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[Başkan’dan mektup ►

Başkan Zeytinoğlu Avustralya ile ekonomik ve ticari ilişkilerin 
geliştirilmesinde Türk Hava Yolları’ndan destek istedi

Avustralya küresel ekonomideki 
en büyük keşiflerimizden olacak

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 
Türkiye için ihracatın önemine dikkat çekerek bu 
süreçte çeşitli nedenlerle ihmal edilen pazarlar 

arasında Avustralya’nın önemine işaret etti. Avustralya ile 
ticaretin mevcut potansiyelin çok altında olduğuna dikkat 
çeken Ayhan Zeytinoğlu, uzak görünen Avustralya’nın an-
cak THY’nin direkt seferleriyle gelişeceğini söyledi. Ayhan 
Zeytinoğlu Türkiye ekonomisinin ocak ve şubat performans-
larını değerlendirdi, gelecek dönem beklentilerine ilişkin 
açıklamalarda bulundu:

BÜYÜME ARTABİLİR
2012 yılı büyüme oranı 1 Nisan’da açıklanacak. Orta 

Vadeli Program’da yüzde 3,2 olarak hedeflenmesine karşın 
son çeyrek sonrası beklenti yüzde 2,3-2.5 olmuştu. Ancak 
sanayi üretimi endeksinin 2010 yılına göre tekrar düzenlen-
mesi, bu oranı bir miktar yukarı çekebilir.

2010 yılı 100’e endeksinin yeni verilere göre ocak ayı 
endeksi 106,7 oldu. 2012 Ocak endeksi 104,5 olmuştu. 
Sanayideki büyüme yüzde 1,9 olarak gerçekleşti.

CARİ AÇIK GERİLİYOR AMA...
Şubat ayı ihracatı 11,69 milyar dolar oldu. İlk iki ayda 

ihracat  yüzde 5 düzeyinde arttı. Kocaeli şubat ihracatı ise 
yüzde 15,3 artış ile 1,4 milyar dolara ulaştı. İlk iki aydaki 
artış yüzde 28,9 oldu.

Şubat ayı ithalatı yüzde 10,3 artış ile 3,9 milyar dolar 
oldu. İlk iki aydaki ithalat artışı da yüzde 7,7 olarak ger-
çekleşti.

Ülkemiz dış ticaret göstergeleri ile benzerlik gös-
teren bu veriler bize cari açığımızdaki gerilemenin 
yavaşlamaya geçtiğini gösteriyor. İhracatımızdaki 
performansındaki yavaşlamanın; değerli TL’den 
kaynaklandığını düşünüyoruz.Nitekim yıllık 
cari açık ocak ayında 46,8 milyar dolar oldu.
Hemen hemen Aralık ayı ile aynı düzeyde bir 

yıllık cari açık ile karşı karşıyayız. Cari 
açığımız geriliyor. Ama gerilemede-
ki düşüş hızı giderek yavaşlıyor.

İŞSİZLİK YÜKSELECEK
Aralık ayı işsizlik oranı 

mevsimsel etki ile yüzde 
10,1’e yükseldi. Ocak ve Şu-
bat aylarında yine mevsimsel 
nedenlerden bu yükselme de-
vam edecektir. Yıllık oranlara 
bakarsak;

2012 yıllık işsizlik oranı 
da yüzde 9,8’den gerileyerek 
yüzde 9,2 oranın-
da gerçekleşti. 
Ekonomimizdeki 
küçük büyüme-
ye rağmen, 
gerçekleşen 
bu gerile-
meyi olumlu 
buluyoruz.
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Ancak unutulmamalıdır ki ülkemizde 
işgücüne katılma oranı, özellikle Avrupa 
ülkeleri ile kıyaslanırsa oldukça düşük 
seviyededir. Bu oran Türkiye’de yüzde 50, 
Avrupa’da bir çok ülkede ise 75’tir.

Bölgeler düzeyinde baktığımızda ise; 
İlimizin işsizlik oranı yüzde 10,5 seviyesi-
ne gerilemiş, ancak hala Türkiye ortala-
masının üzerindedir.  

İlimiz işsizlik oranının en yüksek 
olduğu 6.  ildir. Bunu İlimizin yoğun göç 
almasına bağlıyoruz. 

Nitekim tarımla uğraşıp fazla göç al-
mayan bölgelerde işsizliğin düşük olduğu-
nu görüyoruz.  

BÜTÇEDE DİSİPLİN SÜRÜYOR
Bütçe Şubat ayında 1,4 milyar TL açık 

verdi. İlk iki aylık dönemde ise 4,5 milyar 
TL fazla verdi. KDV gelirlerinde yüzde 
14,1 ve ÖTV gelirlerinde yüzde 40,5 artış 
iç talepte canlanmayı işaret ediyor.

KAPASİTESİTE ARTIŞI YETERSİZ
Kapasiteler ise Mart ayında; 

Türkiye’de yüzde 72,7, Kocaeli’de ise 70,0 
olarak gerçekleşti. Kapasitelerde Mart 
ayında artış bekliyorduk. Ancak bu oran-
lar geçen yılın aynı döneminin gerisinde 
kaldı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Şubat ayı enflasyonu sonuçlarına göre 

ÜFE  yüzde 1.84’e kadar düştü. TÜFE  
ise 7.03 düzeyinde gerçekleştİ. Enflasyon-
da gerileme devam ediyor. 

GÜNEY KIBRIS KRİZİ
Güney Kıbrıs’taki ekonomik kriz ile 

bankalar batma aşamasına geldi. AB 
ve IMF’nin önerdiği kurtarma paketi;  
finansmanın 10 milyar euro’luk kısmının 
AB ve IMF tarafından, kalan 5,8 milyar 
euro’nun ise mevduat sahiplerinden karşı-
lanmasını tasarlıyor. 

