeneratörler var. Bunlar sadece bilgisa-
yar sistemlerini, kısmi aydınlatma, havalandırma ve yangın 
durumunda su pompalarını çalıştırma düzenekleri. Hiçbir 
zaman büyük bir sanayi kuruluşunun aynı kapasitede çalışa-
cak jeneratörü olmaz ve olmamalı da. Burada alt yapının da 
önemi ortaya çıkıyor. Biz bunun tekrar olmaması dileğiyle 
tüm sanyiye ve Türkiye’ye geçmiş olsun diyoruz.“ dedi.

Kocaeli’de enerji kesintisi nedeniyle 
50 milyon dolarlık zarar var

31 Mart günü Türkiye genelinde elektriklerin kesilmesi 
nedeniyle, sadece Kocaeli Bölgesi’nde yaklaşık 50 milyon 
dolarlık üretim kaybı yaşandı.
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İZAYDAŞ, 1996 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından ku-
ruldu.İZAYDAŞ’ın kurulma amacı, Çevre Kanunu’na uygun 
olarak evsel ve endüstriyel atıkların bertarafını sağlamaktır. 
Bu çerçevede İZAYDAŞ Türkiye’deki ilk atık bertaraf tesisi 
olarak bir taraftan bu atıkların bertarafını sağlarken diğer 
taraftan enerji üretiyor.
İZAYDAŞ faaliyetleri ile ilgili tüm yasal gereklikleri ödün 
vermeden yerine getirmekte olup, ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, ISO 10002, ISO 17025, ISO 17043 ve 
ISO 50001 standartlarına uygunluk belgelerine sahiptir. 
İZAYDAŞ %100 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

-Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi
Endüstriyel tehlikeli atıkların yakılarak bertaraf edildiği 
yakma tesisi kapasitesi 5.400 kg/saattir. Tesisin çalışma 
prensibi; endüstriden kaynaklanan yanabilir nitelikteki teh-
likeli atıklar ile klinik atıkların yakılarak bertaraf edilme-
sine dayanır. Tesise kabul edilen ‘Tehlikeli Atıklar’ın beyanı, 
etiketlenmesi, taşınması ve bertarafı T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın ilgili yönetmelikleri çerçevesinde yapılıyor. 
İZAYDAŞ tesislerine, patlayıcı maddeler, radyoaktif mad-
deler, mezbaha atıkları, piller ve aküler kabul edilmiyor. 
Yanma sonucu oluşan buhar ile 5,2 MW elektrik enerjisi 
üretiliyor.

-Düzenli Depolama Alanları
Düzenli depolama alanlarında, Kocaeli bölgesindeki evlerden 
kaynaklanan evsel atıklar ile sanayiden kaynaklı evsel ve de-
polanabilir nitelikteki tehlikeli atıklar depolanarak bertaraf 
ediliyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsis edi-
len alanda Solaklar Evsel ve Tehlikeli Katı Atık Düzenli De-
polama Alanları 1997 yılında inşa edilmiştir. Evsel atıklar 
için altı adet lot, tehlikeli atıklar için bir adet lot bulunuyor. 
Düzenli depolama sahasına kabul edilen evsel ve tehlikeli 
atıklar, atığın cinsine göre uygun olan lottaki çalışma alanına 
aktarılır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası 
ilçesinde yapılan lotun da işletimi, 2007 yılı itibari ile 
İZAYDAŞ’a verilmiştir. Evsel düzenli depolama alanlarında 
1.600 ton/gün evsel atık depolanıyor.

-Atık Alım Gemileri 
İZAYDAŞ, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu yedinci 
maddesinde belirtilen ‘Deniz araçlarının atıklarını toplamak, 
toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri 
yapmak’ hükmü gereğince Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
deniz sınırları dâhilinde gemi atıklarını da toplatıyor.
Atık toplama işlemi, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan teknik esaslar çerçevesinde, 

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden lisans almış atık alma 
gemileri ile yapılıyor. Toplanan atıklar (Slaç, sintine, yağ, pis 
su, evsel atık), ayrıştırma işlemi sonrasında yakma tesisinde 
yakılıyor ve elektrik enerjisi elde ediliyor. Bu sayede gemil-
erden kaynaklanan kirlilik önleniyor ve İzmit Körfezi’nin 
kirlenmesi engelleniyor. İzmit Körfezi’ne yılda yaklaşık 
12.000 gemi giriş yapıyor.

-Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi
Kocaeli ili sınırları içerisindeki tüm sağlık kuruluşlarından 
çıkan tıbbi atıklar İZAYDAŞ tarafından bertaraf ediliyor. 
Sağlık kuruluşlarından çıkan patolojik ve tehlikeli atıklar 
yakılarak bertaraf edilmekte, enfeksiyöz atıklar ise tekrar 
kullanılabilir ambalajlar içerisinde toplanarak lisanslı ara-
çlarla İZAYDAŞ Sterilizasyon Tesisi’ne getiriliyor. Steriliza-
syon Tesisi’ ne getirilen atıkların 160 oC sıcaklıktaki buhar, 
5 bar basınç ve 45 dakika süresince sterilizasyonu sağlanıyor. 
Sterilizasyon Tesisi otoklav kazanında tıbbi atığın sterilize 
olup olmadığı biyolojik ve kimyasal indikatörlerle kontrol 
ediliyor. Sterilize edilerek patojenlerden arındırılan tıbbi 
atıklar, parçalanıp evsel atıklarla beraber depolanıyor. Tes-
iste tıbbi atık toplama araçları ve kullanılan ambalajlarında 
sterilizasyonu yapılıyor.

-Çöp Sızıntı Suyu Arıtma ve Geri Kazanım Tesisi
Her gün 1600 ton evsel çöpü depolayarak bertaraf eden 
şirketimiz, depolama alanlarında zamanla oluşan çöp sızıntı 
sularının arıtılması için modern teknolojinin kullanıldığı 
arıtma tesisini hayata geçirdi. Çöp sızıntı suyunun Mem-
bran Biyoreaktör+NF prosesi ile arıtıldığı tesisimizde artık 
sonuç mükemmel. Evsel atıkların içerisinden süzülen çöp 
sızıntı suları, yapılan işlemlerin ardından arıtılmış berrak 
bir su olarak karşımıza çıkıyor. Bu su geri kazanım sayes-
inde, çim sulama ve yol yıkama gibi işlemlerde rahatlıkla 
kullanılabiliyor.

-Ara Depolama Tesisi
İZAYDAŞ Atık Ara depolama tesisi, atıkların geri kazanım 
veya nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce atık 

Türkiye’deki ilk atık bertaraf tesisi 
İZAYDAŞ, enerji üretmeye devam ediyor... 

[meslek komitesi: mak. kurulum, hurda, atık bertarafı ve enerji ►
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miktarının yeterli kapasiteye ulaşıncaya 
kadar güvenli bir şekilde depolanması için 
‘Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği’ne 
uygun olarak inşa edildi. Atık Ara depola-
ma tesisi, öncelikli olarak yakma tesisinin 
duruş ve bakım sürecinde de müşterilerin 
taleplerini karşılamak ve müşterilere daha 
fazla atık çeşidi için  hizmet vermek amacı 
ile kullanılacak. Atık Ara Depolama Tesisi 
açık ve kapalı alan olmak üzere iki bölüm 
halinde toplam 2.252 m2’den oluşuyor. 
Bir adet ofis binası ve bir kantar bulunan 
açık alan, atıkların girişi, hazırlığı ve özel 
atıkların ayrımının yapıldığı bölüm olarak 
değerlendirilecek. Kapalı alanda ise de-
polama bölümlerini ayıran betonarme 
perdeler, sprinkler yangın söndürme sit-
emi, exproof özellikte elektrik tesisatı 
ayrıca doğal ve cebri havalandırma siste-
mi bulunuyor. 

-Biyogaz Entegre Enerji Üretim Tesisi
Atık yönetimi sektörünün lider kuruluşu 
olan İZAYDAŞ, alternatif enerji kaynakları 
konusunda da öncü rol üstlenmeye devam 
ediyor. Yakma tesisi, rüzgâr türbini ve 
evsel atık depolama alanlarındaki çöp 
gazından enerji üretimlerine devam eden 
İZAYDAŞ, biyogaz tesisi ile ürettiği ener-
jiyi ulusal şebekeye veriyor.
Bitkisel ve hayvansal atıklardan elektrik 
ve kaliteli gübre elde edilmesini hedefley-
en tesiste hammadde olarak; kentin dört 
bir yanındaki yeşil alanlardan kesilen çim-
ler, Büyükşehir Belediyesi Mezbahasından 
gelen işkembe içi atıklar, hallerden gelen 
sebze ve meyve atıkları, büyükbaş ve ta-
vuk gübreleri kullanılıyor. 
Bu organik atıklar oksijensiz ortamda 
bakteriler yoluyla çürütülerek biyogaz 
oluşturuluyor. Toplanan biyogazdan saa-
tte 330 kW elektrik üretilebiliyor. Bi-
yogaz üretiminden sonra ortaya çıkan katı 
ve sıvı maddeler ise kaliteli organik gübre 

olarak değerlendiriliyor.

-LFG, Metan Gazından Enerji Üretim  Tesisi
İZAYDAŞ bünyesinde evsel atık depola-
ma sahalarında oluşan çöp gazlarından 
elektrik üretimi konusunda hazırlanan bu 
proje 2012 yılında yapımı tamamlanarak 
devreye alınmıştır. Bu projede amaç, sera 
gazı salınımlarını azaltmak, çevre ve in-
san sağlığını tehdit eden gazların atmos-
fere salınmadan toplanarak bertarafını 
sağlamak ve bu işlem sonucunda elektrik 
enerjisi üretmektir. Bu proje ile depola-
ma sahalarımızda işletme süresi olan 16 
sene boyunca minimum 133 milyon kWh 
elektrik enerjisi üretimi hedefleniyor. Bu 
gazların toplanıp bertaraf edilmesi ile 
atmosfere  1.000.000 ton’dan fazla CO2 
salınımı da engellenmiş olacaktır. Bu tür 
tesislerin ülkeye getirdiği ikinci bir avan-
taj da Kyoto Protokolü çerçevesinde, or-
taya çıkan karbon emisyonu karşılığı ‘kar-
bon kredisi’ kazanılmasıdır. LFG projesi 
sayesinde üretilecek enerji ile yaklaşık 
15.000 adet konutun elektrik enerjisi 
ihtiyacını karşılayacak düzeyde olacaktır.

-Yuvacık Barajı Kanal Tipi Hidroelektrik 
Santrali (HES) Projesi
İZAYDAŞ’ın ülkemize kazandıracağı en 
değerli projelerden biri olan Hidroelektrik 
Santrali projesinin çalışmalarında sona 
doğru yaklaşılıyor. Yaptığı yeni yatırımlar 
ve hayata geçirdiği projeler ile hızla büyüy-
en İZAYDAŞ, Yuvacık Barajı ile Arıtma 
Tesisi arasında bulunan kot farkından 
yararlanılarak elektrik üretecek olan te-
sisin çalışmalarına tüm hızıyla devam 
ediyor. Yılda 14.000.000 kWh elektrik 
üretmesi planlanan tesiste vana, türbin, 
governör gibi esas malzemeler yerli üre-
tim. Devam eden deneme çalışmalarının 
(Islak ve kuru testler) ardından tesis devr-
eye alınacaktır. 

-İzaydaş Çevre Laboratuvarı
Kuruluşundan bu yana atık analizleri konusundaki tecrübesini, 
hizmetin gerektirdiği modern ölçüm cihaz ve altyapı olanakları 
ile birleştiren İzaydaş Çevre Laboratuvarı, tecrübe edindiği atık 
çeşitliliği bakımından da sektörün önde gelen ismidir. Çevre anali-
zleri konusunda son sistem teknoloji ile donatılmış İzaydaş Çevre 
Laboratuvarı, uzman personeli ile hizmetlerini sürdürürken elek-
tronik ortamda online olarak takip edilen iş akışı ile güvenilir 
sonuçlar hızlı bir şekilde raporlanıyor.
İzaydaş Çevre Laboratuvarı tecrübe ve birikimlerini sadece analiz 
hizmetleri ile sınırlandırmayarak işletme içinden ve dışından gelen 
tüm numune alma taleplerine de kapsamı dâhilinde hizmet veriyor. 
Bu amaçla hazırladığı Numune Alma Aracı, yetki kapsamı dâhil-
indeki her tür talebe yanıt verebilecek alet ve ekipmanlarla ile 24 
saat hazır bulunduruluyor.
İzaydaş Çevre Laboratuvarı ISO 17025 ve ISO 17043 standartlarına 
uygunluk belgelerine sahiptir. 2011 yılında almış olduğu Akredi-
tasyon Sertifikasını ise 2013 yılında geçirmiş olduğu başarılı de-
netimler ile sürdürmeye hak kazanmıştır.  

-İzaydaş’ın 2014 yılı rakamları
İzaydaş’ta sanayi kaynaklı 
endüstriyel atıklar yakılarak 
bertaraf ediliyor ve bu işlem so-
nucunda elektrik üretiliyor.
2014 yılında:
*Yakılan endüstriyel atık 
miktarı: 31.289 ton
*Yakma tesisinde elektrik üre-
tim miktarı: 12.093.500 kWh
*Üretilen bu enerji yaklaşık 
6.000 hanenin bir yılda 
tüketeceği elektrik enerjisine 
karşılık geliyor.

Kocaeli her gün 1600 ton ev-
sel atık üretiyor. Bu atıklar 
İzaydaş’ın İzmit Solaklar ve 
Dilovası’ndaki sahalarında ber-
taraf ediliyor. 
2014 yılında:
*Toplam 581bin ton evsel atık 
depolanarak bertaraf edildi.
*Çöp gazından enerji üretim 
tesisinde 32 milyon kWh elek-
trik enerjisi üretildi. Bu üretim 
yaklaşık 16.000 hanenin yıllık 
elektrik ihtiyacını tek başına 
karşılamaktadır. 
* Çöp sızıntı suyu arıtma te-
sisinde 90 bin metreküp çöp 
suyu arıtıldı.
*İl genelindeki 682 sağlık 
noktasından yaklaşık 1872 ton 
tıbbi atık bertaraf edildi. 
*İzmit Körfezi’ne gelen yaklaşık 
3500 gemiye fiilen atık alım 
hizmeti verildi ve bu gemil-
erden 10 Bin 280 metreküp 
atık toplandı. 
*Öte yandan İzaydaş’a 
Türkiye’nin dört bir yanındaki 
belediyelerden, okullardan, 
yerli ve yabancı firmalardan, 
derneklerden, vakıflardan, 
odalardan 2014 yılında kabul 
edilen ziyaretçi sayısı 2411 kişi 
oldu.



Kocaeli Sanayi Odası, Yıldırım Eğitim Kurumları, Balı-
kesir Üniversitesi ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği işbir-
liği ile 18 Mart 2015 tarihinde “Tehlikeli Maddelerin Ka-
rayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ADR Konulu 
Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

TOSB Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme se-
minerine sanayi kuruluşları temsilcileri, kimyasal üretimi ile 
iştirak eden firmaların yetkilileri ve lojistik firmaları iştirak 
etti. 

Seminerin açılışını yapan KSO Kalite ve Çevre Uzmanı 
Aynur Hacıfettahoğlu konuşmasına “Kocaeli Sanayi Odası 
olarak; çevre konusunda sanayi kuruluşlarının bilinçlendiril-
mesi ve farkındalıklarının arttırılmasına çok önem veriyoruz. 
Çevre konusunda üyelerimize yönelik bugünkü olduğu gibi 
çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak eğitimler, paneller ve se-
minerler düzenliyoruz.” diyerek başladı.

Hacıfettahoğlu; “Ayrıca; çevreye olan duyarlılığın bir 
göstergesi olduğunu düşündüğümüz “Şahabettin Bilgisu 

Çevre Ödülleri” organizasyonumuz ile her yıl firmalarımızı 
ödüllendiriyoruz. Türkiye’nin ilk çevre ödülü olan organizas-
yonumuzun bu yıl 21.si düzenlenecektir. Başvurular başlamış 
olup, son başvuru tarihi 01 Mayıs 2015’tir.” diye ilave etti.

Bilgilendirme toplantısında; Balıkesir Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Turgut Kılıç, ADR mevzuatı, ADR 
mevzuatının uygulama alanları, ADR mevzuatı kapsamında 
tehlikeli maddeler, ülkemizde ADR kapsamındaki mevzuat 
çalışmaları konularında sunumlarını yaparak konuyla alaka-
lı katılımcıları bilgilendirdi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nden ADR Uzmanı 
Alper Özel; tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şart-
ları, ADR Mevzuatı kapsamında tehlikeli madde güvenlik 
danışmanının görevleri, tehlikeli madde güvenlik danışma-
nı istihdam etme zorunluluğunun kapsamı ve ADR mevzuatı 
kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti 
için uygulamaya yönelik genel bilgilendirme yaparak konuyla 
alakalı katılımcıları bilgilendirdi ve sorularını cevapladı.

KSO Çayırova Temsilciliği’nde 
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla 

Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ADR 
konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı

[çevre & enerji ►
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Elvin Duman - AIG Sigorta

KSO, AIG Sigorta A.Ş. ve Team Sigorta ve Reasürans 
Brokerliği işbirliği ile “Çevre Kirliliği Hukuki Sorumluluk 
Sigortası ve Çevre Kirliliğinin Şirketlere Etkileri Bilgilendir-
me Toplantısı” 25 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen 
bilgilendirme toplantısına çeşitli kurum ve kuruluşların tem-
silcileri ile firmaların yetkilileri iştirak etti. 

Mevcut Çevre Kanunu’nda yer alan “Kirleten Öder” pren-

sibi ve AB’nin Çevre Sorumluluk mevzuatını hızla uygulama-
ya koyan yeni yönetmelikler çerçevesinde İşletmelerimize ve 
Yönetimlere ciddi sorumluluklar yüklenmektedir.

Bilgilendirme toplantısında, Çevre Hukuki Sorumluluk 
Sigortası’nın işletmelerin çevre risklerine ve bu risklerden 
doğan ihtiyaçlarına nasıl çözümler ürettiği, dünya ülkele-
rinde ve ülkemizde gerçekleşen Çevre Kirliliği hasarları ve 
şirketlere etkileri üzerine detaylı bilgi verildi.

KSO’da Çevre Kirliliği Hukuki Sorumluluk 
Sigortası ve Çevre Kirliliğinin Şirketlere 

Etkisi toplantısı düzenlendi

Team Brokerlik Sedat Haşhaş

Team Brokerlik Ahmet Yaşar ve Sedat Haşhaş
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[oda meclisi ►

Kocaeli Sanayi  Odası 
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ayhan Zeytinoğ-

lu mart ayı Meclis toplantısında 
yaptığı konuşmada kısa dönemde 
döviz kurlarında yaşanan dalga-
lanmanının ekonomide yeni risk-
lere yol açmaması gerektiğine 
işaret ederek, bunun sağlanma-
sına yönelik olarak ‘Ciddi bir sa-
nayi reformuna ihtiyaç olduğu’nu 
söyledi. 

İhracatın desteklenmesi için 
TL’nin değer kaybının gerekli ol-
duğunu, buna karşın reel sektör 
dahil Türkiye ekonomisinin döviz 
borçlanması yoluyla kur riski alarak büyüdüğünü belirten Ayhan 
Zeytinoğlu “Bu tam bir paradokstur. Bu yönüyle ihracatı da ön-
lemektedir.” şeklinde konuştu. 

Ağırlıklı olarak küresel piyasalardan kaynaklanan ve geliş-
mekte olan ülkelerde daha fazla dalgalanmalara yol açan bu 
hareketin ekonomide yeni belirsizliklere yol açmayacak şekilde, 
uyum içinde yönetilmesi gerektiğini söyleyen, ihracatçıların dö-
viz kurlarının yükselmesine karşı olmadığını, buna karşın kısa 
dönemde yaşanan sıçramaların dengeleri bozduğunu ifade eden 
Ayhan Zeytinoğlu, TL’nin değer kaybının henüz tolere edilebilir 
olduğunu belirterek, reel efektif döviz kuru endeksine ilişkin ra-
kamların TL’nin değer kaybında endişe verecek bir duruma işaret 
etmediğini söyledi. 

Buna karşın dolar kurundaki artışın reel sektör açısından yeni 
borç yükü anlamına geleceğine dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu, 
kontrol edilemeyen artışın maliyetleri artıracağını, bilançoları 
da bozacağına dikkat çekerek, “Kurlardaki sıçrama bir yandan 
da moralleri bozuyor. Bu yönüyle dolarizasyona da yol açabilir. 
Bu nedenle ekonomi yönetiminin vereceği mesajlar da önem taşı-
yor.” şeklinde konuştu. 

TL’nin gelişmekte olan ülkeler içerisinde en fazla değer kay-
beden para birimleri arasında olduğuna dikkat çeken Ayhan 
Zeytinoğlu, “Avrupa Merkez Bankası ‘para basacağım’ diyor. 
ABD ise ‘faizleri arttıracağım’ diyor. Zaten bu ikisini üst üste 
koyduğumuz zaman doların değerinin artacağını görüyorsunuz. 
Burada önemli olan bizim faizleri nerede tutacağımız. Eğer fa-
izleri çok yüksek tutarsak dolar o kadar yükselemez. Ama biz 
de faizlerin çok yüksek olmasını istemiyoruz. Bence önümüzdeki 
dönemde dolar euroya karşı yüzde 10’dan fazla değer kazanacak. 
Dolayısıyla TL bazında da yükselme devam edecek. Dövizin art-
ması, TL’nin değer kaybetmesi ihracat yapanlar için iyi bir şey. 
Olumsuz yönü ise dolar-euro paritesinin euro aleyhine oluşması. 
Çünkü biz birçok ürünümüzü dolar bazında alıyor, euro olarak 
satıyoruz. ” şeklinde konuştu. 

SON 1 AYDA 
GLOBAL STRES ARTTI
Ayhan Zeytinoğlu son 1 aylık süreç-

te yaşananların dünyada stresin artma-
sına yol açtığını dikkat çekerek şunları 
söyledi: “Son bir aydaki dikkat çeken 
verilere baktığımızda; doların tırmanışı, 
euro/dolar paritesinin daha da inerek 
1,1035 seviyelerine gerilemesi, Brent 
tipi petrolün 60 doların üstünü test et-
mesi, Türkiye’de Merkez Bankası faiz 
indirirken, referans faizde yükselme 
yaşanması, gerek piyasaların, gerek 
Merkez Bankası’nın beklentisi üzerinde 
enflasyonun açıklanması ve İMKB’deki 
kayda değer düşüş öne çıktı. Faiz cephe-

si açısından baktığımızda, faizdeki yükselmenin temelde enflas-
yondaki yükselme ile ilintili olduğunu düşünmekteyiz. 

Ancak bunun yanı sıra konjonktürel olarak sadece Türkiye’de 
değil, global olarak da algılamada stresin daha çok arttığı bir ay 
yaşadık. Genelde “Ekonomi sıkıntı havası mı var?” anlamında 
bir dönüş oldu. 

Bir tarafta ABD 4. çeyrek büyümesinin görece düşük kalma-
sı, Avrupa’da Yunanistan’a ilişkin 3. paketin onaylanmamasına 
yönelik açıklamaların yapılması, petrol fiyatının hala düşük gö-
rülmesi, petrol fiyatının halen düşük seyretmesinin özellikle Rus-
ya ve Brezilya olmak üzere ilgili ülkelerde sorunlu süreci devam 
ettirmesi, Orta Doğu’da klasik gerilim sürecinin yeniden üst li-
mitleri zorlaması son dönemin olumsuz algılamaya dönüşümünde 
etkili oldu. 

Türkiye’de de iklim etkilerinin gıda fiyatlarını daha sert et-
kilemesi enflasyonda etkili olurken, petroldeki düşüşün durması, 
aksine yüzde 10’un üzerinde artış yapması, ikincil etkilerdeki iyi-
leşmeyi pozitiften negatife döndürdü.  

Euro/dolar paritesindeki gelişmenin de ABD’deki reel faiz 
beklentisinin AB’ye göre halen cazip kalmış olması, dolar yönün-
deki arbitraj alımlarını tetiklemeye devam etti. Parite de 1,11 
in altını gördü. Artık parite konusunda ciddi bir eşik noktasına 
gelindiğini düşünüyoruz. 

Bundan sonra bu noktada Amerika’nın doğal olarak ar-
tık ihracat politikasının rahatsız olacağını düşünüyoruz. Ama 
Avrupa’da işler hala iyi gitmemeye devam ederse, Avrupa’da 
sadece piyasada fiyat değişikliklerini değil, yapısal değişimleri 
hatta çöküşleri dahi görmemiz söz konusu olur. 

Paritede böyle bir dönemde Euro’nun aleyhine devam da ede-
bilir. Ancak Avrupa’da bireyselliğin hakim olmaya başlaması, 
ABD’de ise arzulanan ekonomik büyümede yeniden duraksama 
yaşanması halinde paritenin yönü euro lehine olabilir. Dolayısıyla 
şu anda iddialı konuşmak çok da yerinde olmayacaktır. Yani her 
iki tarafa da gidebilir.” 

 Ciddi bir sanayi reformu gerekli

‘İhracatçı bir ülke olmak’ ile ‘kur riski alarak iç piyasaya çalışmak’ 
paradoksunu aşmak gerektiğine dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu;
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Önümüzdeki dönemde yani on yıl yirmi yıl otuz yıl sonra 
dünyada ve Türkiye’de gerçekten otomotiv endüstrisinde bu 
elektrikli araçlar nasıl olacak? Ne kadar yoğunlukla satıla-
cak, kullanılacak? 

Sadece elektrikli araçlar değil, biz ürettiğimiz her şeyin 
elektriklisini yapmak üzere Ar-Ge faaliyetlerimizi çok çok 
eskiden beri devam ettiriyoruz. Burada motorlardan da bah-
sedersek hani fikir vermesi açısından söyleyeyim. 9-11-13 
litrelik motorlara sahip bu büyük makinalar. 280 beygirle 
500 beygir arasında da güç üretirler. Bu araçlara elektri-
fikasyon uygulaması yapılması esasen elektrikli araçların 
başlangıç noktası bu. 

Hafif ticari dediğimiz araçlar da TÜBİTAK destekli pro-
jelerle yanılmıyorsam 2006-2007 yıllarında bu araçların 
elektrifikasyonlarını tamamlayıp test sürüşlerine başlamış-
tık. Bunu tabi yaparken tek başımıza yapmıyoruz. Tabi tek 
başımıza yapmıyoruz. TÜBİTAK’ın ciddi koordinasyonu var. 
Onların da teşviğiyle çeşitli üniversiteler ve merkezlerle bu 
geliştirmeleri yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bizim esas işi-
miz araç üretmek. Ve satılabilir araçlar geliştirmek. Bu tür 
ilave işleri üniversitelerle birlikte yapıyoruz. 

Günümüzde de yine elektrikli araçlar birazdan bahsede-
ceğim. Ne kadar popüler olduklarını zaten tahmin ediyor-
sunuzdur. Her yeni üretmeye başladığımız daha 1 yaşında 

Yakın dönemde elektrikli 
araçların yaygınlaşması zor

KSO Oda Meclisi’in konuğu olan Ford Otosan 
Genel Müdürü Haydar Yenigün: 

“Teknolojik sorunlar ve araç başına 40-70 
bin euro tutarındaki elektrifikasyon mali-
yeti nedeniyle elektrikli araçların yollarda 

görünmesi ve yaygınlaşması zor.”
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FORD OTOSANHAKKINDA

Şirketimiz Ford Otosan 1959 yılında kuruldu. 
1959 yılında Kadıköy Hasanpaşa o zamanlar şe-
hir dışı bir yer olduğu için şirketi oraya kurmuşlar 
o dönemin yöneticileri. Oradan ayrıldığımız anda 
yerine yapılan binaları belki İstanbul’da olanlar 
fark etmişlerdir. Tamamen şehrin içinde kalan bir 
yerdi. 

O günden bugüne şirket 5,5 milyon cirolu, ih-
racatta Türkiye lideri 3,5 milyar ciroyla, yıllık 
üretim kapasitesi de o günlerdeki 40 binlerden bu-
günlerdeki 415 bin araç üretim kapasitesine ula-
şan Türkiye’nin şuanda kurulu kapasite olarak da 
en büyük otomotiv şirketi. Büyüklük sadece tabi 
kapasiteyle olmaz. İşte ciroyla, ihracatla, çalışan 
sayımızla da olur demiştik. Buradaki rakamlara 
da bakarsanız. 

Yaklaşık 10 bin çalışana ulaştığımızı da gö-
receksiniz. Bu 10 bin çalışan nerelerde çalışıyor 
diye baktığımızda da, şu anda şirket olarak üç ana 
lokasyondayız. Eskişehir İnönü’de bir fabrikamız 
var. Burada motor, şanzuman, motor aksamı veya 
araçların yürüyen aksamlarını ve kargo kamyon-
ları üretiyoruz. Diğer iki lokasyon Kocaeli sınır-
larındaki iki ana fabrikamız. Biri 2001 yılında, 
biri de geçtiğimiz yıl 2014 yılında faaliyete geçen 
fabrikalarda hafif ticari araçlar üretiyoruz. Bu-
radaki kapasitemiz, 415 binin 400 binini burası 
tutuyor. Hemen orta üstte gördüğünüz bu bina ise 
önümüzdeki ay 29 Nisan’da açılışını yapacağımız 
Türkiye’nin en büyük tek lokasyondaki araştırma 
geliştirme merkezi. Bugün itibariyle içinde 1270 
tane genç mühendis bu az önce bahsettiğim şirket 
aktivitelerini yönetecek araştırma geliştirme faali-
yeti yapıyor. Bununla birlikte bugüne kadar 2010 
yılında çok ciddi bir şekilde çalışmaya başlamıştık 
bu konuda. 2010-2014 yılında da yaklaşık 230 
milyon liralık ihracat yapmayı da başarmış. Bu 
ihracat Zafer Çağlayan Bey, eski bakanımız çok 
altını çizerdi ihracat kaç kilo diye. Bu kilogramı 
sıfır olan ihracat. Yani en değerli ihracat. ‘Know 
How’ ihracatı. O konuda da grurluyuz. 



olmayan Transit Courier aracının elektrifikasyonunu hemen 
hemen tamamlandı. Bu araçla ilgili bizzat ben araç testle-
rini de yaptım. 

LUNAPARKTAKİ ARAÇLAR GİBİ
Tabi elektrikli araç bilmiyorum kullanma şansına sahip 

olanınız ar mı ama elektrikli araç kullanmak çok hoş bir şey. 
Lınaparktaki arabalar gibi. Motor gürültüsü yok. İşte kaba 
tabiriyle ‘Bastınız mı gidiyor’ dediğiniz şey. Ama çok önemli 
bir şey var. İçten yanmalı motorların verimleri biliyorsunuz 
çok çok düşüktür. Elektrikli motorlarda ise çok yüksektir. 
Dolayısıyla benzer güçler yakaladığınız zaman o araca en-
tegre edebileceğiniz, araç performansında da çok büyük bir 
fark görürsünüz. 

Ve araçlara belirli miktarda kesiciler de koyuyoruz. 
Çünkü belirli bir aştığınız durumda normal araç kullanmaya 
alışmış bir insan bu gücü yönetememesi diye bir şey söz ko-
nusu. Bunun için de aracın belirli performans noktalarında 
kesicilerimiz de vardır. Bu kesicilere rağmen dediğim gibi 
araçlar son derece sessiz ve performanslı. Bu arada bir ilave 
bilgi de vereyim. Her teknoloji yanında belirli problemler de 
getiriyor. Bu problemlerden bir 
tanesi de elektrikli araçtaki mo-
tor, şanzuman gürültüsünü orta-
dan kaldırdığınız zaman daha ön-
ceden tahmin etmediğimiz başka 
bir problemle karşılaştık. Kalite 
açısından aracın çok çok sessiz 
olması gerekiyor. Çünkü her tür-
lü sesi duyar oluyorsunuz. Bek-
lentiniz motor sesi duymak ama 
motor sesi olmayınca ne duyuyor-
sunuz, yoldaki sesi, lastik sesini, 
aracın rulmanlarının sesini belki 
gıcırdayan bir şeyleri, hele araç-
lar eskiyince veya bir kaza yap-
tıktan sonraki tamirlerden sonra 
böyle problemler ortaya çıkıyor. 

Maalesef hemen hemen üç yıllık dönem içerisinde sa-
dece 500 adet Connect satıldı. Bunun çoğunluğu Kuzey 
Amerika’da, çok az miktarı da Avrupa’da gerçekleşti. Biraz 
sonra göreceğiz. Neden bu kadar yatırım yaptıktan sonra 
sadece 500 tane elektrikli araç sattık diye. 

Şimdi Ford markası olarak baktığımız zaman, Ford 
Otosan’dan bir miktar daha dışarı çıkıyorum. Ford markası 
olarak baktığımız zaman da elektrikli araçlar nasıl bizde bi-
raz önce anlattım her projemizde elektrifikasyon yapıyorsak, 
diğer firmalarda ya da diğer araçlarda da yapılıyor bunlar. 
Küçüklü büyüklü hiç fark etmez. Çünkü bunların bir nedeni 
var. Çünkü regülasyonlar size bir üretici olarak yani marka 
sahibi Ford markasıyla üretim yapıyorsanız, ürettiğiniz her 
bir aracın ortalamasını alıp, o ortalamaya ait size devletin 
koyduğu bir karbon üretim sınır değeri var. Yani bu kilomet-
re başına verilen bu karbon üretim miktarı sizi araç bazında 
değil de bütün portföy bazında bir ortalamayla sınırlıyor. O 
yüzden her aracın elektrifikasyonunun yapılması gerekiyor. 
Bunların detayına girmiyorum ama neticede bir araç tama-
men elektrikli olabilir, sadece elektrifikasyonu yapılmış bir 
araç olabilir, hibrit olabilir, iki tane motorlu olabilir veya şu 
zamanlarda çok popüler olan şarj edilebilir hibrit olabilir. 
Hangisinde daha büyük gelecek var olduğunu birazdan size 
bahsedeceğim. 

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR GERÇEKTEN ÇEVRECİ Mİ
Belki ilk söylediğimizde kulağı tırmalıyor olabilir ama 

şu soruyu kendimize sormamız lazım. Elektrikli araçlar ger-
çekten çevreci mi? Kullandığımız anda çok çevreci. Yani 
hazır size şarj edilmiş bir araç getirdikleri anda bugün iti-
bariyle 150, bazı markalar 200 kilometre menzilde o aracın 
şarjını bitirene kadar kullandığınız zaman inanılmaz derece-
de çevreci. Ama sonrasının hikayesi var tabi. Bunu bir kon-
vansiyonel arabayla kıyasladığınız zaman ise karbondioksit 
ürettiğinizi görüyorsunuz. Yani çevreciliğiniz azalıyor. Ama 
şu anda kullandığımız arabalar ortalamada motor büyük-
lüklerine göre 120 ile 250 arasında karbondioksit üretiyor. 
Araçlarımız haşmetli, büyük. Renkleri siyah, büyük proto-
kol arabalarına doğru döndüğü anda bu rakamlar 250’lere 
300’lere daha da büyük rakamlara gidiyor ki bunların ba-
şında Amerikan arabaları gelir. Onlardan da bir miktar bah-
sedeceğim.  

Şu andaki araçlar ya dize ya da benzinli gidiyor. Yakıt 
olarak elektriği kullandığınız zaman elektrik de dünyada 
doğal olarak bulunan bir şey değil biliyorsunuz üretmeniz 
lazım. Nasıl benzini petrolden dönüştürdüğünüz gibi elek-

triği de bir yerlerden dönüştürme-
niz lazım. Envai çeşit yöntem var. 
Ancak dünyada var olan yani ço-
ğunlukla üretilenler diye baktığı-
nız zaman karşımıza bu, yabancı 
bir kaynaktan alınmıştır yazıyor 
herhalde, elektriğin ne şekilde 
üretildiğinin ayak izi yabancı ke-
limenin Türkçeleştirilmesiyle. Fo-
otprint yani. 

Bu footprint bize diyor ki sizin 
ülkenizde akarsular deniz büyük-
lüğündeyse yani Brezilya’da yaşı-
yorsanız elektriğin çoğunluğunu 
buralardan üretiyorsunuz. Yani 
bizdeki tabiriyle HES’lerle üre-
tiyorsunuz. Çin’de ise tam tersi 

bir durum var. Çin’e gideniniz, orayla ilgili araştırma ya-
panınız bilir. En büyük problemi çevre kirliliğidir. Tek ve 
yegane nedeni de kömürdür. Çok derin kömür yatakları var. 
Özellikle kuzey bölgesinde aynı şekilde de ciddi bir şekilde 
hava kirliliği var. Dolayısıyla her ülke kendi sahip olduğu 
doğal kaynaklarla elektriği üretiyor. Burada diğer detaylı 
şeylere girmiyorum. Ama Kuzey Avrupa ülkeleri ve Brezilya 
tamamen yeşil üretim yapıyor. Amerika ortalama. Bu arada 
nükleer enerjiyi de yeşile yakın enerji diye saydığımızı da 
söylemem lazım. Doğal gazdan yapılan üretimlerde bile be-
lirli bir miktar karbon gazı salınımı oluyor. 

Enerji kaynağını 1kw/saat enerji üretimi için inceledi-
ğimizde yani 1 kw/saat üretmek için ne kadar bu salınım 
oluyor diye. Görüyorsunuz hidroelektrik malum yok gibi 
bir şey. Kömür ise bir diğer uç. O iki ucun arasında da bu 
yöntemler var. Yani solar termal dediğimiz yöntem bile hid-
roelektrikten on kat farklı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü 
bunların üretim proseslerinde gerekli olan işlemleri yapmak 
için bir proses yapmanız lazım. Örneğin solar paneli yapmak 
için bir üretim tesisine ihtiyacınız var. Solar panelin kendisi 
dünyada bulunmuyor. Onu yapmanız lazım. Elektriğin üre-
tilmesi de elektrikli aracın kullanılmasında da vurgulamak 
istediğim şey bu. Aracı kullanırken elektrik tabi ki hiçbir şey 
salmıyorsunuz ama o aracı ve o aracı üretirken kullandığınız 
yakıtı ürettiğiniz noktada ise belirli salınımlar yapıyorsunuz. 

[oda meclisi: elektrikli araçlar ►

�� Kocaeli Odavizyon



Bakınız doğalgazla kömür arasında yaklaşık yüzde iki katı 
kadar bir fark var. Ama hidroelektrik diye bakarsanız veya 
kömüre doğru endekslersek rüzgar seksen de biri diyebiliriz 
herhalde. Nükleer altmışta biri. Solar termal ellide biri gibi 
böyle oranlar var. Bunlar bizim esas düşünmemiz ve hesaba 
katmamız gereken toplamda ne fayda yaratıyoruzu anlatır-
ken dikkat etmemiz gereken konular. 

Kilometre başına bir elektrikli aracın üretilmesi veya 
kullanılması sonucunda ortaya çıkan durum nedir? Şimdi 
buraya da bakarsanız üst grup bir önceki slaytta malum 
kömür bağlantılı elektrik enerjisi üretimine bağımlı ülkeler, 
en aşağıda da en çevreci yöntemle elektrik üreten ülkeler. 
Burada bakarsanız Türkiye 204 gram ile ortalama ve biraz 
daha yukarı bir noktada. Bu da demektir ki 1 kilometre esa-
sında bir birim diye bahsedersek bu kilometre bazında biz 
ne kadar ne kullanırsak kullanalım araç olarak, onun için 
ürettiğimiz elektriği bu kadar karbon salınımıyla üretiyoruz 
anlamına geliyor. Bir taraftan da şimdi konuyu bir yere bağ-
lamaya çalışacağım. 

Araçların içinde farklı karbon seviyeleri kullanan veya 
karbon seviyeleri kadar enerji kullanan araçlar da var. Az 
önce söyledim 88 gram harcayan da var. 300 gram harca-
yan da var. 

Ekonomistin biri bir makale 
yazmış. Oradaki yere göre ki bu 
Amerikan bazlı bir haberdir. Orada 
da deniyor ki bir elektrikli aracın 
yapılması için eğer siz kullanılması 
için elektriği kömürden üretiyorsa-
nız bırakın sakın üretmeyin. Lütfen 
petrol kullanın. Çünkü 3 misli daha 
az kirlilik yaratıyorsunuz kömür-
de. Burada biraz kömüre tukaka 
diyoruz. Ama rakamlara da bakın-
ca üç aşağı beş yukarı benzer şey-
ler görüyoruz. Peki şimdi şöyle de 
bir soru var. Elektrikli araçlar bir 
anlamda yanlış bir anlam çıkmasın 
diye söylüyorum. Elektrikli araçlar 
çevreci değil mi diye bir soru gelirse aklınıza öyle de değil. 
Biraz daha beklemeniz ve sabretmeniz lazım. 

Hava kirliliği diye baktığımız zaman ki bunun en uç 
noktası Çin’dir. Geçtiğimiz 5-10 yıl içerisinde biliyorsunuz 
Çin’de ki hava kirliliği o kadar feci boyutlara ulaşmış du-
rumda ki geçtiğimiz yıl bir bölge orada yapılacak sıfır araç 
satışlarını bile yasaklamıştır. Belki gazetelerde takip etmiş-
sinizdir. Ama çaresi bu mudur? Tabi ki değildir. Bir taraftan 
da bizim memlekette de ne oluyor diye baktığımız zaman 
şöyle bir gerçekle karşılaştık. Bunun yarısını biliyordum. 
Ama yarısını da ben yeni öğrendim. İstanbul’u alırsanız Me-
cidiyeköy, İstanbul’daki en kirli hava kirliliğine sahip olan 
yer imiş. Nedeni de oradaki yoğun araç trafiği. Ancak ben-
zer bir şekilde de denizden gelen bir kirlilik de var. O da yine 
içten yanmalı motorlardan oluşuyor. O da gemi trafiğinden 
kaynaklı. İşte rüzgar akımlarıyla birlikte de bakıldığında da 
Kandilli İstanbul’da deniz taşıtlarından kaynaklanan da en 
çok kirliliğin olduğu yer. 

MAKRO BİR PLAN GEREKLİ
Şimdi ne yapacağız? Elektrikte problem var. Petrolde 

problem var. Doğalgazda problem var. Araba mı kullanma-
yacağız? Esasında ilk başta söylemeye çalıştığım şey şuydu. 
Bunun bir makro planı olması lazım. Ki şu anda enstitüler, 

devletler oturup bir plan yapmış durumdalar. Bu plandan 
bir miktar bahsedelim. Bu plan bize diyor ki yine bazı kilo-
metrede harcanan karbon miktarı olarak alıyorum. Esasın-
da bu bir dönüşüm projesi. Yani bugünden yarına elektrikli 
araç üretmek, bugün petrolü nasıl sınırlı sayıda bulup veya 
pahalı veya daha çevreci olmayan yöntemlerle üretiyorsak 
elektriği de aynı şekilde üretiyoruz az önce bahsettiğim gibi. 
Bunun bir dönüşüm programı içinde olması ve çevreye et-
kisinin de iyi bir şekilde incelenmesi lazım. Şimdi bakınız 
burada bizim demin bahsettiğim, hibrit, şarj edilebilir hibrit 
ve tamamen elektrikli veya alternatif yakıtlı araçlar diye ya-
pılmış bir makro plan var.  Bu makro plana da baktığımız-
da buradaki yıllarda bunların gerçekleşmesi için çok ciddi 
bir çalışma yapıldığını ve devletlerin de bunun için belirli 
teşvik mekanizmaları getirdiğini görüyoruz. Nasıl bir meka-
nizma olması lazım buraya dediğimizde de, şöyle etrafımıza 
Avrupa’ya baktığımızda enteresan bir örnek var. Onu sizinle 
paylaşmak istiyorum. Burada elektrikli araç pazarındaki sa-
tışların veya ihtiyacın veya talebin ne şekilde değiştiği anla-
tılmaya çalışılıyor. 

NORVEÇ VE HOLLANDA’DA DURUM
İki tane ülkeye bakalım. 

Norveç ve Hollanda’ya. Burada 
devlet bu araçların daha doğrusu 
elektrik türevli araçların satıl-
ması için, teşvik edilmesi için bir 
paket yayınlamış. Ancak bu o ka-
dar büyük bir değişkenlik içinde 
ki bunu takip etmek de çok zor. 
Örneğin Norveç’te araç fiyatının 
yüzde 55’i, elektrikli araç için 
söylüyorum Hollanda’da ise şarj 
edilebilir araçların yüzde 75’i 
oranında devlet teşviği var. Yani 
devlet diyor ki ben yeterince zen-
ginim. Sizi de bu konuda destek-
liyorum. Ancak desteklediği şey 
bir ülkede tamamen elektrikli 

araçlar, diğerinde ise içinde konvansiyonel motor olan da 
araç. Bütün bunlara rağmen ise şöyle bir baktığınız zaman 
dünyanın tamamında 2013 yılında da 200 tane araç satıldı-
ğını görüyorsunuz ki endüstriyel rakamlarıyla kıyasladığınız 
zaman, bu rakamların da şu anda çok iştah açıcı olmadığını 
da söylemem lazım. Buradaki diğer bir değişiklik de bunla-
rın yıllar bazında da farklılık gösteriyor olması. 

Örneğin Norveç’te 2003 ile 2012 yılındaki devletin uy-
guladığı teşviklerinde ne kadar ciddi bir şekilde değişiklik 
gösterdiğini de tespit ediyoruz. Ne yapacağız peki? İşte bu 
yüzden biz otomotiv şirketleri bugün itibariyle doğrudan 
böyle bir düğmeyi çevirircesine bugün konvansiyonel, yarın 
elektrikli araçlar diye bir dönüşüm yapamıyoruz. Yapma-
mamız da lazım. Ama buraya giden yolu iyi tarif edip az 
önce sizinle de paylaştığım makro plandaki 2020 ve 2030 
yıllarındaki noktaya ulaşmak lazım. 

ELEKTRİFİKASYON İÇİN TEKNOLOJİ YETERSİZ
Şimdi burada size hibrit, ortada şarj edilebilir hibrit ve 

en sağ tarafta da elektrikli araçlarla ilgili bir karşılaştırma 
tablosu sunuyorum. Burada gördüğünüz gibi her bir metrik-
te yani şuradaki metriklerde bu araç tiplerinin belirli artı-
ları ve eksileri var. Ortadaki ise en azından içinde kırmızı 
yani büyük olumsuzluk barındırmayan tek alternatif olarak 
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önümüze çıkıyor yakın vade için. Yani araçların elektrifikas-
yonu anlamında düşündüğümüz zaman bizim belirli bir yol 
katetmemiz lazım. 

Biz derken endüstriden bahsediyorum. Elektrikli araçlar 
teknolojileri, o araçlarda kullanılacak aküler, o araçların 
akülerine yön verecek olan driver dediğimiz bu sürücüler 
bunların hepsi bir bütün. Bu bütünle birlikte ancak araçların 
gerçekten çevreci anlamda kullanılmasını ve belirli bir geçiş 
süresinde bu işin gerçekleşmesini de sağlayabiliriz. Ancak 
bunların içinde yine geçiş döneminde önemli bir teknoloji 
daha var. Her marka farklı bir şekilde bunu tarif ediyor. 
Ama esasında ortak ismi ürünlerin büyüklüklerinin küçültül-
mesi. Kötü bir anlatım oldu ama yani hacmin küçültülmesi 
gerekiyor. Yani eskiden alıştığımız o 3 litre, 4litre, 5 litre 
motorlar artık yerlerini çok daha küçük, çok daha perfor-
manslı ve bir o kadar da çevreci motorlara bırakmak zorun-
da. Ne zamana kadar bırakmak zorunda işte az önce bahset-
tiğim 2030 yılındaki o elektrifikasyonun artık teknolojinin 
gelişmesiyle ortaya çıkacağı noktaya gelene kadar. Burada 
size bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu fotoğraf bir rek-
lam fotoğrafı değil esasında ama 
benim çok hoşuma gitmişti bunu 
bir fuarda göstermişti. Burada 
fark ediyorsanız şuradaki üç si-
lindirli bir motor. Bu üç silindirli 
motor şuanda bizim ürettiğimiz 
bazı araçlarda kullanılıyor. 120 
ile 140 beygir güç üretiyor. 170 
ile 200 newton/metre arasında 
da tork üretiyor. Aynı zamanda 
yakıt sarfiyatı açısından da 4 
silindirli, 5 silindirli, 6 silindirli 
motorlara göre de çok daha çev-
reci. Ve büyüklük olarak bir A4 
sayfası büyüklüğünde izdüşümü-
ne baktığınız zaman. Yani bura-
da tabi özellikle bir vurgu yapıl-
mış. Bir uçağa giderken yanınıza aldığınız bir valizin içine 
girebilecek bir bloğa sahip. Bu konu bütün markalarda, bu 
Ford markasından bağımsız olarak söylüyorum esasında ya-
kın gelecekte hepimizin göreceği şeylerdir. 

ESKİ ALIŞKANLIKLARI BIRAKMALIYIZ
Çünkü artık eski alışkanlıklarımızı o büyük motorla-

rı bırakıp, daha küçük motordan daha büyük daha çevreci 
bir yaklaşımı nasıl elde edebilirim noktasında çalışmamız 
gerekiyor. Bizim şuanda üzerinde en çok çalıştığımız nok-
ta bu. Bu örneği de özellikle hani nerede en büyüktür diye 
Amerika’da malum arabalar büyük, her şey büyük. Onlar inc 
kullandıkları için bizim milimetremize karşılık. Biraz elleri 
kaçıyor herhalde. Her şey büyük. Burada gösterdiğim üç tane 
araba var. Bunların üçü de gerçekten ya büyük, ya çok per-
formanslı. Soldan sağa doğru takip edersek, aracın benzinli 
veya dizel olması pek durumu değiştirmiyor. İşte orada görü-
yorsunuz 6.6, 8.8 litre. Büyük, gürültülü hacmen ve perfor-
mans olarak gerçekten çok etkileyici motorlar zaman içinde 
kendilerini artık yenilerken hep küçüldüler. Amerika’da bile 
standart bir arabanın 4 ile 5 litre motorunun olması nor-
mal kabul edilen bir memlekette artık araçların motorları 
yarı yarıya küçüldü. Onlar için şu tarife özellikle dikkatinizi 
çekiyorum. Şaka değil. Bu Amerika’da üretilen büyük ara-
baların içine konan küçük motorların küçükten kastım 2.3, 
2.7 litredir. Motorlara verilen isimdir. Onlar bile kendilerini 

6-7 litreden bandına getirdikleri anda nano hale geldik di-
yorlar. Ancak çıktıları olarak da hala  o yüksek motorlu çık-
tılardan alacak sonucu alıyorlar. Fuar takip etme alışkanlığı 
olan varsa jenero ve detroid fuarında Ford’un yeni bir yarış 
arabası lansmanı yaptığını belki hatırlarsınız. 600 beygir 
üreten trafikte kullanılması çok uygun olmayan bir aracın 
içnde bir eko motoru var. 600 beygiri için de üç litrelik bir 
motordan alacak sadece. Ki bu beygir genellikle önceki yıl-
larda 6-7 litrelik motorlardan alınırdı. Ve bu sayede artık 
performans araçları da 5 litre 6 litre motorlarda değil de 
daha çok küçük çaplı motorlardan sağlanacak. Bu da gerek 
çevre gerekse malzeme maliyeti açısından da bizlere son de-
rece büyük bir fayda sağlayacak. 

YAKIN ZAMANDA OLMAZ
Özetle toparlarsam bitirirken, elektrikli araçlar önümüz-

deki yakın dönemde çok da yollarda göreceğimiz araçlar ol-
mayacak. Bunu deneyen biliyorsunuz Türkiye’de de üretimi 
yapılan Renault’nun yaptığı üretim vardı. Sadece Belediye-
ler ve birkaç devlet kurumu dışında maalesef alıcı bulama-

dı. Nedenlerini az önce anlat-
maya çalıştım. Sunulan devlet 
teşviği sadece ÖTV’nin yüzde 
3’e düşürülmesiydi ki az önce 
Finlandiya, Norveç ve Hollan-
da örneğinde gördüğünüz gibi 
tarif edilmek istenen teşvikler 
bu teşvikler değil. Daha farklı 
teşvikler. Çünkü maliyetler çok 
yüksek. Bu döneme kadar ya-
kın vadede yapmamız gereken 
şey ise bizim mevcuttaki kon-
vansiyonel motorları küçültüp 
onları şarj edilebilir araçların 
içine ikinci motor olarak koyup 
hem elektrikli hem konvansiyo-
nel motorlu araçlarla önümüz-

deki 10-15 yılı teknolojinin gelişip akülerin, sürücülerin ve 
elektrik motorlarının daha iyi performans vereceği, daha 
ucuzlayacağı günlere gelene kadar çevreyi rahatsız etmeden 
üretime devam etmek. Aynı zamanda bunu yaparken tabi 
eskiden biliyorsunuz turbo çok özel bir şeydi. Bir tek turbo 
koyardık arabalara. Sonra iki turbo koymaya başladık. Şu-
anda ticari hale gelmiş üç turbolu motorlar var piyasada. 
Ki bunların hepsi motorların içine daha fazla yükleme yapıp 
büyük güç elde etmek üzerine bir konsepte sahiptir. Bir de 
bu arada da hani üretim aşamasında da hani size fikir vere-
bilir diye paylaşmak istedim. Bir motordan alınan bütün yan 
güçlerin hepsinin artık elektrifikasyonla motorun üzerinden 
kurtulması konusu da çok yakın zamanda uygulamaya ge-
çildi. Yani artık direksiyondu, su pompasıydı vs. bunların 
hepsinin kayışlar yöntemiyle kranktan alınan güçlerin tama-
men elektrikli motorlarla yönetilmesi yönüne gidilmektedir. 
Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde az önce söylediğim gibi 
geçiş dönemini yani bugün elektrifikasyonun araç başına 40 
bin ile 70 bin euro olan maliyetini araçtan bağımsız olarak 
söylüyorum sadece elektrifikasyon bunların insanların satın 
alabileceği boyutlara ulaşabilmesi için geleceği noktayı yani 
önümüzdeki 10-15 yılı bu az önce bahsettiğim yöntemler-
le geçireceğimiz bir dönem olacak. Size biraz fazla teknik 
gelmiş olabilir. Çok fazla rakamlardan bahsetmiş olabilirim 
ama sanayici olarak önemli bulduğum bir konu. Bunu da 
sizlerle özellikle paylaşmak istedim. 

[oda meclisi: elektrikli araçlar ►
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Konu

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

TOTAL Oil Türkiye A.Ş. Gebze 
Terminali’ndeki mevcut tesislerinde 13.5 
milyon liralık harcamayla mevcut kıyı te-
sislerini yenileyerek dolfen yatırımı yapa-
cak. 

Total Oil liman tesislerinde, yapılacak 
revizyon kapsamında deniz kısmında, kıyı-
ya paralel olan kıyı tesisinin kıyıya dik hale 
getirilerek çevresi ile bütünlük arz etmesi 
sağlanacak. Yapılması planlanan yeni dol-
fen sistemi ile gelecek yıllarda ortaya çıka-
cak yeni talepler de karşılanacak.

Mevcut terminalde, 2710,71 m2’lik bir 
dolgu alanı ve bu dolgu alanının önünde; 
yaklaşık 5 m genişliğinde ve 60 m uzunlu-
ğunda olan 385,77 m2’lik iskele ve 595,20 
m2’lik dolfen sisteminden oluşan toplamda 
980,97m2  alana sahip bir deniz yapısı bulunuyor.

Yeni yapılması planlanan proje kapsamında ise dolgu ala-
nının önündeki 385,77 m2’lik iskelenin uç tarafına yeni bir 
dolfen sistemi eklenecek.

Yeni yapılması planlanan dolfen sistemi; 3 adet Kediyolu 
Mesneti (KM), 9 adet Kediyolu (KD), 4 adet Bağlama Dol-
feni (BD), 2 adet Yanaşma Dolfeni (YD) ve 1 adet Yükleme 
Platformu (YP)’ndan oluşacak. Oluşturulacak deniz yapısı, 
toplamda 326 m uzunluğunda olup, 2.536,67 m2  yüzey ala-
nına sahip olacak.

 Yapılacak olan dolfen sistemine aynı anda en fazla 2 
adet akaryakıt tankeri yanaşabilecek. Proje kapsamında de-
nizde herhangi bir dolgu ve tarama işlemi yapılmayacaktır.

Yeni dolfen sisteminde, yanaşma yüzeyi olarak; yanaş-

ma dolfenleri ve/veya yanaşma platfor-
mu kullanılacak. Akaryakıt terminalinin; 
doğudaki yanaşma yüzeyi olan yanaşma 
dolfenlerine maksimum 50.000 DWT’luk 
akaryakıt tankerleri yanaşırken, batıdaki 
yanaşma yüzeyi olan yanaşma platformu-
na ise maksimum 5.000 DWT’luk akar-
yakıt tankerleri yanaşabilecek.

Yeni yapılacak dolfen sistemi ile, mev-
cuttaki dolfen sistemi devre dışı bırakıla-
cak olup, akaryakıt tankerleri yeni dolfen 
sisteminin işletmeye açılmasını takiben 
artık bu sistemden yükleme-boşaltma ya-
pacak. Yeni dolfen sisteminin yapılması 
ile birlikte tesisteki kapasitelerde herhan-
gi bir artış olmayacak. Çünkü halihazırda 
da dolfen sisteminin izinleri maksimum 

50.000 DWT’luk akaryakıt tankerlerine göre alındı ve dolfen 
sistemi çift taraflı olarak tasarlandı. Dolfen sisteminin yapıl-
masındaki amaç kıyıya paralel olan kıyı tesisinin kıyıya dik 
hale getirilerek çevresi ile bütünlüğünün sağlanması olacak.

Yeni dolfen sisteminin inşaatı tamamlanıp, Deniz ve İç-
sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden işletme izni alındık-
tan sonra, mevcuttaki dolfen sisteminin kıyıya paralel kısmı 
kaldırılması için imar planı değişikliği yapılacak. Kaldırma 
işlemi de yeni dolfen sistemi için alınacak işletme iznini ta-
kiben yapılacak.

Kaldırma işlemi, betonarme tabliyenin kaldırılmasını ta-
kiben, çelik boru kazıkların dalgıç marifeti ile dipten kesil-
mek suretiyle karaya alınması şeklinde yapılacak. Konuyla 
ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilecek.

Total, Dilovası’nda 13.5 milyon 
liralık dolfen yatırımı yapacak 

[yatırım ►
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Enerji maliyetleri sürekli bir artış gösterirken, 
kısıtlı olan fosil enerji kaynaklarının kullanımı 
çevre üzerinde de pek çok olumsuz etkiye sebep 
oluyor. Diğer taraftan TÜİK verileri, geçtiğimiz 

yıl Türkiye’de enerjiye yapılan ödemelerin 60,1 milyar dolar 
olduğunu gösteriyor ve IMF tahminlerine göre bu rakam 2017 
yılında 70 milyar doların üzerinde olacak. Ülkemizdeki cari 
açığın büyük bir bölümü enerji kaynaklı olduğu için Türkiye’nin 
enerji yatırımları büyük bir hızla artıyor. Dolayısıyla ülkemizde 
enerji verimliliği uygulamaları kritik bir önem taşıyor. 

ISO 50001’le uyumlu olan enerji verimliliği uygulamaları 
gerçekleştiren Siemens, enerji verimliliğini sadece elektrik fa-
turasını düşürmek değil bütün enerji tüketimlerine yönelik ya-
pılacak verimlilik arttırıcı unsurları içerecek şekilde ele alıyor. 
Tesislerde olması gereken enerji yönetiminin detaylı bir şekil-
de belirtildiği ISO 50001’de enerji politikasının belirlenmesi, 
planlamanın yapılması, uygulamaya geçilmesi ve kontrol edile-
rek sürdürülebilir iyileştirmelerin gerçekleştirilmesini öğütleyen 
adımlara Siemens üç yenilik daha ekliyor: Şeffaflık, farkındalık 
ve verimlilik. 

Siemens Türkiye bu kapsamda enerji verimliliğine yönelik 
ISO 50001 danışmanlık hizmeti, verimlilik artırıcı proje başvu-
ruları danışmanlık hizmeti ve enerji etüdü hizmetleri sunuyor. 
Verimlilik kapsamındaki bir çalışma olan enerji etüdü hizmeti, 
tesislerde bütünsel olarak gerçekleştiriliyor. Endüstriyel tesisle-
re uygulanan bu çalışma ile basınçlı hava sistemlerinden kazan-
lara, buhardan elektrik motorlarına, fanlardan kompresörlere 
kadar ilgili tüm tüketiciler ve sistemler kontrol ediliyor. Saha 
çalışmasının ardından etüt raporu hazırlanıyor. Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğü standartlarına uygun olan raporda 
verimlilik artırıcı projeler yer alıyor. Siemens tarafından şu 
ana kadar gerçekleştirilen etüt çalışmaları sonucu ortaya çıkan 
tasarruf rakamı ise yaklaşık 80 milyon TL seviyesinde bulunu-
yor. 

- Siemens enerji izleme sistemleri 
Siemens, enerji izleme sistemlerinin kurulum aşamasında 

ilk olarak sahadaki ölçüm noktalarının netleştirerek gerekli alt-
yapıyı sağlıyor. Siemens Sentron PAC enerji analizörü ailesi ise 
elektrik ölçümleri için ideal. Bu cihazlar, kullanılacakları yere 
göre seçilip tekliflendiriliyor. Simatic altyapısına aşina olan 
endüstriyel tesislerde enerji izleme sistemleri WinCC scadası 
kullanılıyor. Siemens, bina teknolojilerine yönelik enerji izleme 
içinse Sentron Powermanager çözümünü sunuyor. Daha kap-
samlı raporlamalar istendiğinde ise çalışmalar Simatic B.Data 
çözümü ile gerçekleştiriliyor. 

Bunlarla birlikte enerji verimliliği konusunda motor ve sü-

rücü uygulamaları da büyük bir önem taşıyor. Motorların enerji 
verimliliği sınıfları standartlarla belirleniyor. Motor, tek başına 
bir verimlilik unsuru olmakla birlikte çalıştığı yere ve çalışma 
prensibine göre sürücü uygulamalarıyla verimliliği artırılabili-
yor. Siemens’in Sinamics ailesi sürücülerinde PID uygulamala-
rı, rejenatif çalışma modu, active line modülü, eşit yaşlandırma 
ve kaskad çalışma gibi çeşitli opsiyonlarla tasarruf sağlamak 
mümkün. Siemens, müşterilerine en son teknolojiyi sunarken 
yatırımlarında kullanacakları uygun bileşenleri seçmelerinde 
de rehberlik sağlıyor. 

- Siemens, orta gerilim sürücü uygulamaları ile enerji 
tasarrufu sağladı
Siemens, kısa bir süre önce benzer proseslere sahip iki fark-

lı müşterisine orta gerilim sürücü uygulamaları ile önemli mik-
tarda enerji tasarrufu sağladı. Saha ölçümleri ile başlayan ça-
lışmalarda ölçüm değerleri ve firmanın verilerinden yola çıkan 
Siemens uzmanları sistemin en verimli çalışma aralığını belir-
ledi. Projenin müşteri onayının geçmesinin ardından uygulama 
için gerekli sürücü ve saha enstrümanları Siemens tarafından 
tedarik edildi ve sahada gerçekleştirilen alt yapı çalışmaların-
da süpervizyon hizmeti de Siemens tarafından verildi. Sürücü 
ve enstrümanlar devreye alındı; Siemens tarafından prosesin 
ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen enerji verimliliği algorit-
masının otomasyon sistemine entegrasyonu ve sistemin optimi-
zasyonu sağlandı. İlk devreye girme anından itibaren proje ön-
cesi ve sonrası ölçümler karşılaştırıldı ve sonuç olarak beklenen 
tasarruf miktarları yakalandı.

enerji verimliliğine 
yönelik kapsamlı 
 hizmetler sunuyor

Siemens, enerji verimliliğini sadece elektrik faturasını düşürmek değil enerji 
tüketimlerinin tamamına yönelik verimlilik arttırıcı unsurları içerecek şekilde ele alıyor. 

[çevre & enerji ►
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Bu yıl 21.’si düzenlenecek olan Şahabettin Bilgisu Çev-
re Ödülleri hakkında basın toplantısı yapan Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ödül süreci ve organizasyo-
nu konusunda açıklamalarda bulundu. 

Türkiye’de ilk kez Kocaeli Sanayi Odası tarafından 1995 
yılında itibaren çevrenin korunmasına ve gelişmesine katkıda 
bulunmak ve çevreye, topluma katkıları olan kuruluşları des-
teklemek amacıyla gerçekleştirilmeye başlanan Kocaeli Sa-
nayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nin bu yıl 21. si 
düzenlenecek.  Ödül organizasyonu ve töreni hakkında Sana-
yi Odası’nda bir basın açıklaması düzenleyen KSO Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, “Hedefimiz geçen yıl katılım sağlayan 22 
firma sayımızın bir üstüne çıkmaktır” dedi.

-22 Firma Başvurdu
Çevre Ödülleri Organizasyonu 1998 yılından itibaren ci-

var iller ve 1999 yılından bu yana da Marmara Bölgesinde 
yer alan illeri kapsayan Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluş-
larının faaliyet gösterdiği bir bölgede düzenlenmekte olduğu-
nu belirten Zeytinoğlu, “2014 yılında ilk defa sektörel bazlı 
ayrım yapılmaya başlanmıştır. Büyük ölçekli firma ve KOBİ 
kategorisinden Çevre Ödülleri’nin yanı sıra alınan başvurula-
rın yeterli olması durumunda otomotiv ve yan sanayi, kimya, 
gıda, metal, makine, enerji ve atık geri kazanım-bertaraf vb. 
ana sektörel başlığı altın-
da da ödüller dağıtılmak-
tadır.  2014 yılında ödül 
organizasyonuna 22 fir-
ma başvuruda bulunmuş 
bunların olup 5 tanesi 
Bursa, Bilecik, Balıkesir 
ve Çanakkale gibi Kocaeli 
dışındaki illerdendir” şek-
linde konuştu.

-Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Gelecek
Şahabettin Bilgisu 

Çevre Ödülleri’nin bu yıl 
21.sinin düzenleneceğini 
söyleyen Zeytinoğlu, “Baş-
vurular başlamış olup son 

başvuru 1 Mayıs 2015 tarihidir. Bu yıl tanıtım faaliyetlerine 
daha fazla önem vererek Ödül Organizasyonunun marka de-
ğerini arttırmayı hedefliyoruz. Çevre Ödülleri Töreni organi-
zasyonunu ise her yıl olduğu gibi bu yılda Çevre ve Şehircilik 
Bakanımızın katılımı ile gerçekleştirmesi planlanmaktadır” 
değerlendirmesinde bulundu. 

-2014’te Ödül Alanlar
2014 yılında düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül 

Töreni’nde; Taş- Toprak Sektörü: Eczacıbaşı Yapı Ger. San. 
ve Tic. A.Ş.- Vitra-Bozüyük, Enerji Sektörü: İÇDAŞ Elek-
trik Enerjisi Ürt. ve Yat. A.Ş.-Çanakkale, Otomotiv ve Yan 
Sanayi Sektörü: Türk Pirelli Lastikleri A.Ş., Karma Sektör: 
KORDSA Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. Ve Tic. 
A.Ş., Jüri Ödülleri: Nuh Çimento San. A.Ş., KOBİ Kategori-
sinde Çevre Ödülü: Çiftel Elektromekanik San. ve Tic. LTD. 
ŞTİ. Ödül aldılar. 

-Jüri Heyeti
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Organizasyonun-

daki jüri üyeleri; Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İZAYDAŞ, 
TÜBİTAK MAM Çevresi ve Temiz Üretim Enstitüsü, Ko-
caeli Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü, Uludağ Üniversite-
si Çevre Müh. Bölümü, Sakarya Üniversitesi Çevre Müh. 
Bölümü, Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü, 
Okan Üniversitesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, TOSB 
Organize Sanayi Bölgesi, TSE ve Tema Vakfı’nı tem-
silen kendi alanındaki uzman kişilerden oluşmaktadır.  
İzaydaş Ödülü

Çevre Ödülü ve Sektör Ödülü almaya hak kazanan fir-
malara İZAYDAŞ tarafından özel indirimler yapılmakta-
dır. Ayrıca, başvuran ve ilk elemeyi geçerek saha ziyareti-
ne kalmaya hak kazanan firmalara da bir yıl boyunca özel 
indirimler uygulanmaktadır. Zeytinoğlu Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’ne ve İZAYDAŞ’a ödül desteği nedeni ile teşekkür 
ederek, basın toplantısını tamamladı.

Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 
başvuruları başladı



KSO ve Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği 
ile “E-Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Hakkında Bilgi-
lendirme Semineri” 10 Mart 2015 tarihinde gerçekleştiril-
di.

Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen 
seminere çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, firmala-
rın yetkilileri ve çevre danışmanlık firmaları yoğun ilgi gös-
terdi. 

Seminerin açılışını yapan KSO Kalite ve Çevre Uzmanı 
Aynur Hacıfettahoğlu konuşmasına “Kocaeli Sanayi Odası 
olarak; çevre konusunda sanayi kuruluşlarının bilinçlendiril-
mesi ve farkındalıklarının arttırılmasına çok önem veriyo-
ruz. Çevre konusunda üyelerimize yönelik bugünkü olduğu 
gibi çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak eğitimler, paneller 
ve seminerler düzenliyoruz. Bu kapsamda çevre mevzuatları 
ve uygulamaları konularında Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü ile yıl içerisinde bir dizi eğitim ve seminer organi-

ze ediyoruz. Bugünkü eğitim bu yılın ilk eğitimidir.” diyerek 
başladı.

Hacıfettahoğlu; “Ayrıca; çevreye olan duyarlılığın bir 
göstergesi olduğunu düşündüğümüz “Şahabettin Bilgisu 
Çevre Ödülleri” organizasyonumuz ile her yıl firmalarımızı 
ödüllendiriyoruz. Türkiye’nin ilk çevre ödülü olan organizas-
yonumuzun bu yıl 21.si düzenlenecektir. Başvurular başlamış 
olup, son başvuru tarihi 01 Mayıs 2015’tir.” diye ilave etti.

Eğitim Semineri; Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nden Sayın Ebru Kocaaslan’ın Çevresel Etki 
Değerlendirme Süreci hakkındaki sunumu ile başladı. Sunu-
munda; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, faaliyet-
ten men kararı,   EK-1 ve EK-2 Projeleri ÇED prosedürleri, 
kapasite artışlarında ÇED uygulamaları, ÇED raporundaki 
taahhütler, ÇED kararı geçerlilik süresi, izleme ve kontrol 
faaliyetleri ve e-ÇED uygulamaları hakkında katılımcılara 
bilgi aktardı. 

KSO’da e-Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 
hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi

[çevre & enerji ►
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KSO ve Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
işbirliği ile “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve Uygulama-
ları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı”  gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen 
seminere çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, firmala-
rın yetkilileri, çevre danışmanlık firmaları ve üniversite öğ-
rencileri yoğun ilgi gösterdi. 

Seminerin açılışını yapan KSO Kalite ve Çevre Uzmanı 
Aynur Hacıfettahoğlu konuşmasına “Kocaeli Sanayi Odası 
olarak, çevre konusunda sanayi kuruluşlarının bilinçlendiril-
mesi ve farkındalıklarının arttırılmasına çok önem veriyoruz. 
Çevre konusunda üyelerimize yönelik bugünkü olduğu gibi 
çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak eğitimler, paneller ve se-
minerler düzenliyoruz.” diyerek başladı.

Hacıfettahoğlu, “Ayrıca, çevreye olan duyarlılığın bir 
göstergesi olduğunu düşündüğümüz “Şahabettin Bilgisu 
Çevre Ödülleri” organizasyonumuz ile her yıl firmalarımızı 
ödüllendiriyoruz. Türkiye’nin ilk çevre ödülü olan organizas-
yonumuzun bu yıl 21.’si düzenlenecektir. Başvurular başla-
mış olup, son başvuru tarihi 01 Mayıs 2015’tir.” diye ilave 
etti.

Seminerde Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 
İzin Şube Müdürü Aytuğ Tekbaş çevre izin ve lisans yönet-
meliği, yönetmelik uygulamaları, yükümlülükler ve başvuru 
işlemleri hakkındaki sunumunu yaparak, soruları yanıtladı. 
Ayrıca Müdürlüğe konuyla alakalı daha önce gelen soruları 
katılımcılarla paylaştı.

KSO’da Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 
ve Uygulamaları Hakkında bilgilendirme 

toplantısı yapıldı
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Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen 
seminere TÜRKOTED Yönetim Kurulu Üyeleri, çeşitli ku-
rum ve kuruluşların temsilcileri, firmaların yetkilileri ve 
üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. 

Seminerin açılışını yapan KSO Genel Sekreteri Memet 
B. Turabi konuşmasının ilk bölümünde Kocaeli ve Kocaeli 
sanayisi hakkındaki verileri katılımcılarla paylaştı. Turabi; 
konuşmasında ‘Enerji tüketimi sıralamasında İlimiz İstan-
bul ve İzmir’den sonra 3’üncü sıradadır. Yüzölçümü bakı-
mından Türkiye’nin 8’inci küçük ili olduğu düşünüldüğünde 
bu rakam oldukça dikkat çekicidir. Hepinizin bildiği gibi; 
ülkemizin ekonomi ile ilgili en önemli sorunlardan biri cari 
açıktır. Cari açığı oluşturan en büyük kalem de enerji itha-
latıdır.” dedi.

Mehmet Turabi; enerjide dışa bağımlı olan Türkiye’nin, 
artan enerji talebini karşılayabilmek amacıyla; yenilenebilir 
kaynaklardan azami ölçüde faydalanmak ve enerji verim-
liliğini artırmak konusunda yapacağı hamlelerin önemine 
dikkat çekti. 

Moderatörlüğünü İZAYDAŞ Genel Müdürü ve KSO Çev-
re Komisyonu Başkanı Muhammet Saraç’ın yaptığı sempoz-
yumda 4 konuşmacı sunumları ile yer aldı. 

Kocaeli Sanayi Odası’nda 
‘Kojenerasyon ve Trijenerasyon 
ile Üretimde Enerji Verimliliği 

Sempozyumu’ düzenlendi
KSO ve Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği (TÜRKOTED) işbirliği ile 
‘Kojenerasyon ve Trijenerasyon ile Üretimde Enerji Verimliliği Sempozyumu’ 26 Mart 2015

tarihinde gerçekleştirildi.

TÜRKOTED Yönetim Kurulu Başkanı 
Yavuz AYDIN

[çevre & enerji ►
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TÜRKOTED Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın; 
‘Üretimde Enerji Verimliliğinde Kojenerasyonun Önemi’, 
TÜRKOTED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer 
Özdemir; ‘Kojen-Trijen Sistemlerinin Genel Tanıtımı’, Yö-
netim Kurulu Üyesi Coşkun Özalp; ‘Endüstriyel Kojeneras-
yon’ ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Arıcan; ‘Bölgesel Isıt-
ma için Kojenerasyon-Dünyadan ve Ülkemizden Örnekler’ 
ile ilgili sunumlarını yaparak katılımcılarla bu konulardaki 
bilgi ve tecrübelerini paylaştılar.

Ayrıca Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolo-
jileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Toplantısı’na da KSO ev 
sahipliği yaptı.

KSO Genel Sekreteri Mehmet B. TURABİ

-Türkiye Kojenerasyon ve Temiz 
Enerji Teknolojileri Derneği

1998 yılında kurulan Türkiye Kojenerasyon 

Derneği’nin amacı, dünyanın en gelişmiş 

birleşik ısı ve güç üretim teknolojisi olan ve 

ülke ekonomisine büyük yakıt tasarrufu ve 

sera gazı emisyonlarının azalmasını sağla-

yan kojenerasyon (birleşik ısı/güç) teknolo-

jisinin ülkemiz çapında tanıtılmasını ve yay-

gınlaştırılmasını sağlamaktır. Bu amaçla 

sempozyumlar, toplantılar ve konferanslar 

düzenlemektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ener-

ji Piyasası Düzenleme Kurulu, TÜSİAD, TÜ-

BİTAK, İTÜ gibi çeşitli kamu ve sivil toplum 

kuruluşları ve Ulusal Üyesi olduğu Avrupa 

Kojenerasyon Birliği (Cogen Europe) ile bir-

likte çalışmalar yapmaktadır.



Türkiye liginin en önlerinde, sektörünün 
en büyük şirketine sahip, yaşı 78, görevini 
yapmış, fazlasıyla başarmış, halen hizmet 
ediyor, halen yatırımlarını hızla sürdürüyor, 
çıtayı hem Türkiye’de, hem dünyada ilk 
sıralarda olmaya koymuş...

Bana kalırsa en önemli özelliği 
kibirden uzaklığı, göstermediği tevazusu... 
Yapılanların, başarılanlarının önüne bir türlü 
‘ben’ sözcüğünü koymuyor. 

1937 doğumlu dedik, Türkiye’nin bir 
çok dönemini yaşamış. Yaşam felsefesinin 
şekillenmesinde baba ve dedesinin önemli bir 
yeri var. Karadeniz insanının gurbeti dede 
Hasan Yıldız’ın 1900’lerin hemen öncesinde 
Trabzon’dan çıkışı başlar. Gurbet ‘yaşam 
mücadelesini kazanma azmi’ demektir. Önce 
Bafra... Sonra baba Salih Yıldız devreye 
girer, aynı mücadeleyi sürdürür, Samsun 
günleri başlamıştır. 

Üçüncü kuşakta 3 kardeş, Ahmet, Fehmi 
ve Salih Yıldız kardeşler mücadeleyi Türkiye 
sathına yaymak için Samsun’dan ayrılırlar.

Önce birlikte sonra ayrı ayrı büyümeye ve 
markalaşmaya çalışırlar. 2000’lerden sonra 
sıçrama tahtasında kritik kararlar alınır; 
başarırlar. Bugün Yıldızlar Holding çatısı 
altında gözbebeği kuruluşlardan biri olan 
Yıldız Entegre’nin doğuşu böyledir. 

Başlarında halen 2001’deki devasa 
yatırımı için “Çifte çılgınlık yaptım.”   diyen, 
bugün sabah  yedi, akşam yedi çalışan Fehmi 
Yıldız, çoktan oğulları  Hakkı ve Hasan 
Yıldız’in desteğini almış, İgsaş, Kütahya 

Gübre gibi önemli tesisler de bünyeye 
katılmıştır.

2020’de Türkiye’nin ilk 10’u arasında 
olmayı hedefleyen Grup şimdilerde 
sektörlerini Avrupa’nın büyükleri arasına 
sokan kritik karar ve yatırımların ardından 
küresel güç olmak için ABD’nin ardından 
Romanya,Bulgaristan ve Rusya’da yatırımlar 
başlatır. 

İşte bu organizasyonun tepesindeki isim 
Fehmi Yıldız bize bu başarı öyküsünü anlattı. 
Kısa sürecek gibi görünen söyleşide, müthiş 
bir zihin açıklığı ile 2 saati aşkın konuştuktan 
sonra “Biz de biraz içimizi döktük.” dedi. 

Sert görünen bir mizacın çevrelediği koyu 
lacivert gözlerinde Karadeniz insanına özgü 
bir sükunet vardı. 

Karadeniz böyle... Şimşek de çakabilir, 
fırtına da esebilir, güneş de açabilir.
Torunlarından bahsederken dışa vurduğu 
gibi, yaşam sevinci de parlayabilir, rikkat de 
çiseleyebilir.

Peki O’nun en çok dedikoduya ve lüks 
tüketime sinirlendiğini biliyor musunuz? Ya 
da Vehbi Koç’u örnek aldığını,‘ölçüsü’nde 
zekatla Türkiye’de fakirliğin biteceğini 
düşündüğünü... 

O’na göre Türkiye’de iş ortamında 
bakış açısı Batı’ya göre dar. Türkiye’nin 
potansiyeli gücünün çok üstünde. Bir şeyler 
de ters gidiyor. Bu nedenle büyükbadan 
oğula hangi kuşağın işinin daha zor olduğunu 
sorduğumda: “Torunlarımınki daha zor 
olacak.” diyor.

“Türkiye ormanlarını işletmeyi becerebilirse, 

4 kat daha büyürüz”  diyen

Duayen Sanayici Fehmi Yıldız

Vehbi Koç’u 
örnek aldım

Levent AKBAY

Mesleğimiz kerestecilik, dedem Ha-
san Yıldız, 1890’larda Trabzon’da başla-
mış. Sonrasında Bafra’ya göç edilmiş ve 
işe kereste ve tomruk ticaretiyle devam 
edilmiş. 

Babam Salih Yıldız 1920’lerde de-
vam etmiş, 1930’larda şirketleşmeyi 
gerçekleştirmiş ve ilk limited şirketimizi 

kurmuş. 
Bugün hala aynı sektördeyiz. Ben de 

ilk kez okul dışı zamanlarımda baba-
mın yanında çalışmaya başladım. 1937 
doğumluyum. Ailenin kökleri Trabzon 
Of’dan. Babam Bafra, ben Bafra, ço-
cuklar Samsun, torunlar İstanbul do-
ğumlu oldular. Şartlar böyle. Bafra’dan 

2001 Krizinde sektörün toplamına eşit kapasitede 
fabrika yatırımımız çifte delilik oldu

[duayen ►
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1957’de Samsun’a taşındık. 
O zaman elektrik yok, her şey el emeği ile, el kuvvetiyle 

çalışmalar oldu. Daha sonra makinalaşmaya gidildi. Otomatik 
tezgahlar devreye girdi. 

Türkiye’de sanayide kımıldamalar olmaya başladı. Babam 
zamanlarında 1928’lerde, bizim zamanımızda 1955-57 senele-
rinde... Askerden sonra daha modern makinalar devreye girdi. 
Karadeniz yöresinde ağaç ve orman varlığının olması dolayısıy-
la hizmetlerimiz oldu. Karadeniz’de ilkleri başardık. O günkü 
imalat tarzına göre tabi. Büyük kapasiteler yoktu. Karadeniz’de 
baştan başa üretip kereste sattık. Daha sonra devletin fabrika-
larından kereste alıp sattık. 

1980’de İnegöl’de İstaş sunta fabrikasına ortak olduk. Aynı 
seneler Kartal’daki fabrikaya ortak olduk. Seneler geçtikten 
sonra kapasiteler artmaya devam etti. Salih Yıldız’ın oğulları 
Ahmet Yıldız, Fehmi Yıldız ve Mehmet Yıldız olarak bunları 
yaptık. Sadece kendi başıma değil. 

90’lı senelerde 4. kuşak çocuklar yetişmeye başladı. İş da-
ğılımından dolayı kardeşler olarak ayrıldık. Bu tatlılıkla, aile 
bağlılığını koruyarak oldu. 

Antep’de de bir sunta 
fabrikamız vardı. Dağılımda 
Samsun’daki ortaklıklar ke-
reste ve tutkal fabrikları biz-
de kaldı. 10 yıl böyle devam 
etti. Daha sonra tutkal fab-
rikamızı bu tarafa taşımak 
mecburiyetinde kaldık. Fab-
rikalara, kardeş kuruluşlara 
yakın bölgelere gelmek iste-
dik. Aynen ortakmışız gibi 
hareket edip o fabrikaların 
tutkal ihtiyacını karşıladık. 
İnegöl’deki fabrikanın ve bu-
radaki Yıldız Sunta’nın tut-
kal ihtiyaçlarını karşıladık. 

-KRITİK YILLARIN 
CESUR KARARLARI
2000’li yıllarda artık 

Türkiye yurt dışından sun-
tadan daha kaliteli bir ürün 
olan MDF ithal etmeye baş-
ladı. Burada abim 1995’te 
kendine ait MDF fabrikasını 
kurdu. Ama yeterli değildi. 
Diğer firmaların da çok bü-
yük kapasitelerde olmamak kaydıyla MDF fabrikaları vardı. 
İhtiyacı karşılayacak durumda olmadıkları için, biraz cesa-
ret, biraz tecrübe, biraz ileri görüşle, 2001 krizinde gözü kara 
olarak yatırıma girdik. Bazıları bize “Bu ortamda yatırım mı 
yapılır?”telkinlerinde bulundular. “Sen bugüne kadar problemi 
olmayan bir firma olarak geldin, niye böyle bir risk alıyorsun?” 
dediler.

Kriz şartlarında yatırım yapmak bir risk, üstelik kurulacak 
tesis Türkiye’deki tüm MDF fabrikalarının toplam kapasitesine 
denk bir büyüklükte olacaktı. Dünyada ilk kez denenecek bir 
tesisti. Burada tek bir akıllılık yok,iki delilik birden var. 

-REKOR BÜYÜKLÜKTE FABRİKA
Bizim düşündüğümüz fabrika 1000 metreküp gün kapasite-

li bir fabrikaydı. O zaman Türkiye’deki kapasitenin tamamına 
eşit bir kapasiteydi. İster istemez çekincelerimiz oldu. Bir yan-
dan yapabileceğimizi düşünüyorduk bir yandan da “Çok risk 
mi alıyoruz, yapabilir miyiz, satabilir miyiz?” diye kendimize 
soruyorduk. Kriz başlamadan önce çifte yatırım düşünüyorduk. 

 
YILDIZLAR HOLDİNG KİLOMETRE TAŞLARI

* 1890 Hasan Yıldız, Trabzon’da kereste ticaretine baş-
ladı. 

* 1930 İlk kereste atölyesi kuruldu. 
* 1957 Kereste ticaretinin yanında diğer orman ürünle-

rinin de satışı yapılmaya başlandı. 
* 1972 Yıldız Mobilya A.Ş. adıyla yapılanarak, kurum-

sal işletmeye adım atıldı. 
* 1990 Samsun’da birinci tutkal ve formaldehit tesisi 

kuruldu. 
* 1994 Samsun’da ikinci formaldehit tesisi kuruldu.
* 1996 Başiskele-Kocaeli’de ikinci tutkal ve üçüncü for-

maldehit tesisi kuruldu.
* 2000 Başiskele-Kocaeli’de dördüncü formaldehit te-

sisi kuruldu.
* 2001 Kartepe-Kocaeli’de 1.000 m3 / gün kapasiteli 

birinci MDF tesisi ve birinci melamin pres yatırımı ta-
mamlandı.

* 2002 Şirketin elektrik enerjisi ihtiyacı 
için 19 MW gücünde elektrik üretimi ya-
tırımı tamamlandı. 

* 2003 Kartepe-Kocaeli’de birinci , 
ikinci ve üçüncü MDF Profil ve ikinci me-
lamin pres yatırımı tamamlandı. 

* 2004 Varioclic markasıyla ilk laminat 
parke üretimi gerçekleştirildi ve Başis-
kele Kocaeli’de beşinci formaldehit tesisi 
kuruldu. 

* 2005 Kartepe-Kocaeli’de İkinci 1.000 
m3 / gün kapasiteli MDF tesisi üretime 
başladı, üçüncü ve dördüncü melamin 
pres yatırımı tamamlandı

ve Başiskele-Kocaeli’de altıncı formal-
dehit tesisi kuruldu.

* 2006 Kartepe-Kocaeli’de Variodor 
markasıyla MDF kapı üretimine başlandı 
ve ikinci laminat parke yatırımı tamam-
landı.

* 2007 Kartepe-Kocaeli’de üçüncü 
1.000 m3 / günlük MDF tesisi yatırımını 
tamamladı. 

* 2008 Kartepe-Kocaeli’de boyalı levha 
tesisi, iki adet kağıt emprenye tesisi ve be-

şinci melamin pres yatırımı tamamlandı. 
* 2009 Kartepe-Kocaeli’de Türkiye’nin ilk Kapı Paneli 

(Doorskin) tesisi yatırımı tamamlandı. 
* 2010 Başiskele-Kocaeli’de yedinci formaldehit tesisi, 

Kartepe-Kocaeli’de dördüncü profil tesisi, üçüncü ve dör-
düncü emprenye tesisi, üçüncü parke tesisi ve birinci boy 
kapak tesisi yatırımları tamamlandı.CE Belgesi alındı.

* 2011 Kartepe-Kocaeli’de yedinci melamin pres tesisi 
tamamlandı ve Başiskele Kocaeli’de sekizinci formaldehit 
tesisi yatırımına başlandı.

Mudurnu-Bolu’da 620 m3 yonga levha ve melamin kaplı 
yonga levha üretimi yapan Masstaş Fabrikası’nın tüm his-
seleri satın alındı.

*2012 Tarsus Mersin’de 1.500 m3/günlük mdf tesisi, 
laminat parke,tutkal tesisi yatırımları tamamlandı.

Akhisar Manisa’da 2.000 m3 / günlük yonga levha tesisi 
yatırımı tamamlandı. Mudurnu Bolu’da 1.000 m3 / gün-
lük yonga levha tesisi yatırımı tamamlandı.
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Hem sunta hem MDF. Ama kriz çıkınca birinden vazgeçmenin 
daha doğru olacağını düşündük. 

Artık kardeşler yok. Biz karar veriyoruz. O dönemde oğul-
larımın biri askerliğini bitirmiş, diğer bitirmemiş. Babaya gü-
venmeleri lazımdı. Güvendiler sağolsunlar. Onların sayesinde, 
onların desteği ile bu kararı aldık. 

Bu cesaret nereden geliyor? Babamız her zaman bizim önü-
müzü açmıştı. Babamız bizle istişare yapardı, biz de çocukları-
mızla yaptık. Salih Yıldız olarak böyle davranmıştır. Babamın 
“Bir şey yaparken, iyi inceleyin, tetkik edin, karar verirken ce-
saretli davranın” formülüyle bugüne kadar geldik. Sonuç olarak 
hiçbir şey istişaresiz olmamıştır. Aynı zamanda kardeşlerime 
de sorarım. Projemi anlatır, görüşlerini sorarım. Sağolsunlar 
her zaman onların görüşü de olumlu olmuştur. “Senin cesaretin 
varsa yap, biz de yanındayız. Senin ürünlerinden alır, satarız.” 
dediler. Ve hatta öyle de yaptılar. Bu bana çok büyük moral 
olmuştur. 

2001 krizinde yaptığımız bu yatırım sırasında çok büyük 
borçlanmadan bu yatırımı yapıp üretime geçtik. Tesisimiz tabi 
rakiplerimizce çok hoş karşılanmadı. Dünyanın kanunu da bu. 
Kendi kardeşlerimizi hiçbir zaman rakip görmedik, onlar da bizi 
görmediler sağolsunlar. Biz tepkileri karşıladık. 

Aradan 2-3 yıl geçip de kriz biraz yavaşlamaya başlayınca, 
Avrupa’da bile çok görülen bu kapasiteyi kullandık. Malımızı 
sattık. O büyük denilen kapasite eridi gitti. Ve biz yeni bir ya-
tırıma gitmek zorunda kaldık. Diğer firmalar biz ikinci MDF 
tesisini 2004’te kurduktan sonra hareketlendiler.

Dış pazara da açıldık. Kısmen de olsa İran, Irak, Balkanlar’a 
da mal verdik. O senelerde bizim tutkal kapasitemiz de arttı. 
Bunlar birim birim, ünite ünite artıyor. Biz 1.2.3. üniteleri de 
kurduk, rakiplerimize de ürün veriyoruz. 

2004’te tutkalın hammaddesi olan üre vardır. İgsaş üreti-
yor. O arada özelleştirilmesi sözkonusu. Biz 300-400 ton ham-
madde ithal ediyoruz. Burası günde bin 600 ton üretiyor, bizim 
tüketimimiz 300-400 ton, 500’e çıkabilir. Bu fabrikanın üçte 
birini zaten biz tüketeceğiz. Bu durum bize moral desteği verdi, 
cesaret verdi. 

İlk ihalede fiyat 55-60 milyon dolara yanaştı. Ama devlet 60 
milyon dolar istedi. İlk ihalenin sonucunu devlet sonucu tasdik 
etmedi. Banka kredilerine müracaat ettik. Bir banka bize kredi-
de alternatifler sundu. İhaleye girdik. 17 talipli vardı. Biz baktık 
hep büyük kuruluşlar var. Pazarlıklar sonrasında 60 rakamı çok 
yükseldi. İhale düşünemediğimiz rakamlara çıktı ve bize kaldı. 
Biraz kendi imkanlarımızla 5 yıl vadeli banka kredisiyle aldık. 

Böylelikle 2 büyük atılım oldu.
Aynı yıl bir ihale daha oldu. Kütahya Gübre Fabrikası. Biz 

aslında gübreci değiliz, tutkaldan dolayı gübre fabrikasını al-
dık. Araştırmalarımız sonrasında üreye girdikten sonra, 46’lık 
azot üreten bu fabrikayı alıp çeşidi tamamlamak zorundayız. 
Kütahya’yı da aynı senenin sonlarında aldık. Kredi kullanmadan 
aldık. 

Ana mesleğimizde 2001-2004 arasında iki MDF tesisi yap-
tık. İki gübre fabrikası aldık. Bu arada diğer kuruluşlar da aynı 
ölçülerde tesisler yaptı. Biraz piyasa yavaşlar gibi oldu. Bir iki 
sene böyle yavaş geçti. 

-KALİTEDEN HİÇ VAZGEÇMEDİK
Biz müşteri münasebetleri ve kaliteyi olabildiğince üst dü-

zeyde tuttuk. Tam kapasite ile malımızı sattık. Kereste zama-

nından beri kaliteden ödün vermedik. Olay sadece sunta, sadece 
MDF değildir, kalitesi vardır. Kalite ve çeşit olması lazımdır. 
Entegre olması lazımdır. Bunun içinde şu parkeden tutun, kapı, 
profil, mobilya sanayinin ürünleri... 17 çeşit kalem var. İkin-
ci fabrikanın kapasitesini böyle doldurduk. Yani sadece çıplak 
MDF satarak bu kapasiteyi dolduramazsınız. 

Diğerleri oyuna biraz geç başladılar. Bizi örnek yaptılar. 
2006’da başlayıp, 2008 senesinde biz üçüncü MDF fabrikasını 
bitirdik. Bu da tek bir çatı altında dünyada tek bir fabrikadır. 

Bu bizim değil, ülkemin gururudur. Avrupa’da büyük firma-
lar var, bizi kıskandılar. Bunlar bizden çok daha büyük. Ama 
onlarda  kapasiteler dağınık yerlerde.

Avrupalılar dedi ki “Bunların ekonomik yönden fazla bilgile-
ri yok. Üç fabrika bir arada olur mu?”  Ama Türkiye’deki pazar 
Marmara zaten. Fabrikaların ayrı ayrı yerlerde olması lazım. 
Bizim burada zaten limanımız var. 

-HAMMADDE YANİ ODUN YURT DIŞINDAN
Türkiye’de yeterli hammadde yok. Hammadde yani odun 

yurt dışından gelecek. Zaten maliyetin yüzde 60’ı odun. Men-
şei ekseri ABD, Brezilya, Kanada, Venezüella. Böyle olmasına 
rağmen bizim şu dağdan gelen odun maliyeti ile oradan gelen 
odunun maliyeti aynı. Artı ithaliin kalitesi var. 

Ağaç sanayinde kabukları üretime sokamazsınız. Bun-
lar arındırılmış vaziyette yurt dışından gelir. Ama bizim yerli 
ağaçları kabuğu ile birlikte imalat yapıyoruz. İstenilen kalite 
olmuyor. Bu yüzde 30 yerli, yüzde 70 arındırılmış ağaç ile ürün 
yapmamız bizim kalitemizi artırdı. Kalite kendiliğinden yukarı 
çıktı. Aynen böyle devam ediyoruz. 

2008-2009 krizinde dünyada birtakım sorunlar ortaya çıktı. 
Tesisin birini durdurmak, rölantide çalıştırmak, diğer tesislere 
de aynısını uygulamak zorunda kaldık. Çünkü talep düştü. Yurt 
dışı talebi azaldı. Ukrayna, Rusya, İran iyi pazarlardı. Ama kriz 
Türkiye’de uzun sürmedi. Bir iki yıl sonra iyice hafifledi. Biz 
fabrikaları dağılıma geçirme kararı verdik. Sadece MDF  de-
ğil, sunta üretimi de olması lazım. Biz kardeşlerimizin fabri-
kasından alıyorduk, dolayısıyla bizim suntamız yoktu. Çeşidin 
tamamlanması için sunta şarttı. 

Müşteri bir ürün alırken ekonomik olanını da istiyor. ihra-
cat yaptığımız ülkeler açısından da böyle. Bolu Mudurnu’da bir 
sunta fabrikamız var. Akhisar’da var. Türkiye’nin en modern 
fabrikasıdır. Avrupa’nın sayılı fabrikalarındandır. Kapasite ve 
özellik yönüyle. 

Fabrikaları dağıttık ama bir bacak kısa geliyor. En faz-
la mal sattığımız ülkelerin içinde Arap ülkeleri var. Buradan 
kamyonla, TIR’la mal gönderiyoruz. Suriye, Irak, İran için... 
Mersin’e de bir fabrika yapalım, taşımacılık azalsın dedik. Aynı 
yıl içinde 2012’de 3 fabrikaya birden başlandı. Bunlar devreye 
girdi. Kapasite yönüyle çeşidimiz tamamlandı. 

-KRİZLERDEN ETKİLENMEDİK
Her ne kadar diğer pazarlarda sıkıntılar olsa da, büyük kriz-

ler yaşanmış olsa da, hatta 2015’te bile Türkiye’de gizli kriz 
var deniliyor olsa da biz bunlardan fazla etkilenmedik. Biz eti-
ketimizle, markamızla, kalitemizle büyük bir sıkıntı görmeden 
devam ettiriyoruz. 

-MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN 
GEMİLER ALDIK
Ürünlerimizin temini bakımından daha ucuza mal edebilmek 

için büyük kapasitelere ihtiyaç var. Biz 2 adet büyük tonajlı 
gemi aldık. Bunlar 50’şer bin tonluk gemiler. Bunlarla maliyeti 
biraz daha düşürelim dedik. ABD’de bir yerimiz var. Orada bu 
ağaçları parçalayıp, cips haline getirip, oradaki limanımızdan, 
buradaki limanımıza getiriyoruz. Yetmediği zaman dışarıdan 
spot alımlar yapıyoruz. Mersin’deki fabrikamızın da hammad-

İgsaş ve Kütahya Azot’u aldık. 2 yeni MDF fabri-
kası ile tek çatı altında dünyanın en büyüğü olduk

[duayen ►
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deye ihtiyacı var. Bunu yerli hammadde ile karşılayamazsınız. 
Diğer kuruluşlar da zaten ithalat yapar. 

-TÜRKİYE’DE ORMAN VARLIĞI DEĞİL 
İŞLETMECİLİK ZAYIF
Türkiye orman varlığı açısından zayıf mı? Türkiye orman 

varlığı açısından zayıf değil, orman işletmeciliği açısından za-
yıf. 

Ormanı herkes tanıyamaz. Ormanı ağacı kullananlar tanır. 
İçine giren insanlar tanır. Bu sene yağmur ve karlar yağdı. O 
kadar devrik ağaç var. Bu hep böyle olur, devrilir ve çürür. Za-
ten büyümesi de dengesizdir, üstüste devrilirler. Orman içinden 
alamazsanız yine çürür. Bizim kullandığımız ağacın tamamı 
devrik ya da seyreltmeden çıkanlardır. 

Avrupa’da orman seyreltilir. Bu işlem yapıldıkça ağaç bü-
yür. Güneşi görmeyen ağaç büyüyemez, birbirini çürütür. Eğer 
Türkiye’de seyreltme yapılsa, tüm fabrikaların ihtiyacı içeriden 
karşılanır. 

Orman kolay değildir. Bir güneş, bir  yağmur gerekir. 
Brezilya’da, Atlanta’da ağaç 10-12 senede büyür, Türkiye’de 
30-40 senede büyür. Neredeyse insan ömrüdür, ben ağaç dike-
yim, torunum istifade eder. 

Türkiye’deki faiz oranları ile kim bu alana yatırım yapabilir. 
40 sene kim bekleyebilir. Faiz yüzde 10’sa, 10 sene sonra za-
ten ağaç faizle kendisini bitirir. Devletin teşvik yapması lazım. 
Gerçi bir prim alıyor ama yeterli değil. Orman yetkilileri ile te-
maslarımız var. Eleman bulup çalıştıramıyorlar. Orman köylüsü 
de ormandan çıktı. Seyreltme yapamıyo-
ruz, yapılsa olur. Ama birer metre arayla 
ağaçlar zaten büyümüyor, kutur genişle-
miyor. 

Seyreltme olsa ithalat olmaz. Bize 
diyorlar ki; “Şu kadar eleman verirseniz, 
Orman Genel Müdürlüğü kendi yağıyla 
kavrulur. Devlet orman köylüsüne hiç ça-
lışmadan para ödüyor. O zaman ihtiyaç 
vardı, şimdi var mı? Ormanda sadece 
yaşlılar kaldı.  Gençler durmuyor. Daha 
kötüye gidiyor.

-ARZ AZ FİYATLAR YÜKSEK
Arz az olunca fiyatlar yukarı çıkıyor. Herkes 40-50 bin ton-

luk partiyi alamaz. Olsa olsa 3 firma var. Büyük rakam tutuyor, 
bir ay sonra bir gemi daha lazım. Ondan dolayı ile yerli devreye 
giriyor. Fiyatlar yukarı çıkıyor. Maliyetler daha fazla artınca sa-
tış düşer. Çünkü yurt dışı fiyatlar çok düşük.

-TÜRKİYE’DE SADECE 
NAKLİYESİ 20 EURO
Bulgaristan örneği var. Gemiyle bize mal geliyor, en çok 30 

euro. Fabrika önü teslim fiyatları. Orada da Almanların fabrika-
ları var. Aynı malı biz Bolu, Zonguldak, Gerede’den biz 250-300 
liraya mal ediyoruz. Bu ürünle imalat yapıp yurt dışına ihracat 
yapmak çok zorlaştı. 

Şu anda yurt dışına satma şansımız zor. En büyük pazar 
İran, İrak, Gürcistan, Azerbaycan, Türk cumhuriyetleri...

Buralara mal satamaz hale geliyorsunuz, aksine içerde de 
zorlanıyorsunuz. Çin’den Avrupa’dan sıfır gümrükle geliyor. 
Almanya’da bugün odunun tonu 30 euro. Fabrika kapısının 
önünde. Biz Zonguldak’tan buraya sadece nakliye olarak 20 euro 
veriyoruz. Ve kalite de farklı. Bu sıkıntıları yaşıyoruz, 

-ÜLKEMİZİ YETERLİ GÖRMEK HATAYDI
Yeni bir projeye girdik. Bir alanda geri kaldık. Dışardakiler 

zaten çok büyükler. Biz ülkemizi yeterli gördük. Ama ülkemizde-
ki fiyatların bu kadar yukarı çıkacağını düşünemedik.

-VERGİMİ KİTABINA GÖRE VERİYORUM
Tüpraş’tan sonra ikinciyim. Bu kadar lüksün için-

de yaşayarak Maliye’nin kapısını bilmezsen yanlış 
olur. Benim zoruma gidiyor. Bu dünyanın safı ben 
miyim? Kitabında nasıl yazıyorsa vergimi o şekilde 
veriyorum. Herkes verirse daha fazla hizmet gelir. 

Manevi tarafın güçlü güçsüz olması değil. Başta 
temel nasıl geliyorsa öyle geliyor. Torunların iş ha-
yatlarında başarılı ya da başarısız olacaklarını bil-
miyorum. Ama temeli sağlam gelirse fazla bir şey 
değişmez. Ben telkin ediyorum, babası da aynı telki-
ni verecektir. Ben onlardan memnunum. 

-DEDİKODUYA ÇIK KIZARIM
Varsa yanlışım yüzüme karşı söyle 

arkamdan söyleme. Hepimizde bir yanlış 
vardır. Dedikoduya karşı tahammülüm 
yok. Bana “Hırsızsın” de ama yüzüme 
de. Diyemezsin ya! Ben de sana ispatla-
yayım, hırsız olmadığımı. Ben ispatla-
yamazsam hırsızımdır. Bu çok ağır bir 
kelime. 

-LÜKS TÜKETİME KARŞIYIM
Dört dörtlük bir dünya mümkün değil. Ama yak-

laşmaya çalışalım. 2 bölü 4 olsun, 3 bölü 4 olsun. 
Komşulara bakın en iyi yerdeyiz. Bizde hammadde 
hiç yok. Orman orda kullanamıyoruz. Petrol yok, gaz 
yok, demir çelik yok.. O zaman nedir bu lüks. Şimdi 
araba ihtiyaç ama şu telefona bakın. İfratına kaçma-
ya başladı. Şu özellik olsun ver 2 bin lira daha. 

Marketlerde ithal suyu görünce sinirimden patlıyo-
rum. Kıyamet kadar pırıl pırıl su fabrikalarımız var.  
Lüks içinde yaşıyoruz, torunlarımıza daha fazla borç 
bırakıyoruz. Bunun yanında Türkiye komşularının en 
iyisi. Demek ki gücümüzü potansiyelimizi kullansak 
fark atarız. 

Ben işimin en iyisini yaparım. Biz 2010’da 10. sı-
radaydık. Ağaç yok, orman yok, 500 milyon nüfus da 
yok. Ama bizim mesleğimiz bu kadar. Daha fazlası 
yok. Ben odunu onların aldığı fiyata alsam bizim pi-
yasamız 4’e katlanır. Biraz fiyata yüklensem oradan 
gemi geliyor, yarın geliyor, öbür gün geliyor. Fırsatı 
ganimet biliniyor. Bizde en modern fabrikalar var, 
fabrikalarımız yeni. 
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Yatırımları hızlandırıyoruz; Romanya, Rusya, Bulgaristan’a 
yatırım yapıyoruz. Üretimi orada yapıp orada satacağız. Rusya 
bizim iyi pazarımızdı, satamıyoruz. Bulgaristan ve Romanya’ya 
bu yıl başlayacağız. Arsalar temin edildi, birtakım noktalara 
geldik. 

Çok şükür iyi yerdeyiz ama kalite, cesaret ve ödüllerimiz bizi 
bir yerde tutuyor. 3 proje yapıyoruz. Bunlar basit değil. Bir ya-
bancı yerde her biri büyükçe. Dinini, dilini, kitabını bilmediğin 
bir yerde yatırım yapacaksın. Öyle kolay bir iş değil. Oturduğun 
yerden ben bunu yaparım demekle olmaz. 

-BU FİYATLARLA İHRACAT ZOR
Sıkıntı görülüyor, Türkiye’de kapasite fazlalığı doldu. Bu fi-

yatlarla mal edip yurt dışına satamayız. Başlangıçta yok sattık. 
Rusya’da Ukrayna’da fabrika yoktu. Orman orda, odununu alıp, 
burada mal üretip, oraya tekrar mal satıyoruz. Yabancıların ba-
kış açısı daha geniş. Çünkü sanayileşmeye 300 sene önce başla-

mışlar, paraları daha çok, yüzde 1-2 faizle çalışıyorlar. Bizde şu 
anda daha yüzde 10’un üzerinde. Bize Avrupa’da ‘siz delisiniz’ 
diyorlar. Orada enflasyon yok. Bizde yüzde 10 enflasyon var, 
faiz de böyle. Bunların sanayi büyüklükleri bizi çok çok geçiyor. 
Biz kredileri yurt dışından alıyoruz. Bizim imkanlarımızla ola-
maz. Öyle bir varlığımız da yok. 

-SEKTÖRÜN GELİŞİMİ
2000 senesinde 3 fabrika bin metre küp üretiyordu, biz bin 

metreküplük yatırım yaptık. Şimdi sadece biz 8 bin metreküp 
üretim yapıyoruz. Toplam üretimin yüzde 35-40’ını yapıyoruz. 
Pazar bu kadar büyümüş yani. 

-4 KUŞAKTAN HANGİSİNİN İŞİ DAHA ZOR
Torunlarınki biraz daha zor olacak. Erkek 4 torunum var. 

Kız da var. Bizim için erkek kız mefhumu yok, aynıdır. Ağırlık 
biraz daha erkekte olduğu için... Bazen geliyorlar, meraklılar, 
cipsin üzerine çıkıyorlar. “Dede” diyorlar, bir şeyler soruyorlar. 
Resimleri de var bende. İçimden diyorum ki “Deden buralara 
geldi ama kimbilir seni ne sıkıntılar bekliyor?”

Şöyle endişeleniyorum. Türkiye’de koşullar ters gidiyor. Tür-
kiye orman varlığına sahip olsa, kendi plantasyonunu yapabilse, 
planları var, yapamıyor... Katı kurallar var. Bize zaten ihaleyle 
veriyor. O üretimi yeterli yapamıyor, orman çürüyor. Sen zan-
nediyorsun orman orada duruyor, hayır seyreltmezsen ıslah ede-
mezsen orman orada çürüyor. 

Bugün 300 yaşında ağaçlar da var. İçerisi çoktan koflaş-

mıştır, üretim de yapılmaz. Karadeniz şanslı ama 
güneş yok. Orada da seyreltme yapılmamış. Ba-
karsan bağ, bakmazsan dağ. Bağı budamazsan 
üzüm vermez. Böyle dikme değil, tabi halde to-
hum konar. Sene içinde filizlenir, bazen rüzgar 
üfürür bazı yerler boş kalır. Göz dolduracak or-
man varlığını göremezsin ama toplamda fazlası 
var. 

-AĞAÇ VARLIĞINA ÖNEM 
VERMİYORUZ
Birkaç milyar dolarlık döviz kurtulur eğer 

ormanımızı değerlendirsek. Ağaç varlığına çok 
önem veren bir ülke değiliz. 3 selüloz fabrikası 
vardı. İzmit, Çaycuma ve güneyde bir fabrika. 
Bunlar çok büyük fabrikalar değildi. Ama Tür-

kiye ve dünyada kağıt sanayi, MDF ve suntadan çok daha büyük 
fabrikalardan oluşuyor. Mesela Japonya’daki bir kağıt fabrika-
sının tüketimi Türkiye’dekinin birkaç misli fazla. Türkiye de son 
yıllardaki kapasite ile biz Almanya’yı geçtik, bir numara olduk. 

Orman varlığına gelince var ama kullanılmayan varlıktan 
dolayı yüzde 30’unu kullanıyoruz. Politik nedenler, işletmeci-
lik hataları... Siyasiler farklı düşünüyorlar, biraz da bu sektöre 
önem verilmiyor. Halbuki varlığımızın yüzde 30-40’ı fundalık-
tır, orman tarlasıdır. Niye değerlendirilmiyor? On binlerce hek-
tarlık alanlar var ama bakılmıyor. Bakılıyor denilse de sonuç 
değişmiyor. Seyrelse orman yangını da azalır. Orman yandığı 
zaman benim ciğerim yanıyor. Hatta ailecek bizi üzüntü basar. 
Yandıktan sonra söndürmek çok zordur. Yolu yoktur, aracınız 
yetmez... Bu nedenle yangını önlemek için de bakım gerekir. 

-ANADOLU İNSANIN GİRİŞİM GÜCÜ, 
BAŞARMA AZMİ
Benim dedem Trabzon Of’ta iken, o zaman çay bile yoktu. 

Kendi hamuru ile uğraştı. Gurbet diye bir şey vardı. Ailesini, ço-
luk çocuğunu geçindiremiyorsa oradan mutlaka çıkması lazım-
dı. Bunun için bir azim gerekiyordu. Karadeniz’de her meslek 
grubundan insan gurbetçi olarak çıkmıştır, Türkiye’nin geneline 
yayılmışlardır. Deniz yolu ile çıkış olur. Kayık, mavna, gemi... 
İstanbul merkezdi. 

Dedem hayat mücadelesi vermek mecburiyetindeydi. Aske-
rin disiplinin olmadığı bir zaman. İstiklal Harbinin öncesinde 
içerde karışıklıklar var. Dedem torunlarına o günleri anlatırdı, 
kimi zaman gözleri yaşarırdı. Biz dizinin dibinde dinler, gurur 
duyardık.

İstiklal Harbi zamanında asker bulunamıyordu, cepheye git-
mek için. Giden gelmiyordu ya da gazi olarak dönüyordu. Zana-
at yok, meslek yok, sıvacı yok, kuyumcu yok, kalaycı yok. 

Bunları niye söylüyoruz, dedemin zamanını ben gördüm. Ba-
bam biraz daha tahsilliydi, daha fazla görüşü vardı. Bafra’nın 
saygın bir tüccarıydı. Babam Bafra’nın bir numarasıydı. 
Karadeniz’in en büyük kasabasıydı. Kereste işinin dışında in-
şaat, tütün işleri de yapardı. Tütün Türkiye’nin en büyük gelir 
kaynağıydı. İhracatın 3-4 malından biri. 

Babam 1957’de Samsun’a göçtü, orada kaldı. Biz de 
Samsun’dan pazar koşulları nedeniyle çıktık. Tutkal ve kereste 
vardı. Çevre fabrikalara tutkal veriyoruz, Samsun’dan. Nakliye 
fiyatları artınca müşteri bizden mal almamaya başladı. Biz de 
İzmit’e geldik ve fabrikaları kurmaya başladık. 

-DİSİPLİNLİ, AKILCI, DİNAMİK
iş hayatında disiplin hepsinin başında geliyor. Disiplin ol-

madıkça akıl olması başarıya yol açmaz. Bunu önce kendinde 
arayacaksın. Bir kere yalanın kelimesi olmayacak. Müşteri sana 
itimat edecek. “Benim bu firmaya güvenim var. Mal tesliminde 
kalite sorunu olmayacak.” diyecek. Bunu disiplinle uygulaya-

Türkiye’deki faiz oranları ile kimse ormana yatı-
rım yapamaz. 40 sene kimse bekleyemez. 
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caksın. Sonra dinamik olacaksın. Müşteriye malını zamanında 
üretip veremezsen dinamik olamazsın. “Dürüstüm” kelime-
sinin altı boş kalır. Bu çok mühim. Hepsi var, kaliten yoksa 
yine güven kaybedersin. Güven sarsılınca ürettiğini satamazsın. 
Türkiye’de ilk yıllarda MDF’de 20-25 fabrikası vardı. Şimdi 3 
tane kaldı. Neden? 

-KRİZ ZAMANLARINDA YÖNETİM
Biz çok kriz yaşamadık. Mutlaka insanların sıkıntılı dö-

nemleri olabilir. Disiplinle, dinamiklikle ve kaliteyi elden bı-
rakmayarak. 2009’da biraz yavaşladık. Gelip geçici gibi oldu. 
2011’de yeni tesisi düşündük. Burası kadar 3 tesis düşündük. 
Çocuklarım da aynı telkinle çalışıyorlar. 

-1 LİRA FAİZ ALMADIK
Dededen kalma bir haslet de vardır. Dedemden emanet para 

isterlerdi, yüzü de yumuşaktı. Zamanında geri almak tabi ki 
önemliydi, çünkü başkası da bu paradan yararlanmalıydı. O 
zaman faiz mefhumu yok. Yanlış anlaşılmasın tefeci olayı bi-
zim sülalemizde yok. Biz hayatımızda 1 kuruş faiz almamış 
firmayız. Düşünebiliyor musunuz? 1 tek lira kursağımızda faiz 
yoktur. Kanuni gerekçelerin dışında. Mecburi faiz uygulamala-
rı var. Anonim şirketsin, deftere gelirini işliyorsun, bunu atma 
şansın yok zaten. Onun dışında “Sana borç verdim, faizi şudur.” 
Bizde bu yoktur. Bu bize dedemizden kaldı, babam da aynısını 
yapmıştır. Bizde de devam ediyor. 
Hiçbir meslektaşımızı hor görme-
dik, rakip görmedik, meslektaş 
gördük. Bazıları başka düşünüyor, 
ben böyle düşünüyorum. 

-YERİNE GETİREMEYECE-
ĞİN SÖZÜ VERME

Dededen babadan kalanların en 
önemlisi; “Doğruluktan ayrılma, 
veremeyeceğin sözü verme!”dir. 
Zamanında malı veremeyeceksen 
doğrusunu söyle. Veremeyeceğin 
fiyatları söyleme. Benden kalite ve 
zamanında teslimat istiyorsa olan rakam bellidir. Fabrikanın 
giderleri amortismanı var. Büyüme şansını kullanmak gerekir. 
Bizim fiyatlarımız ve listemiz bu nedenle örnek olur. 

-ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM
1937 doğumluyum. çalışıyorum. Buradayım, sabah 7 akşam 

7. Bazen akşam 6’da çıkıyorum. Çocuklarımın ikisi de akşam 
8’den önce çıkmazlar. Çok ihtiyaçlarından değil, yarını hazırla-
ması lazım. Yoksa bu dinamikliği yaratamazsınız. 

Yatırımlarla ilgili iş bölümü vardır. Ben yatırımın bir kolun-
dayım, küçük oğlum ana kolunda diyelim, ben onun yanındayım. 
Diğer oğlum satış bölümünde. O dolaşmak zorunda, hem müş-
teri münasebetlerinde, hem ekip yetiştirmekte. Müşterinin aya-
ğına gitmezsen, ekmek aslanın ağzında. Sadece yerli firmalar 
değil, Bizden çok daha ucuza mal edip, Çin’den Romanya’dan 
çok daha ucuza getirilen ve içeride satılan ürünler var. Bunlara 
rakip olmak, bunların karşısında iş yapmak kolay değil. Bazıla-
rı diyor ki “Bu kadar çeşit nasıl oluyor?” Maliyetini düşürmeye 
çalışıyorsun. Bu nasıl olacak? 250 liraya odun alıp nasıl kâr 
edeceksin. Maliyetimin üstünde yerli odunu nasıl alayım? Şimdi 
rakibimiz AB. Sıfır gümrükle mal getiriyorlar. 

Sadece tomruk değil, sunta, MDF geliyor. Onun maliyeti 
düşük. İşçi ücretleri bizde biraz daha ucuz. Ama başabaş geldi 
nerdeyse. 

-DOLARDAKİ YÜKSELİŞ
Borçlarımız hep dolar euro. Kur farkları devletin en büyük 

VEHBİ KOÇ’U ÖRNEK ALDIM
Bundan sonra ne yapacağım. “Tamam başardın, 

dur artık” mı diyeceğim? İnsan oğlu tamahkardır. Bu-
nun önüne geçilemez. Vehbi Koç 94 yaşında mı öldü 
rahmetli. Ben onu örnek aldım, yaşarken de örnek al-
dım.

Bir gün İstanbul’da yemek yiyoruz. Kendisiyle hiç-
bir şekilde ilişkimiz olmadı. Tek başına oturuyor. “Şu 
karşımızdaki Vehbi Koç mu?” diye sordum? Garsonlar 
da çok çok özel bir ilgi göstermiyorlar. Oturuyor, biz de 
yemeğimizi yiyoruz. Garson yayına geldi, şeker hastası 
diye biliyorum. Aslında garsonlar onun ne yiyeceğini, 
ne yemeyeceğini biliyorlar. O yaşına kadar yatırımlara 
devam etti bu adam. Bir asır demektir bu. Çocuklarına 
da o telkini verdi. Bu adam Türkiye’nin 1 numarası, 
Türkiye’nin medarı iftiharıdır. O da bir dilim ekmek 
yiyor, biz de. -

ÖZEL YEMEK İSTEMEM
O’nun yediği yemek de bir dilim ekmektir, benimki 

de, işçiminki de.... Burada bana has bir yemek gelmez, 
öğlen karavanası ne ise o. Çocuklarıma da gelmez, 
karşıyım ben. İşçinin aklından geçer ona gelen et, 
bana gelen şöyle diye... Biz buna taraf olmadık. İşçi 
de biliyor ki aynıyız. 

-HEPİMİZ ZEKAT VERSEK 
TÜRKİYE’DE FAKİRLİK OLMAZ
Sosyal yatırımlarımız da var, çevreye olan katkı-

larımız da var. Bunlarla da bitmez. Biz bunu Allah 
rızası için yapıyoruz, borçlu olduğumuz yerler var. 
“Ben Müslüman’ım, zekatımı veririm” desek. Hepi-
miz aynısını yapsak, Türkiye’de fakirlik olmaz, anarşi 

olmaz, hırsızlık olmaz, bu kadar adam öldürmesi ol-
maz. Sen karnın tokken fakir gözüne bakarsa yanlış 
olur. 

Bize dedemizden kalma böyledir, “O borcumdur” 
diyordu. Biz de yapıyoruz, torunlarıma da yaptırıyo-
rum. “Bu senin borcun” diyor, veriyorum. “Yapamaz-
san babana yaptır.” diyorum. 

Zekat hanende 100 varsa, bunu 10’la, 15’le geçiş-
tiremezsin, bunu da bilmek lazım. O, senin ülkene içti-
mai yönden desteğin olur. Vergi başka bir konu, kazan-
dığından verdiğin başka...

Her gün, et, balık, bal mı yiyeceksin? Mümkün mü? 
İnsanlığa hizmet edeceksek sosyal yardımları da layı-
kıyla yapmamız lazım. Eğer yapmıyorsak işte duru-
mumuz ortada. Mesela Doğu’daki sıkıntılara bakalım. 
Varlıklar az, ekonomik güçler zayıf. Tok adam niye bir 
şey yapsın? Karnı doyuyorsa hırsızlık yapmaz, kimse-
nin malında gözü olmaz. 

İslam ülkelerinin çoğu da yapmıyor, hepsinin başı 
belada. Kârının 40’ta birini verirsen içindeki safraları 
temizlemiş olursun. Yanındaki komşun evin, araban, 
katın, yatın var. Bir de karnı aç. Sana nasıl bakar, hırlı 
gözle bakmaz. Ben de olsam bakmam. 



kaybı. En büyük sorun burada. Kazanırsan vergilerini ödeyecek-
sin. İgsaş’ta da ithalat da var. Bizim ürünlerde ihracat o kadar 
fazla değil. Dolar euro bu seviyede kalıcı olmalı. Dolar çok çıktı. 
1.15 civarında olması lazım. Ürünlerimizin büyük kısmı hep do-
lar. Son zamanlarda korkmaya başladık. Tedbir alsan ne olacak 
ki? Her saat farklı bir fiyat. Bir gün sonra diyorsun ki, bir gün 
önce daha fazla alsaydım.

Müşteriye ‘dolar şöyle oldu’ diye fiyat değişikliğinin şakası-
nı bile söyleyemeyiz. Aklımızdan dahi geçmez. Verdiğin sözün 
arkasında duracaksın. Bu sözün arkasında duramayacaksan, o 
sözü vermeyeceksin. Dedemin en büyük kararı buydu. 

-VERGİ REKORTMENLİĞİNDE HEP İKİNCİ OLDUK
Her yıl biz vergi rekortmenliğinde ikinciydik. Birinci Tüpraş. 

Türkiye’nin bir numarası. Geçen sene biz üçüncüye düştük. Be-
nim iki çocuğum çok üzüldüler. Anormal bir kur farkı ödedik. 
1.70’ten 2.10’a geldi dolar kuru. Bu sene kendi yerimize geldik. 
Çok şükür, belki de birinci olacağız. 2014 sıkıntılı geçmesine 
rağmen böyle oldu. Gerçi hep kendimizden bahsettik ama bu bü-
tünüyle bizim kişisel çabamızdan değil, personelimizin çabası ve 
özverisinden de kaynaklanıyor. Personelimizi başta tutuyoruz, 
onların sayesinde bir yerlerdeyiz. Sağ olsunlar, Allah razı olsun 
hepsinden.

-TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ
Türkiye’de 70-80 milyon nüfus sanayileşmeye çok meyilli. 

KOBİ’leri yabana atmayın. Eskiden isimleri yoktu. Şimdi bin 
metrekare de olsa, 5 bin metrekare de olsa üretime geçtiler. 
Büyük katkıları var. 

Bizim gibi hammaddesi olmayan ülkenin 150 milyar dolarlık 
ihracatı çok büyük başarıdır. Hurda demiri dışardan alıyor. Tür-
kiye çelikte 7. sırada. Bu nasıl oluyor. Özveri ile çalışma ile olu-
yor. 20-25 milyar dolar ihracatı var. Bulgaristan’ı, Romanya’yı, 
Rusya’yı biliyorum. Bir şeyleri var ama idarecileri zayıf, kendi 
otomobilleri yok. Neden arabayı kendi yapmaz, başkasından 
alır. İran’ın petrolü var bizim yarımız değil.

AB’ye bizi niye almıyorlar? En büyük rakipleriyiz de ondan. 
Bizde iş, azim, verim var. Parası az, hep krediyle bu iş dönmez, 
bu sıkıntıyı biliyorlar, borsayı, doları, piyasayı takip ediyorlar. 
Hükümet zorlanıyor iyi bir yere getirmek için. Ama gelmesi zor. 
Rakibimiz bize iyi gözle bakmıyor. Rakibimiz Avrupa dışında-

ki ülkeler olsa, onlar kabul ederler. Bunlar konuştukları zaman 
birkaç yüz milyar dolarla konuşuyorlar. Adam parayı gazete 
kağıdı gibi bastı, parasının değeri düşeceğine tüm paraların üs-
tünden silindir gibi geçti. 

Amerika’nın 20 trilyon dolarlık GSMH’si var. Telaffuzu zor. 
Karşısında rakip yok. Avrupa’da Almanya’da varlık ABD’nin 
onda biri. Amerika’dan sonra Çin geliyor,korkunç bir nüfus var. 
Korkunç ucuz maliyetle herkesin yatırımları oraya çekiyor. Şim-
di kaliteyi üçe böldüler. A kalite yapınca Avrupa’dan hiç farkı 
yok. Şimdi yeni yeni başladılar. Bizim fabrikamızda bir civata-
sı yoktur, herşeyi kalitesizdi. Benim alerjim vardı Çin malına. 
Kaliteliyi yapmasa sıkıntı olacaktı, orada da büyüme zayıfladı. 
1.3 milyar nüfus var. Kişi başına 2 ayakkabı yapsa kişi başına 
durumu düşün. 

Biz lüksten fren yapıp sanayiye dönüştürebilsek ülkemizin 
geleceği iyi olur ama... Git markete dediğimi görürsün, aynı 
ürün Türkiye’de yapılıyor, daha kalitelisi yapılıyor. Ama biz gi-
dip onun yabancısını tüketiyoruz.

Müteahhitlik hizmetlerinde de iyi yerlere geldik. İstanbul’da 
binalara bakıyorum karton mu, nedir diyorum? 20 sene önce 10 
sene önce yoktu. İzin de yoktu ama...  Demek orada bir ihtiyaç 
ortaya çıkmış. İzmit’te niye 100 katlı bina yok. ihtiyaç mı. De-
mek şimdilik ihtiyaç yok. Olunca da yapılacak.

-DEDE BABA YERİNİ SATMAM
Benim Samsun’da yerlerim var. Bafra’da dede yerlerim var. 

Bunlar satılamaz hükmü var. Ne biçim inat diyorlar?
İyi mi kötü mü soru soruyorum kendime. Dedem babama, 

babam bana bıraktı. Ben bunu satarsam mezarda yatamam di-
yorum. Hayır yerleri yaptım, cami okul yaptım. Yine de var.

Güzel bir yerimiz var, Samsun’un tam ortasında kaldı. Mü-
teahhitler gelip soruyor. ‘Satılık değil’ diye yazın dedim. Tam 
denizin kıyısında. Çam ağaçları gelmiş 50-60 yaşında olmuş, 
orman olmuş. Bana oranın manevi değeri var. Kardeşler, torun-
lar orda büyüdü. Satmam, satamam, satsam da satamam. Mü-
teahhit bu canım yeri niye satmıyor diye düşünüyor. Ne zaman 
giderim. Bayramdan bayrama giderim, cenaze olursa giderim. 
Bana senede 5-10 gün yetiyor. 

Doğduğun yer değil, doyduğun yer önemli. Bunu önce kaç 
yüz sene önce İngilizler uygulamış. Büyük Britanya İmparator-
luğu böyle doğmuş.

Biz buna çok geç kalmışız. Osmanlı’nın en büyük hatası ulaş-
tığı yerleri elinde tutamamış. Kendi varlığının olduğu yerlere ya-
tırım yapmamış. Viyana kapılarına kadar gittin ama hepsi elden 
gitti. Akdeniz  Osmanlı gölü haline geldi. Kültür kuvvetiyle ayak 
tutması gerekirdi. Kılıçla olmaz, kültürle olmalı. Arap ülkele-
rinde İngilizce konuşuluyor. Olacak şey mi?

Hammaddesi olmayan bir ülkenin 150 milyar do-
larlık ihracatı çok büyük başarıdır

[duayen ►
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YILDIZLAR HOLDİNG İŞTİRAKLERİ

Yıldız Entegre 
Ağaç San. ve Tic. AŞ
Orman Ürünleri Sektöründe hizmet 

veren Yıldız Entegre, Türkiye sanayi-
sini ileriye taşıyan tesisleri ve faaliyet 
gösterdiği her alanda teknoloji - tasa-
rım geliştirme yetkinliği ile dünyanın 
en büyük üreticilerinden biri kabul edil-
mektedir. Firma, Kocaeli MDF Fabri-
kası, Kütahya Azot Fabrikası, Mersin 
MDF Fabrikası, Manisa Yonga Levha 
Fabrikası, Bolu Yonga Levha Fabrika-
sı, Kocaeli Tutkal Fabrikası ve Samsun 
Tutkal Fabrikası olmak üzere toplam 
2.000.000 m2 alan içerisinde bulunan 
tesislerinde günlük 8.700 m3 levha 
,1.200 ton reçine ve 1.000 ton gübre 
üretimi yapmaktadır. Türkiye ekonomi-
sinde önemli bir yere sahip olan Yıldız 
Entegre, yalnız kendi sektörünün de-
ğil; Türkiye’nin en büyük sanayi kuru-
luşlarından birisidir. İstanbul Sanayi 
Odası’nın açıkladığı ‘’Türkiye’nin İlk 
500 Büyük Firması’’ listesinde ilk 50 
arasına girmekte ve başarısını gittikçe 
yükseltmektedir.

Yıldız Entegre Fabrikaları: Kocaeli 
MDF Fabrikası, Mersin MDF Fabri-
kası. Manisa Yonga Levha Fabrikası, 
Bolu Yonga Levha Fabrikası, Kütahya 
Azot Fabrikası, Kocaeli Tutkal Fabri-
kası, Samsun Tutkal Fabrikası, 

 İstanbul Gübre Sanayi A.Ş.
İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. (İG-

SAŞ), 1971 yılında Kocaeli’nin Körfez 
ilçesinde bir kamu kuruluşu olarak ku-
rulmuştur.

Temeli 1974 yılında atılan, 1977 
yılında tesisleri bitirilerek amonyak ve 
üre üretimine başlayan İGSAŞ; özel-
leştirme kapsamında, 18.03.2004 ta-
rihinde Yıldızlar Yatırım Holding A.Ş. 
tarafından satın alınmıştır.

İGSAŞ’ın gruba katılması ile birlik-
te tarım sektörüne adım atan Yıldızlar 
Yatırım Holding , Türkiye’de tek üre 
üreticisidir. Aynı zamanda amonyak 
ve kompoze gübre üretimi gerçekleş-
tiren İGSAŞ, üretim, tedarik ve satış 
politikaları yanında performansı ile 
gübre sektöründe liderliği hedefleyen 
başarılı bir kuruluştur. İGSAŞ, yıllık 
396.000 ton amonyak, 560.000 ton 
üre üretim kapasitesine sahiptir. 2009 
yılında tesise, 220.000 ton/yıl kapasi-
teli Türkiye’nin en yeni Kompoze gübre 
tesisi yatırımı yapıldı.

İGSAŞ yaptığı teknolojik yenilikler 
,ürün ve hizmet kalitesini yükseltmede-
ki başarısı ile 23 Nisan 2001 tarihinde 
Cenevre’de yapılan Teknoloji Kalite ve 
Hizmet Komisyonu’nda 22. Uluslarara-
sı Teknoloji ve Kalite Ödülü’nü kazan-

mıştır. 
İstanbul Gübre A.Ş. olarak 2012 

yılında mevcut liman tesislerine ilave 
yatırım yapılarak, 2 milyon ton’luk el-
leçleme kapasitesi 3 milyon ton’a çıka-
rılmıştır.

Yıldız Entegre USA, INC.
Sektöründe başarılı yatırımların 

hemen hepsinin arkasında ismi olan 
Yıldızlar Yatırım Holding , Amerika’da 
North Carolina State Ports Wilmington 
Limanı’nda, bir tesisi işletmeye alarak 
Yıldız Entegre USA, Inc adı altında bir 

firma kurdu. 01.08.2011 tarihinden 
itibaren Amerika North Carolina’daki 
odun tedarikçilerinden aldığı odunları 
bu tesiste işleyerek yonga haline getir-
mekte ve Türkiye’deki gurup şirketle-
rine ve diğer panel levha üreticilerine 
ağaç yongası satışı yapmaktadır. Bu 
tesislerde üretilen ağaç yongası yine 
guruba ait yonga gemileri ile taşınmak-
tadır. 

Yıldızlar 
Deniz İşletmeciliği A.Ş.
Deniz taşımacılığı alanında faaliyet 

gösteren Yıldızlar Deniz İşletmecili-
ği A.Ş, gerek Türk, gerekse yabancı 
bayraklı gemilerin deniz acentalığını 
yapmak, deniz araç gereçleri ile yük 
taşımacılığı yapmak, deniz vasıtalarına 
yükleme- boşaltma ve kiralama yapmak 
gibi birçok alanda hizmet vermektedir. 
Şirket merkezi Kocaeli’dedir. YILDIZ-
LAR gemisinden sonra alınan 1996 yılı 
Japon yapımı ikinci odun cipsi gemisine 
YILDIZLAR 2 adı verilerek Yıldızlar 
Deniz İşletmeciliği bünyesinde faaliyet 
göstermektedir. 

Yıldız Tarımsal 
Ürünler ve Gübre Sanayi A.Ş.
Türkiye’nin önde gelen kuruluşla-

rı arasında yer alan Yıldız Tarımsal 
Ürünler ve Gübre Sanayi A.Ş, grup 

bünyesinde üretilmeyen gübre çeşitleri-
nin ithalatı ve satışı konusunda , tarım 
sektörüne hizmet etmektedir. Sektörün 
yenilikçi ve dinamik aktörü olarak kali-
teli ve sürekli gelişen ürün- hizmet ihti-
yacını sürdürülebilir şekilde karşılamak 
için çalışmalarını sürdürmektedir.

Günümüzde Türk tarımında çok 
önemli bir yere sahip olan ve faaliyet-
lerini çok yönlü olarak tarımın çeşitli 
alanlarında devam ettiren Yıldız Ta-
rımsal Ürünler ve Gübre Sanayi A.Ş, 
Türk çiftçisine kaliteli tohumluk sun-
mak üzere, tarımsal ürünlerin ithalatı, 
tohum, zirai ilaç, kömür gibi çiftçinin 
ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda 
faaliyetlerini sürdürmekte ve Türkiye 
ekonomisine , Türk tarımına değer kat-
maktadır.

Kocaeli’de faaliyetlerine devam 
eden Yıldız Tarımsal Ürünler ve Gübre 
Sanayi A.Ş, tecrübeleri ,bilgi birikimi , 
çağdaş ve dinamik yapısıyla tarım sek-
törüne önderlik etmeye devam etmekte-
dir. Ayrıca Yıldızlar Yatırım Holding 
A.Ş , kendi deniz taşımacılığını yapmak 
ve böylelikle hammdde kaynaklarına 
daha hızlı ve ekonomik olarak ulaşmak 
için 2011 yılında odun cipsi gemisi sa-
tın almıştır. M/V Yıldızlar gemisi grup 
şirketlere hammadde taşımacılığı hiz-
meti vermekte ve Yıldız Tarımsal Ürün-
ler ve Gübre Sanayi A.Ş bünyesinde yer 
almaktadır. 

İgsaş Sigorta 
ve Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Öncelikle grup şirketlerinin her tür-

lü sigorta işlemlerini yürütmek ve takip 
etmek, ayrıca bölgedeki diğer tüzel ve 
gerçek kişiler için sigorta hizmeti ver-
mek amacıyla 2003 yılında faaliyetle-
rine başlamıştır. 

Yıldız Demir Çelik San. A.Ş. 
Gücünü demir çelik sektörüne ak-

tarmayı planlayan Yıldızlar Yatırım 
Holding Yıldız Demir Çelik Sanayi A.Ş 
ile yalnız grubun değil , Türkiyenin de 
geleceğini parlatmaya hazırlanıyor.

Mastaş, Mudurnu Abant 
Sunta Sanayi ve Tic. A.Ş.
Fabrikamız, Bolu - Mudurnu’da; 

106.600 m2 açık alan, 33.400 m2 
kapalı alan ve toplam da 140.000 m2 
alan üzerinde faaliyet göstermektedir. 
2011 yılında tüm hissesi Yıldız Enteg-
re tarafından satın alınan ve 1000 m3 
/ gün üretim kapasitesine sahip olan 
fabrikamızda, yonga levha ve melamin 
kaplı yonga levha üretimi gerçekleştir-
mekteyiz. 

��Kocaeli Odavizyon



50 Kocaeli Odavizyon

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 73,1 74,4 74,4 75,3 74,9 74,7 74,4 74,9 74,5 74,6 74,4

2014 (Kocaeli) 70,5 71,9 70,7 70,6 71,4 71,5 72,6 70,6 70,7 71,7 71,9 70,8 71,2
2015 (Türkiye) 73,7 72,8 72,4

2015 (Kocaeli) 70,9 70,6 70,3

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Kocaeli’de mart ayınde
 kapasite kullanımı yüzde 70.3 oldu

Kocaeli Sanayi Odası tarafından yapılan tespitlerde Kocaeli Sanayi kuruluşlarının Mart ayı kapasite kullanım oranı yüzde 
70,3 olarak belirlendi. Kapasite kullanım oranı bir evvelki aya göre 0,3 puan ve geçen yılın aynı ayına göre ise 0,4 puan aza-
lış gösterdi. Merkez Bankası tarafından Mart ayı için açıklanan kapasite kullanım oranı ise bir önceki yıla göre 0,7 puan ve 
bir önceki aya göre 0,4 puan düşüş göstererek yüzde 72,4 olarak belirlendi. Kapasite kullanım oranlarında birinci çeyreğin 
üçüncü ayına ait veriler tamamlanmış oldu. Mart ayında Kocaeli’nde ve Türkiye’de hem geçen aya hem de geçen yılın aynı 

ayına göre kapasite kullanım oranlarındaki aşağı yönlü seyrin devam ettiği görülüyor.

Mart ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 23,01’inin istihdamlarının arttığı, yüzde 68,14’ünün ise istih-
damlarında bir önceki aya göre değişim yaşanmadığı belirlendi.

Firma Bildirimleri Mart (%)

Arttı 23,01

Değişmedi 68,14

Azaldı 8,85

İstihdam

Firmaların yüzde 24,77’sinin Nisan ayında iç siparişlerinin arttığı belirtilirken yüzde 11,01’inin siparişlerinin 
azaldığı belirtildi. Genel olarak, siparişlerdeki azalışların nedeni, sezona bağlı açıklandı.

Firma Bildirimleri Nisan

Arttı / Artacak 24,77

Değişmedi / Değişmeyecek 64,22

Azaldı / Azalacak 11,01

İç Siparişler

Ankete katılan firmaların yüzde 20,24’ünün dış siparişlerinin Nisan ayında arttığını belirtirken, yüzde 21,43’ü ihracatla-
rında azalış bildirdi. Firmaların yüzde 58,33’ünün ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmadı.

Firma Bildirimleri Nisan

Arttı / Artacak 20,24

Değişmedi / Değişmeyecek 58,33

Azaldı / Azalacak 21,43

Dış Siparişler

[kapasite kullanımı ►





Armada Gemi İnşaa Teknolojisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Kocaeli Serbest Bölgesi sınırları içerisinde kurulu bulunan 
tersane tesisinin yine serbest bölge sınırları içinde kalacak 
şekilde deniz kısmına 25 milyon liralık harcamayla yüzer ha-
vuz ilave ederek, üretimin yanısıra bakım onarım işlerine de 
girecek.

Türk gemi inşaa sanayinin sahip olduğu yıllık 1 milyar 
dolarlık bakım onarım pazarını değerlendirecek olan Arma-
da bu yatırım ile istihdam hacmini de artırarak toplam 250 
olan çalışan sayısını, 400’e çıkartacak.

Bakım-onarım çalışmaları mevcut ünitelerinin yanı sıra 
ilave edilmesi planlanan yüzer havuzda yapılacak. Yüzer ha-
vuz ekonomik konjonktüre göre ya satın alınacak ya da ter-
sane de inşaa edilecek. Yüzer havuz e2 aylık test süreleri de 
dahil olmak üzere satın alma yoluyla temin edilmesi halinde 
5 ayda, yapım yoluyla sağlanması halinde ise 12 ayda işlet-
meye alınacak.

Yatırım tamamlandığında ve Armada Gemi Tersane-
sine bakım-onarım proseslerinin ilave edilmesi ile birlikte 
100.000 DWT’a kadar gemilerin bakım ve onarımlarının 
yapılması sağlanacak.

Bakım-Onarım İşlemleri sırasında; gemi yüzeylerinin 
temizliği, sac değişimi,  boru değişimi, raspa-boya, makine 
tamiri, seyir cihazları tamiri, ambar kapak onarımı, şaft ve 
pervane çekme, knistin bakımı vb. işlemler yapılacak.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gibi uluslararası 
kuruluşların yanı sıra ABD ve Avrupa Birliği’nin denizlerde 
can, mal emniyeti ve çevre güvenliğinin artırılmasına yöne-
lik olarak, gemilerin standartlarının ve teknik özelliklerinin 

yükseltilmesi amacıyla bir dizi tedbirler almaya yönelik ça-
lışmalar yapması, dünya deniz ticaret filosunun hem genç-
leştirilmesi hem de teknik standartlarının artırılmasının ge-
rekmesi Armada’nın yatırımın projesini devreye almasında 
etkili olurken proje konusu faaliyetin gerçekleşmesi ile bir-
likte; mevcut olan gemi yapım ünitelerine ilave olarak, gemi 
bakım-onarımı eklenmiş olacak.

Mevcut tesis, yeni gemi inşaatı yanı sıra gemi bakım-ona-
rım faaliyetlerinin bir arada yapılabileceği şekilde inşa edil-
diği, gerekli alt ve üst yapıya sahip olduğu için tesisler her iki 
amaca yönelik olarak faaliyet gösterebilecek. 

Tesisler, Körfez’de yer alan limanlara yönelik hizmet ve-
ren gemilere de hizmet verecek. 46 bin 925 metrekarelik bir 
alanda üretim yapan Armada Gemi İnşaa Teknolojisi Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.’nin yeni projesi kapsamında yapılacak bakım 
onarım yüzer havuzu 37 m x 180 m ebatlarında 6.660 met-
rekarelik deniz alanında yapılacak.

Proje kapsamında 100.000 DWT’a kadar gemilerin ba-
kım-onarımlarının yapılması ve bakım-onarım kapasitesinin 
yıllık toplam 720.000 DWT olması planlandı. Bakım onarım 
işlemleri yüzer havuzun boyutuna uygun olarak en fazla 180 
metrelik gemilere yapılacak.

Mevcut yeni gemi üretim kapasitesi; 1 adet 150 m.’lik 
kızakta yılda 2 adet 15.000 DWT olmak üzere yıllık en çok  
toplam 30.000 DWT/yıl üretim yapan Armada proje kapsa-
mında ilave edilmesi planlanan bakım-onarım işlemlerinde 
çelik de kullanacak.

Buna göre yılda 3.6-7.2 bin ton çelik levha, 1.5-2 bin ton 
çelik profil, 250-500 ton çelik boru kullanılacak.

Armada’dan Kosbaş’ta 25 milyon 
liralık yüzer havuz yatırımı

[yatırım ►
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KOBİ’ler, ülkemizde işletmelerin yüzde 99,77’sini oluş-
turuyor. Bununla birlikte, toplam istihdamın yüzde 78’ini 
ve toplam katma değerin yüzde 55’ini gerçekleştiriyorlar. 
Bu rakamlar, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki önemli 
rolünü açıkça gösteriyor.

Ülkemizde ciddi istihdam alanı yaratan ve ekonomiye 
çok büyük katkısı olan KOBİ’lerin yaşadıkları ve çözmeleri 
gereken birtakım sorunları bulunuyor. KOBİ’ler etkin üre-
tim yapma konusunda oldukça başarılı olmasına rağmen, 
organik olarak büyümelerinden kaynaklı organizasyonel 
yönetim konusunda desteğe ihtiyaç duyuyorlar.

KOBİ’lerde işletme fonksiyonları bir veya birkaç kişi 
tarafından yerine getiriliyor. Örneğin bir muhasebe sorum-
lusu, bir yandan finansal süreçleri hakkıyla yönetmeye ça-
lışırken aynı zamanda satın alma süreçlerini yönetmekte ve 
diğer yandan da personel özlük işleri ile ilgilenmek zorun-
da kalabiliyor. Aslında hepsi başlı başına uzmanlık isteyen 
ve büyük kurumsal firmalarda ayrı ayrı departmanlarda 
yönetilen bu süreçler, KOBİ’lerde işin doğası gereği bir 
veya iki kişinin kontrolüne bırakılıyor. Bu şekilde yönetim-
de uzmanlaşmanın göz ardı edilmesi modern işletmecilik 
ilkelerine uyumu zorlaştırıyor.

Son yıllarda Avrupa ve Türkiye’de peş peşe gelen yeni 
regülasyonlar büyük kurumsal firmaları zorladığı kadar 
KOBİ’leri de zorluyor. Yeni düzenlemeler ile birlikte ku-
rumların bir çok sürecini tekrar gözden geçirmesi, orga-
nizasyonel yapısı ve süreçlerinde revizyon yapması ve ge-
rekli önlemleri alması son derece kritik önem taşıyor. Bu 
revizyonları yapmayan, regülasyonları takip etmeyen veya 
önemsemeyen firmalar ise denetleme kurulları tarafından 
kesilen cezalar ile karşı karşıya kalıyorlar.

Bu nedenle iş hukuku alanında yapılan yeni regülas-
yonlar ile birlikte firmalar artık çalışanları ile ilgili tüm 
dosyaları ve kayıtları çok düzenli bir şekilde takip etmek 
ve personeline sağlaması gereken hakları iyi bilmek duru-
mundadır. 

KOBİ’lerde ise insan kaynakları açısından gerçek hayat 
farklı sürüyor. KOBİ firma sahipleri insan kaynakları sü-
recinin merkezinde yer alıyor. Öyle ki bir yandan işe alım 
mülakatlarını yaparak adayın işe alınmasına karar veriyor, 
diğer yandan personel sözleşmelerini inceliyor ve hukuki 
ihtilaf durumlarında avukatlar ile görüşüyor ve son olarak 
da zam döneminde personelin ücret artışına elindeki sub-
jektif performans kriterleri ile karar veriyor. Ancak işletme 
ölçeği büyüdükçe firma sahibinin her konu ile bizzat ilgi-

lenmesi güçleşiyor.
Bugüne kadar iyi niyetli bir şekilde firma sahibi veya 

muhasebe tarafından sürdürülen İK süreçleri önümüzdeki 
günlerde artık işin uzmanlarına bırakılmak durumunda ka-
lacak. Bunun bir sebebi yukarıda bahsettiğimiz yeni yasal 
düzenlemeler, diğer bir sebebi ise çalışanların beklentile-
rinin geçtiğimiz 10 yıl içerisinde değişmesi ve önümüzdeki 
dönemde daha da sertleşecek rekabet savaşlarında yetenek-
li ve kuruma bağlı çalışanların ciddi önem kazanmasıdır. 

KOBİ’ler yeni düzenlemeler nedeniyle finansal kayıpla-
ra uğramamak ve yetenekli çalışanları bulup onları kaybet-
memek için artık bünyesinde süreçleri iyi bilen, KOBİ’lerin 
işletme mantığına da uzak olmayan İK uzmanlarını bünye-
sine dâhil etmek durumundadır.

KOBİ’lerin büyümesi, karlılığını arttırmaları ve işlerini 
globale taşıması için destek olacak olan İK süreçlerinin ve 
uygulamalarının, kurumun amaç ve hedefleri ile uyum içe-
risinde olup olmadığının kontrolü ancak denetim ile sağla-
nabilir. Denetim bağımsız bir danışmanlık / denetçi firma 
tarafından yapılmalı ve mevcut eksiklikler ile birlikte po-
tansiyel risklerde detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

Denetim sürecince aşağıdaki insan kaynakları alanları 
gözden geçirilmelidir;

•Çalışan dosyaları ve kayıtlarının takibi, disiplin kayıt-
ları, yasal konuların takibi,

•İş tanımları, iş analizi, görev tanımları, çalışan el ki-
tapları,

•Personel seçme ve yerleştirme süreçleri,
•Personel işten çıkış süreçleri,
•Performans değerlendirme süreci,
•Ücretlendirme ve yan haklar (yasal düzenlemelere uy-

gun ücret ve yan haklar yönetimi) 
•Eğitim ve gelişim yönetimi.
KOBİ’lerde geleceğe dönük planlamaların yapılabilmesi 

gereklidir. Bu şekilde insan kaynakları daha etkin kullanı-
labilir ve insan kaynaklarına sarf edilen sermaye bir masraf 
olmaktan kurtulup, yeni bir yatırım aracı haline dönüştü-
rülebilir. Bu sebeple KOBİ’ler sürekli gelişmeyi öngören 
insan odaklı yönetim anlayışını benimsemelidir.

Sonuç olarak KOBİ’lerin insan yeteneklerinden tam 
olarak yararlanabilmeleri için en büyük yatırımların insan 
kaynağına yapılması gerekiyor. Sınırsız bir kaynak olarak 
kabul edilen insan gücü, iyi planlandığı, koordine edildiği 
ve yönetildiği zaman kendisine, böylelikle de çalıştığı islet-
meye fayda sağlıyor.

KOBİ’lerde 
insan 

kaynakları yönetimi
Elif Yılmaz
Etki Yönetim Danışmanlık Hizmetleri

[yönetim ►
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KSO Bilişim Komitesi ve Yahya Kaptan Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi işbirliği ile “Bilişim Sanayicileri Kariyer 
Günleri Semineri” 26 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirildi.

Lisenin Konferans Salonunda düzenlenen seminere oku-
lun bilişim öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Seminerde ilk konuşmacı olan KSO üyesi Teknodrom Ro-
botik & Otomasyon A.Ş adına Orhan Bozoklu konuşmasında 
firmasının tanıtımını bir sunum ile yaptıktan sonra firmanın 
bu güne kadar geçirdiği evreleri anlattı. Yazılım ağırlıklı 
çalışan bölümlerinde eleman temininde çekilen zorluklardan 
bahseden Bozoklu, bu mesleği seçecek öğrencilerin hedefle-
rini belirlemelerini ve o konuda kendilerini geliştirmelerini 
söyledi. Bozoklu, “Firmaya stajyer bile seçerken yazın bir-
kaç ay bile olsa bir yerde çalışmış elamanları tercih ediyo-
ruz. ” diye ilave etti. 

İkinci konuşmacı olan KSO üyesi BNA Bilişim firma sa-
hibi Barış Kafa da konuşmasında önce firmasını tanıtan bir 
sunum yaptı. Ardından bilişim mesleği ile uğraşacak insan-
ların hangi dallarda çalışabileceklerini sunum ile göstere-
rek, bilgisayar bilimi ile uğrasan bilim adamlarından son 
kullanıcıya destek veren destek personeline kadar meslek 
katmanlarını özetledi. Kafa, mesleği seçecek kişilerin iyi 
planlama yapması, kendini yetiştirmesi, kendi alanı dışında 
uğraşlar da bulması ve spor yapması gerektiğini, aynı mes-

lekten insanlarla sık sık sohbet etmelerini bilgi paylaşmala-
rını söyledi.

Son konuşmacı olan KSO meclis ve bilişim komitesi üye-
si ve BİMSER Çözüm firması yönetim kurulu başkanı Sedat 
Babalık, 1977’de matematiktik mühendisi olarak mezun ol-
duktan sonra işe başladığında bilgisayarı ilk orada gördüğü-
nü, o zamanlar bütün ülkedeki bilgisayar sayısının 37 adet 
olduğunu ve hepsinin toplam kapasitesinin bu gün kullan-
dığımız bir dizüstünün kapasitesine eşit olduğunu söyledi. 
Bilişim sektörünün ülkenin geleceğini ve bu gününü kurta-
racağını söyleyen Babalık,  “Bir fabrikada bir işçi istihdamı 
için gereken yatırım 500 bin dolardır. Halbuki yazılımda 
sermaye insandır. 2 bin dolar ile bir yazılımcının altyapısı 
hazırlanabilir. Katma değerli yazılım ihracatında Hindistan 
örneği vardır. Hindistan, 2001 yılında 6 milyar dolarlık ya-
zılım ihracatı yaptı.” diyerek devam etti.

Daha sonra öğrenciler, katılımcılara gerçekleştirdikleri 
başarılı projelerden örnekler verdiler. Staj yaptıkları yerde 
yazdıkları yazılımların hâlâ kullanıldığını söyleyen öğrenci-
lere katılımcılılar iletişim adreslerini vererek projeleri hak-
kında ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söylediler.

Seminer sonunda okul müdür yardımcısı Hacı Mehmet 
Yıldırım  katılımcılara teşekkür ederek İzmit Saat Kulesi 
maketi ve çiçek hediye etti. 

Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
bilişimde kariyer günleri semineri gerçekleştirildi

[etkinlikler ►
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TOBB’a bağlı Oda ve borsaların Meclis 
Üyeleri için düzenlenen bilgilendirme top-
lantısı yapıldı.

Toplantıya Kocaeli Sanayi Odası Baş-
kanı Ayhan Zeytinoğlu, Meclis Başkanı 
Hasan Tahsin Tuğrul ve 16 Meclis üyesi 
katıldı. Toplantıda konuşan TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgelerinin kana-
at önderi durumundaki Meclis Üyelerinin, 
daha iyi hizmet edebilmeleri için bilgilendi-
rilmelerine büyük önem verdiklerini belirte-
rek, Meclis Üyelerinden birlik ve beraberlik 
içinde şehirlerini zenginleştirmek için ça-
lışmalarını istedi.  Dünyada artık şehirlerin 
yarıştığını anlatan Hisarcıklıoğlu, 30 sene 
önce Türkiye nüfusunun yüzde 50’sinin şe-
hirlerde yaşadığını bugün bu oranın yüzde 
75’e çıktığını söyledi. Altı sene sonra dünya 
ekonomisinin yüzde 60’ının şehirlerde ola-
cağına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Artık 
herkes yaşadığı şehre yatırım yapıyor. Şeh-
rinizi kalkındırmak ve zenginleştirmek için 
fırsat var. Şehrin ne kadar zengin ise sen 
de o kadar zenginsin. Misyonumuz şehrimi-
zi zenginleştirmek.” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Meclis üyeleri  
TOBB’da Bilgilendirme Toplantısına Katıldı

Üniversite Sanayi İşbirliği çerçevesinde Kocaeli Üniver-
sitesi Teknoparkını ziyaret edildi. KOÜ Teknopark bünyesin-
deki Teknoloji Transfer Ofisinin akademisyenleri tarafından 
bilgilendirme yapıldı.

Firmaların Sanayiye ilişkin ARGE sorunlarını dile getir-
diği toplantıda SANTEZ projelerine yönelik olarak birlikte 

çalışmasına ve somut adımlar atılmasına ilişkin kararlar 
alındı.

Firmalara ait projelerin irdelenmesi ve akademisyen gö-
rüşlerinin alınmasında sonra Üniversite Sanayi işbirliğine 
ilişkin genel sorunlar değerlendirildi ve çözüm önerileri ge-
liştirildi.

Kocaeli Üniversitesi Teknopark Ziyareti

Kocaeli Sanayi Odası Meclis üyeleri TOBB’da yapılan Bilgilendirme 
eğitiminde görülüyor.

TOBB’da gerçekleştirilen Bilgilendirme eğitimine katılan Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı Zeytinoğlu, Meclis Başkanı Tuğrul ve Meclis üyeleri toplu 
olarak görülüyor
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından Lojistik Derneği 
(LODER), Slimstock Bilişim Teknolojileri ve ETG Microsoft 
Dynamics işbirliği ile 27 Mart Cuma günü KSO üyelerine 
daha az sermaye ile daha dengeli stok planlaması kapsamın-
da “Stok Maliyetleri Azaltma Yöntemleri Semineri” KSO 
Konferans Salonu’nda düzenlendi. 

Seminerde LODER Başkan Yardımcısı, Prof. Dr. Meh-
met Tanyaş “Stok Maliyetlerini Azaltmanın Püf Noktaları” 
konulu sunumunu, Slimstock Türkiye Ülke Müdürü Songül 
Sezer “Stok Maliyetlerini Azaltmada Bilişimin Rolü” konu-
lu sunumunu ETG Microsoft Dynamics’ten Umut Altınay ise 
“Dinamik şirketler için - Microsoft ERP (Dynamics AX)” 

konulu sunumunu yaptı. Firmalar stok fazlası nasıl engelle-
nebilir, stok maliyetleri nasıl düşürülebilir, stoksuz kalmama 
nasıl sağlanabilir, Müşteri hizmet seviyesi nasıl yükseltilebi-
lir, doğru ürün portföyü nasıl belirlenir, tedarik zinciri per-
formansı nasıl arttırılabilir ve 6 adımda daha dengeli stoka 
nasıl ulaşılabilir sorularına cevap buldular.

KSO üyesi firmaların tedarik Zinciri ve lojistik yönetici-
leri, planlama ve stok yönetiminde aktif rol alan, satın alma 
yönetiminden sorumlu olan, stoktan finansal açıdan sorumlu 
olan yöneticiler seminere yoğun ilgi gösterirken, Konferans 
Salonu’nda yer bulamayan katılımcılar kendileri için hazır-
lanan dijital ortamda seminere katılma şansı buldular.

“Stok Maliyetleri Azaltma Yöntemleri 
Semineri”ne yoğun ilgi

LODER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş Slimstock Türkiye Ülke Müdürü Songül Sezer 

KSO Üyesi firmalar “Stok Maliyetleri Azaltma Yöntemleri
Semineri”ne  yoğun ilgi gösterdi.
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Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülen 
“Limanlar Geri Saha Karayolu ve Demiryolu Bağlantıları 
Master Planı” çalışması taslak raporunu görüşmek amacıyla 
Kocaeli Sanayi Odası’nda 20 Mart’ta çalıştay düzenlendi. 

Çalıştaya sözkonusu taslak raporu hazırlayan Dolfen Mü-
hendislik Danışmanlık şirketi temsilcileri, bölge limanların 
temsilcileri, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRK-
LİM) üyeleri ve TÜRKLİM Başkanı Mustafa Kenan Selçuk 
da iştirak ettiler. Hazırlanacak Nihai Rapor öncesi düzenle-
nen bu toplantı ile rapor hakkındaki görüş ve öneriler iletil-
miş oldu. 

Limanlar Geri Saha Karayolu ve Demiryolu 
Bağlantıları Master Planı Çalıştayı
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 100 milyar dolar ihracat için 
makinacıların önemi yok sayılamaz

23. ve 30. Komitelerimiz SATSO ile sektör toplantısı yaptı.

KSO Genel ve Özel Amaçlı Makine İmalatı Sanayi Grubu 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Makine grubu ile sektöre 
yönelik komite toplantısını KSO Nikomedya eğitim salonun-
da gerçekleştirdi.

Makine imalat sektörü, varlığını sürdürebilmek ve Cum-
huriyetimizin 100. Yılında 100 milyar dolar ihracat hede-
fine ulaşabilmek için, çok sayıda üretim sektöründe çeşitli 
proseslere yönelik verimli ve yenilikçi makinalar tasarlamak 
ve bu makinaların özelliklerini her geçen gün geliştirerek, 
rekabette öne çıkmak zorunda. 

Bugüne kadar ucuza üretme konusunda oldukça başarılı 
mesafeler elde edilmiştir. Ancak sektörümüzün sıçramasını 
sağlayacak temel gereksinim “fark yaratacak yenilikleri” 
geliştirecek kabiliyeti kazanmak/arttırmaktır. 

Bu çerçevede meslek komitesinin hedefleri ;
İhtiyaç duyduğu temel uzmanlık (birkaç) dalları belir-
lenecek,
Başta Kocaeli Sanayi Odası üyeleri arasında bu uzman-
ların mevcut olup olmadığı araştırılacak, varsa ihtiyacı 
olan üyelerin farkındalıklarını sağlamak üzere tarafların 
biraraya gelmeleri sağlanacak,
Belirlenen uzmanlık dallarında, yurtdışında çalışan ya 

•

•

•

da emekli olmuş uzmanları araştırıp bulmak adına aşa-
ğıdaki temel faaliyetler planlanacaktır;
Yabancı firmalardan emekli olmuş uzmanlar ya da bu 
uzmanların bir araya geldiği derneklerle iletişime geçi-
lecek, 
Türkiye’de uzman kullanan firmaların çözüm yolları 
benchmark edilecek, (örneğin, Yurtdışında ofis kirala-
mak, burada birlikte proje yapmak,ayda belirli sürelerde 
eşiyle Türkiye’ye davet etmek vb.) 
Bu konuda (Kocaeli Sanayi Odası ya da TOBB yakın iliş-
kisi olan) yabancı sanayi odaları ya da Meslek kuruluş-
ları ile ilişkiler kurarak, destek (uzman bulma) temin 
etmeye çalışmak, 
Türkiye’deki üniversitelerle belirlenen spesifik uzmanlık 
dallarıyla ilgili uzun vadeli işbirliği platformları oluştur-
mak, 
Yurtdışındaki konularında uzmanlığı bilinen üniversi-
teleri belirleyip ilişki kurmak, girişimde bulunulmasına 
karar verilmiştir.
Toplantı sonrasında üyeler öğlen yemeğinde bir araya 
gelerek sorunlarını tartışmaya devam ettiler.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Hişam Alahdab, Nisan ve Mayıs aylarında ortaya çıkan 
çiçek tozlarının astım, bronşit, alerjik nezle, göz nezlesi, 
kaşıntı gibi rahatsızlıkların tekrarlamasına ve artmasına 
sebep olduğunu vurgulayarak alerjik rahatsızlıkları olan 
kişilerin alabilecekleri basit önlemlerle bu dönemi kolayca 
atlatabileceklerini söyledi. 

Dr. Hişam Alahdab, “İlkbaharın gelmesiyle birlikte 
birçok çiçek bitki açar ve çiçek tozları atmosfere yayıl-
maya başlar. Bu durum da alerjik rahatsızlıkları tetikler” 
diyerek alerji tedavisinde temel kuralın alerji yaratan mad-
deden (allerjen) olabildiğince uzak durmak olduğunu dile 
getirdi. Polen alerjisinde alerji yaratan maddeden uzak 
durmanın kolay olmadığını ya da tam olarak gerçekleştir-
menin zor oluğunu belirten Dr. Hişam Alahdab polenlerden 
korunmak için alınacak önlemleri şu şekilde sıraladı: 

•Polenlerin en fazla uçuştuğu sabahları saat 05.00 ile 
10.00 arası zorunlu değilseniz açık havaya çıkmayın. 

•Eğer çıkmanız gerekiyorsa ağzı ve burnu kapatan 
maskeler kullanın. Öğlen saatlerinde açık havada spor 
yapmayın. 

•Saçlar tozu tutar, bu nedenle her akşam saçlarınızı 
yıkayıp duş alın. Böylece üzerinizdeki tozlardan arınabi-

lirsiniz. 
•Çocuklar sokaktan geldiği zaman üstlerini hemen de-

ğiştirmelerini sağlayın. 
•Arabada giderken camları açmayın, hava değişimi 

için klimadan yararlanın. 
•Tatil için deniz kenarını tercih edin. 
•Dışarıda gözlük ve şapka kullanın. Gözlükleri her gün 

akar suyun altında yıkayın.
•Çim biçmekten kaçının ya da maske takıp yapın.
Dr. Hişam Alahdab, Türkiye’de en önemli ve en çok gö-

rülen alerjik polenlerin çayır, çimen polenleri olduğunu dile 
getirerek, ‘’Alerjik rinit hastalığının en yaygın polenlerini 
de bunlar oluşturur. Park ve bahçelerde, apartman bahçe-
lerinde bulunan çimen polenlerine dikkat edilmesi gerekir. 
Diğer yandan baharda alerji yaratan sadece polenler de de-
ğildir. Bahar yağmurları ve ısınan havalar nedeniyle küf 
mantarları da yoğunlaşır. Küf de alerji nedenleri arasında 
önemli yer tutmaktadır’’ dedi.

Dr. Hişam Alahdab, allerjenlerin belirlenemediği ya da 
belirlenen allerjenlerden uzak durmanın mümkün olmadığı 
hallerde ortaya çıkan tabloya uygun ilaçların kullanılması 
ile de hastanın belirtilerinin azaltılıp onu rahat ettirmenin 
mümkün olacağını da sözlerine ekledi.

Soğuk kış günlerinin ardından güneşin ilk ışıkları kendisini gösterirken bahar aylarının 
havada uçuşan polenleri alerjik hastalıkları olan kişilerin kabusu oluyor. Polenlerden 

korunmak, özellikle bahar mevsiminde çok kolay değil. Ancak alınabilecek küçük önlemlerle 
yaratacağı etkiyi azaltmak mümkün. Anadolu Sağlık Merkezi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı

 Dr. Hişam Alahdab, özellikle bu aylarda alerjik rahatsızlıklardan korunmanın yolları 
hakkında bilgi verdi…

Anadolu Sağlık Merkezi, 
Göğüs Hastalıkları 

Uzmanı 
Dr. Hişam Alahdab:
Kim korkar alerji 
mevsiminden... 

[sağlık ►
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Burun yüzün tam ortasında bulunan ve gözler, 
kaşlar, ağız ve çene gibi yüzün diğer parçalarıy-
la görsel olarak etkileşim içinde olan bir yapıdır. 
İnsan ilişkilerinde yüz yüze olduğumuz düşünül-
düğünde, yüzün diğer parçalarıyla ve kendi içinde 
oranlı ve uyumlu olan bir burun yüz güzelliği için 
vazgeçilmezdir. Burun aynı zamanda nefes alma, 
koku alma, havanın nemlendirilmesi,ısıtılmasını 
ve sesimizi bize özgü olmasını sağlar. Kısacası 
burun yüz güzelliğinin vazgeçilmez bir öğesi ol-
duğu gibi aynı zamanda insan sağlığı açısından 
da çok önemli görevleri olan bir organdır. Bu 
fonksiyonların ideal bir şekilde yapılabilmesi için 
burnun içinin sağlılı ve düzgün olması her zaman 
yetmez. Bazı durumlarda burun dış görünümdeki 
eğiklikler, çökmeler ve çarpıklıklar da mevcuttur. 
Bu hastalarda burnun hem içi hem dışı birarada 
düzeltilmediği taktirde ne fonksiyonda iyileşme 
olur ne de estetik görünümde.

Günümüzde burnun içi ve dışını bir bütün ola-
rak ele almaktayız. Bunun sonucu olarak nefes 
almayı engelleyen burun kemiği eğriliği estetik 
burun ameliyatından önce değerlendirilmeli ve 
eğrilik varlığında mutlaka aynı ameliyatta dü-
zeltilmelidir. Bu bozukluğun giderilmesi sadece 
fonksiyon açısından değil estetik açıdan da çok 
önemlidir.

Her yıl dış görünümünü geliştirmek isteyen 
binlerce insan burun estetiği olmak için doktor-
lara başvuruyor. Bu insanların bir kısmı doğuş-
tan sahip oldukları burun yapısını beğenmiyor, 
bir kısmı buruna alınan bir darbe sonucu oluşan 

eğrilik veya çarpıklıktan şikayetçi ve bu şikayetle-
re sıklıkla burun tıkanıklığı da eşlik ediyor. Tüm 
bunların sonucunda estetik burun ameliyatı ülke-
mizde en sık yapılan estetik ameliyat olarak kar-
şımıza çıkıyor. 

Burundaki şekil bozuklukları yüzünüzün kendi 
içindeki ahengini bozarak dış görünümünüzü et-
kiler, burun tıkanıklığına neden olarak sağlığınızı 
bozar ve tüm bunların sonucu olarak psikolojinizi, 
insan ilişkilerindeki özgüveninizi etkileyebilir.İşte 
estetik burun ameliyatları tüm bu problemleri çöz-
mek amacıyla yapılır.Yani estetik burun ameliyatı 
ile yüzünüzün diğer parçaları (gözler ,kaşlar,ağız 
ve çene) ile uyumlu ve doğal görünümlü bir burun 
oluşturmaya çalışırken burun tıkanıklığı oluşturan 
nedenleri de aynı anda tedavi edebilmekteyiz.

Estetik burun ameliyatı ile burun kemerli ise bu 
kemeri alabiliyor, burun ucu düşüklüğü varsa bu-
run ucunu kaldırabiliyor, burun ucu çok kalkıksa 
normal konuma getirebiliyor, burun kökü geridey-
se burun kökü ile alın arasındaki bölge doldurula-
rak normalden kısa görünen burunu uzatabiliyor 
ve gözlerin birbirinden ayrık görümünü düzeltebi-
liyoruz .Burun ile üst dudak arası mesafe uzunsa 
kısaltabiliyor, kısaysa uzatabiliyoruz. Eğri bu-
runları orta hatta alabiliyoruz.Burun delikleri ve 
kanatlarını küçültebilyoruz. Burun ucu top gibi 
ve kalın görünümlüyse inceltebiliyor yada sıkıl-
mış gibiyse genişletebilyoruz.Ameliyat öncesinde 
hastanın bu değişikliklerden hangisine ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu planlayarak ,ameliyata ne ya-
pılması gerektiğini bilerek giriyoruz.

Burun, insan sağlığı için çok önemli bir or-
gandır. Sağlıklı bir solunum fonksiyonu ve 
sağlıklı bir vücut için burundan soluk alıp 

vermek esastır. Üstelik burun havanın girip 
çıktığı bir organ değildir. Nefes alıp verme 

sırasında havayı nemlendirir, ısıtır, sesimizin 
bize özgü olmasını sağlar, kulağımızı hava-

landırır, koku almamızı sağlar.

Op.Dr. Bünyamin ÇAKIL
Özel Dr.Tahsin Özbek Hastanesi

KBB Uzmanı

Burun, insan sağlığı 
için çok önemli bir 

organdır
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Başarılı bir estetik burun ameliyatının ilk şar-
tı hasta ile doktoru arasında kurulan iletişimin 
sağlıklı olmasıdır. Doktor hastasının beklentile-
rini tam ve eksiksiz olarak anlamalı, hastasının 
beklentilerinin gerçekçiliğini onunla 
tartışmalı,hasta ise doktorunun yapa-
bileceklerini yine tam ve eksiksiz ola-
rak anlamalıdır.

- Genel anestezi tercih ediliyor
Ameliyat sedasyon (sakinleştirme) 

ile beraber lokal anesteziyle yapılabi-
lir. Ancak gerek hastanın ameliyat sı-
rasındaki sesleri duymaması gerekse 
cerrahin ameliyata daha iyi konsantre 
olması için genel anestezi tercih edi-
lir. 

- Cerrahi operasyon genelde 
2-3 saat sürer
Cerrahi işlem standart olmadığın-

dan bazen  operasyon 2-3 saatten 
biraz daha fazla süreblir. Burun de-
likleri içinden yapılan kesi ile girilir. 
Burun sırtı ve iç yapıdaki fazlalık kı-
sımlar çıkarıldıktan sonra gerekiyor-
sa kemik kesileri yapılarak kemik çatı 
daraltılır. Çıkarılan dokular bazen 
burnun başka kısmında olan eksikleri 
düzeltmede kullanılır. Burun ucu ve 
burun iç eğrilikleri düzeltmeleri yapı-
lır. Planlanan işlemler tamamlanınca 
burun içi tamponlar yerleştirildi. Bu-
run sırtına alçı atıl yapılarak operas-
yon tamamlanır. 

Operasyondan yaklaşık 4 saat son-
ra taburcu edilir. İlk günden itibaren 
ayağa kalkmak mümkündür. Birkaç 
gün devam eden hafif bir sızıntı olabi-

lir. Ameliyat sonrası çok ağrılı olmayıp basit ağrı 
kesicilerle etkili ağrı kontrolü elde edilir.

İlk 2 gün içinde özellikle burun çevresinde ol-
mak üzere tüm yüzde şişme olur ve 3. günden iti-
baren azalmaya baslar. Sisliklerin az oluşması ve 
çabuk gerilemesi için bas yüksekte olacak şekilde 
istirahat etmek gereklidir. Göz altlarında morluk-
lar oluşur, 5. günden itibaren soluklaşarak 10-14 
gün içinde tamamen kaybolur.

Burun içi tamponlar 2. veya 3. gün çıkarılır. 
Burun sırtındaki alçı 7-10 gün kalır. Alçı alındık-
tan sonra burnun yeni sekli ortaya çıkar ancak bu 
esnada sisliklerin henüz yarısının geçtiği son sekli 
görmek için 3-12 ay beklemek gerektiği unutul-
mamalıdır.

Eğer burun şeklinizi beğenmiyorsanız ve geliştir-
mek istiyorsanız, burun tıkanıklığına neden olan 
kemikli bir burnunuz varsa, aynaya baktığınızda 
burnunuzun ucu sırtı ve ortası arasında uyum-
suzluk olduğunu düşünüyorsanız estetik burun 
ameliyatı için adaysınız.Estetik burun ameliyatı-
nın görünümünüzü,kendinize olan güveninizi ve 
sağlığınızı nasıl geliştireceğini merak ediyorsanız 
bu ameliyatın nasıl yapıldığını ve beklentilerinizin 
neler olabileceğini bilmeniz gerekir.
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Türkiye’nin 20 farklı ilinden 100 kadın ve erkek geçti-
ğimiz hafta içersinde Gaziantep’te gerçekleştirilen “Eşitlik, 
Haklar ve Özgürlükler” konulu AB Kadın Forumu’na katıldı. 
Etkinlikte AB Türkiye Delegasyonu, Siyasi İşler Bölümü Baş-
kan Yardımcısı Andreea Schmidt tarafından temsil edildi.  

AB’nin temel önceliklerinden birisi olan kadın hakla-
rı ve toplumsal cinsiyet eşitliği, katılım süreci çerçevesinde 
Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki işbirliğinde de son derece 
önemli bir yere sahip. 

AB gerçek anlamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin ancak 
toplumsal cinsiyet alanında yürütülecek aktif politikalar 
ve her sektörde ana akımlaştırma yoluyla sağlanabileceği-
ne inanıyor. Bu ilke ile söz konusu alanda tedbirler alırken 
AB Üye Devletleri tarafından da gözetilmesini sağlıyor. Bu 
kapsamda etkinliğe katılan katılımcılar toplumsal cinsiyet 
eşitliğine ilişkin AB politikalarını, şiddet ve istismara sıfır 

tolerans kavramını ve Türkiye’de karar alma süreçlerine, is-
tihdam ve eğitime kadınların katılımını tartıştılar.     

 Sunucu Kaan Yakuphan’ın moderatörlüğünde sanatçılar, 
aktivistler, işçiler ve çeşitli meslek grupları ile sosyo-ekono-
mik kesimlerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen forum-
da, “Özgürlük, Eşitlik ve Haklar” teması ele alındı. Forumda 
kadının eşitlik ve özgürlüğe olan katkıları, toplumsal cinsiyet 
rolleri ve cinsiyet kotalarının istihdam politikaları açısından 
gerekli olup olmadığı gibi konular konuşuldu. Foruma ko-
nuşmacı olarak katılan isimlerden bazıları; gazeteci Kemal 
Göktaş, Suriyeli göçmen Yasmin Holoubi, tramvay sürücüsü 
Burçin Tuncel, LGBT aktivisti Tuna Şahin ve temizlik işçisi 
İrma Nakevkhrisvili idi. Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde fa-
aliyetlerini sürdüren Kocaeli AB Bilgi Merkezi öncülüğünde 
farklı meslek dallarından 5 Kadın 3 Erkek katılımcı ile foru-
ma katılım sağlandı. 

Gaziantep AB Kadın Forumu’na 
Kocaeli’den 8 kişi katıldı

Açılış konuşması AB Türkiye Delegasyo-
nu Siyasi İşler Bölümü Başkan Yardımcısı  
Andreea Schmidt tarafından yapıldı.

Forum moderatörlüğünü 
Kaan Yakuphan üstlendi.

Katılımcılar Okay Temiz ile ritim 
çalışması yaptı.

[ab kadın forumu ►
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Kocaeli AB Bilgi Merkezi Koordinatörü 
Kocaeli’nin kadın katılımcıları ile görülü-
yor.

Kocaeli AB Bilgi Merkezi öncülüğünde 5 
Kadın 3 Erkek katılımcı forumda yer aldı.
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Doğu Marmara ABİGEM, 
COSME projesi lansmanını ve 

AB Projeleri Bilgilendirme 
Seminerini gerçekleştirdi

2015–2020 döneminde fırsatlarından Doğu Marmara 
Bölgesi’nin yararlanacağı KOBİ Destek Programı COSME 
Projesi’nin açılışı ve tanıtımı Doğu Marmara ABİGEM’in 
ev sahipliğinde 17 Mart 2015 Salı günü Kocaeli Sanayi 
Odası’nda yapıldı.

Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Turabi’nin 
açılış konuşmasıyla başlayan tanıtım toplantısında, Doğu 
Marmara ABİGEM Özel Projeler Takım Lideri Pınar Öz-
bay, Kocaeli Üniversitesi Teknopark Yönetici-
si Mehlika Kocabaş, H2020 KOBİ Alanı Ulusal 
İrtibat Noktası, TÜBİTAK Uluslararası İşbir-
liği Daire Başkanlığı-AB Çerçeve Programlar 
Müdürlüğü’nden Okan Saldoğan AB projeleri ko-
nusunda sunum yaptı.

Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet 
Turabi konuşmasında, Sanayi Odası’nın iştiraki 
Doğu Marmara ABİGEM’in yürüttüğü, Rekabet-
çilik ve Yenilikçilik Programı (CIP) ve devamın-
daki COSME Programı ile diğer AB programla-
rının bölge KOBİ’lerinin uluslararasılaşmasına, 
kapasitelerinin arttırılmasına ve AB ülkelerindeki 
KOBİ’ler ile rekabet edebilirliklerine katkı sağ-
ladığının altını çizerek, AB projelerinin önemini 
belirtti.

COSME projesini Doğu Marmara Bölgesi’nde 
yürütme hakkını kazanan Doğu Marmara 

ABİGEM’in Özel Projeler Takım Lideri Pınar Özbay 
yaptığı sunumda, COSME kapsamında KOBİ’lere 
sunulacak fırsatlar konusunda bilgi verdi. Doğu 
Marmara ABİGEM’in KOBİ’lerin, AB standartları-
na uyum, AB projeleri ve diğer finansal kaynaklara 
ulaşım, uluslararası pazarlarda iş ağlarının gelişti-
rilmesi, ticari ve teknolojik iş birliklerinin artması 
ve know how transferi konusunda bilgi ve danışman-
lık alabileceği bir nokta olduğunu belirtti. KOBİ’lere 
yönelik hizmetlere yurtiçindeki ve yurtdışındaki çe-
şitli etkinliklerle devam edileceğini bildirdi.

COSME Projesi’nin bölgedeki diğer ortağı Ko-
caeli Üniversitesi Teknopark Yöneticisi Mehlika 
Kocabaş, proje çerçevesinde üniversitenin araştır-
ma ve geliştirme potansiyelini kullanarak, sanayi-
cinin problemlerine çözümler üreterek ve Organize 
Sanayi Bölgeleri, Ar-Ge merkezleri ve KOBİ’leri ile 
birlikte ulusal ve uluslararası projeler yapma,  tek-
noloji transferi, TÜBİTAK ve Horizon 2020 gibi 
finans kaynaklarından yararlanılması konusunda 
danışmanlık verileceğini aktardı.

COSME tanıtım toplantısı sonrası gerçekleşti-
rilen AB Proje Fırsatları seminerinin konuşmacısı 

H2020 KOBİ Alanı Ulusal İrtibat Noktası, TÜBİTAK Ulus-
lararası İşbirliği Daire Başkanlığı-AB Çerçeve Programlar 
Müdürlüğü’nden Okan Saldoğan, Horizon 2020 ve Eure-
ka programları hakkında bilgilendirme yaparken Horizon 
2020 ve Eureka projelerine başvuru süreci, mali destekler 
ve değerlendirme süreci konularında KOBİlerin dikkat et-
mesi gereken noktaları vurguladı.

[sağlık ►[ab kadın forumu ►
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

Referans no: BOSI20140909016
Gıda endüstrisinde panoların tasarım ve kurulumunda aktif 
Slovenyalı firma, taşeron ve distribütörler aramaktadır. Fir-
ma taşeronluk veya dağıtım anlaşması teklif etmektedir.

Referans no: RDGR20150121002
Enerji verimliliği sistemleri üzerinde çalışan bir Yunan 
üniversitesi bina gurupları/bloklar ya da siteler için enerji 
verimliliği sağlamaya yönelik olarak Horizon 2020 çağrısı 
kapsamında bir teklif sunmak için ortaklar (firma veya araş-
tırma ve teknoloji merkezi) aramaktadır. Proje ile binalardaki 
elektrik enerjisi ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan üretile-
rek bu enerjinin asansörler ve aydınlatma alanlarında etkin ve 
verimli bir şekilde kullanımını hedeflenmektedir.

Referans no: BRUK20141203001
Enerji ve çevre sektörlerinde çalışma yapan deneyimli bir 
İngiliz danışmanlık firması biokütle alanında çalışan alt 
sektörlere yönelik olarak yüksek kaliteli teknoloji işbirlikleri 
ile ürün yelpazesini genişletmek istemektedir. Firma biokütle 
ilgili çalışacak ticari ajanslar ve distribütörler aramaktadır. 
İşbirliklerinin İrlanda’yı da kapsayacağı öngörülmektedir.

Referans no: RDSI20150224001
Slovenya’da kurulu Ar-Ge odaklı firma “Horizon 2020 
İnovasyon Pilot Proje” çağrısına bir proje teklifi hazırlamak-
tadır. Proje hedefi doğrudan pazara yönelik ve L7e katego-
risinde yenilikçi bir elektrikli araç ürünü geliştirilmesinin 
demo aşamasını gerçekleştirmektir. Şirket ayrıca, elektrikli 
araçlar için eko malzeme geliştirilmesine yönelik olarak 
işbirliği yapacak sanayi (KOBİ veya büyük şirket) ortakları da 
aramaktadır.

Referans no: BRIN20141022001
Hintli firma mühendislik projeleri ve uygulamaları konusunda 
faaliyet göstermektedir. Firma Hindistan’da fotovoltaik güneş 
panellerinden elektrik üreten kablo şebekeli 20 MW gücünde 
bir santral kuracaktır. Hintli firma, kurulacak bu santral için 
ortak girişimci aramaktadır. Aday firmaların güneş enerjisin-
den elektrik üreten projeler konusunda deneyimli olmaları ve 
anahtar teslim proje yürütmüş olmaları beklenmektedir.

Referans no: BORO20140127001
Alüminyum alaşım döküm ve plastik enjeksiyon işleri yapan 
Romanyalı firma bu alanda üretim yaptırmak isteyen firmala-
ra alt yüklenici olmak istemektedir.

Referans no: 20101129038
Dekoratif aydınlatma ürünleri tasarımı ve üretimi yapan ve 
bu alanda pek çok ödül de kazanmış olan İspanyol firma 
distribütörler aramaktadır.

Referans no: BOFR20140505002
Forkliftler ve diğer yükleme boşaltma makineleri için mal-
zeme sağlayan Fransız firma, ürünlerinin pazarlaması için 
firmalar aramaktadır.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

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

Avrupa İşletmeler Ağı,  Avrupa Birliği ile ilgili konularda, özel-
likle KOBİ ölçeğindeki kurumlar için önemli başvuru noktalarından 
biridir. Bu ağ, belirgin sorulara ana dilde ve pratik yanıtlar sunmak 
üzere organize olmuştur. Yapı içinde yaklaşık 600 adet yerel orga-
nizasyon bulunmakta, bu organizasyonlar yaklaşık 4 bin çalışanı 
ile girişimcilere rekabetçi güçlerini desteklemek amacıyla hizmet 
vermektedir.  Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri arasında iletişim kur-
mak için yapılandırılan ağ üzerinde iletişime geçtiğimiz KOBİ’lerin 
bilgileri potansiyel işbirliği fırsatları için yayınlanmaktadır. Proje-
nin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler arasındaki ekonomik faa-
liyetleri geliştirmek ve genişletmektir.

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

Doğu Marmara ABİGEM 
Kocaeli Merkez Ofisi

0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır

ykanpara@abigemdm.com.tr; bcakir@abigemdm.com.tr

[abigem ►





Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar YENİGÜN:

YAKIN BİR ZAMANDA ELEKTRİKLİ 
ARAÇLARIN YAYGINLAŞMASI ZOR  
GÖRÜNÜYOR

Polisan Holding Direktörü 
Bülent Necati HAKOĞLU:

2014 POLİSAN HELLAS 
İÇİN DE BİR DÖNÜM NOKTASI 
OLDU

Duayen Sanayici Fehmi Yıldız

RAHMETLİ KOÇ’U ÖRNEK ALDIM

KOCAELİ SANAYİ ODASI ayl ık resmi yayın organıdır                                     SAYI 103 NİSAN 2015

KOCAELİ SANAYİ ODASI                 

ODAVİZYON

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği 
Başkanı Timur ERK:

SEKTÖR OLARAK BU YIL
19 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT 
HEDEFLİYORUZ

Üretimi, yatırımı ve istihdamı 
destekleyecek önlemler 
şimdiden 
umut yarattı

YATIRIM
ARMADA DENİZCİLİK, KOSBAŞ’DA 
25 MİLYON LİRALIK YÜZER HAVUZ 
YATIRIMI YAPACAK

ARAŞTIRMA
KOCAELİ’DE MART AYINDA 
KAPASİTE KULLANIMI YÜZDE 70,3 
OLARAK GERÇEKLEŞTİ

ÖDÜL
ŞAHABETTİN BİLGİSU
ÇEVRE ÖDÜLLERİ İÇİN BAŞVURULAR 
BAŞLADI

KSO Yönetim Kurulu 
Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu:

Paketteki 
tüm adımları 
destekliyoruz