Yunanistan’ın Euro’dan çıkması gerek-
tiğini vurguluyorduk. Rum kesimi için de 
sorunun ancak bu şekilde çözülebileceğini 
düşünüyoruz. AB’nin dağılacağını dü-
şünmüyorum. Çünkü İngiltere, İsveç gibi 
güçlü ekonomiler üyesi değil.

AVUSTRALYA
BÜYÜK 
PAZAR

Avustralya toplam 
514 milyar dolar dış ti-
caret hacmiyle büyük 
bir pazardır.

Avustralya’nın dış 
ticaretinin çoğunlukla 
uzak doğu ülkeleriyle 
geliştiğini görmekte-
yiz.

Avustralya ile Ülke-
miz arasındaki ticaret 
ise maalesef oldukça 
düşük düzeyde sey-
retmektedir.

2012 yılındaki iki 
ülke arasındaki ticaret 
hacmi, bir önceki yıla 
göre %6 artarak 1,2 
milyar dolar olmuştur.

Bu miktar ülke-
mizin dış ticaretinin 
binde 3’ü kadardır.

İki ülkenin ticaret 
hacminin en az üç, 
dört misli olması ge-
rektiği kanısındayız.

Uzaklığı nedeniyle 
ihmal ettiğimiz pa-
zarın, THY’nın direkt 
seferleri ile gelişebile-
ceğini düşünüyoruz.

Son on yılda 
Dolardaki artış yüzde  
7,4 iken, Avustralya 
dolarındaki artış ise 
yüzde 99,9 seviyesin-
dedir.

Buradan sana-
yicilerimize sesleni-
yorum; Avustralya 
ülkemiz ihracatçıları 
için bir fırsat ülkesidir.

KSO’DAN  ÖRNEK PROJE 

Türk Pirelli Lastikleri Anonim Şirketi, 
Odamız ve ABİGEM işbirliği ile geliştirilen 
“tedarikçi geliştirme programı” tüm sanayi-
cilerimizce tanınması gereken bir program.

Pirelli, 2010 yılının Kasım ayında 
Odamızı ziyaret ederek kendi uygula-
dığı “Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk 
Standartları”nı, tedarik zincirine yayma ile 
ilgili desteğimizi istedi. 

ABİGEM kanalıyla bu ihtiyaca cevap 
verebileceğimizi düşündük. ABİGEM ve 
Pirelli programı, 2011 yılının Şubat ayında 
şekillendirdi ve başlattı. 

ABİGEM program kapsamında eği-
tim ve danışmanlık hizmetini verirken, 
KOSGEB’in desteklerini de firmalara 
kullandırarak bu çalışmaların maliyetlerini 
asgariye indirdi.

Programa katılan 26 firma KOSGEB veri 
tabanına girdi ve hepsi KOSGEB’in “genel 
destek programı”ndan faydalandı.Proje 
başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 

KOBİ’lerin gelişimleri için hayati önem 
taşıyan konularda lokomotif olan ana 
sanayi oluyor.

Bu program sayesinde, artık Pirelli’nin 
tedarikçisi olan 26 küçük ve orta boy 
işletme, Pirelli’nin kendi uyguladığı “Sürdü-
rülebilir Sosyal Sorumluluk Standartları”nı 
uyguluyorlar.

Bu çalışmanın benzerleri ana sanayi 
işbirliği ile yapılabilir.

Bugün artık işletmelerimiz, birçok 
işlerini tedarik ediyorlar ya da kurdukları 
bayiliklerle satışlarını güçlendiriyorlar. 
Dolayısıyla özellikle büyük işletmelerimizin 
yeni alanlarda, yeni ihtiyaçlarının olduğu-
nun farkındayız. 

Pirelli’nin ABİGEM işbirliği ile yürüttüğü 
bu programı aynı zamanda bir bölgesel 
kalkınma programı olarak da görüyoruz. Bu 
programın içerisinde Oda olarak biz varız. 
Finansman ayağında KOSGEB var. Bize üye 
olan ana sanayiler var. Bunların yanında 
da onlarca KOBİ var. Programın içinde yer 
alan herkes için bir kazan-kazan durumu 
söz konusu.

Firmalarınız için çok faydalı olacağını 
düşündüğüm çalışmayı tedarikçilerinizle 
gerçekleştirmek isterseniz, arkadaşlarımız-
la görüşebilirsiniz.
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[ülke: Avustralya ►

Avustralya’da yatırım yapacak 
firmalara danışmanlık yapıyoruz

Avustralya’nın İstanbul Başkonsolos’u 
Lino Strangis Avustralya’nın düşük suç oranı 
ile güvenli bir ortam sunduğunu, dünyadaki 
en yüksek yaşam standartlarına sahip olduğu-
nu belirterek; “Avustralya modern sistemleri 
ve harika sağlık hizmetleri ile ilgi çeken bir 
ülke haline geldi.” dedi. Türkiye ve Avustral-
ya arasındaki ticaretin önümüzdeki yıllarda 
daha da artmasını beklediklerini ifade eden 
Lino Strangis, Avustralya’ya yatırım yapmak 
isteyen Türk firmalarına İstanbul’daki ofis-
leri ile danışmanlık hizmeti verdiklerini dile 
getirdi. 

Eğitimde işbirliğini de ayrıca dile getiren 
Strangis Avustralya ve Türkiye ile ilişkileri 
bakımından şu bilgileri verdi:

“Avustralya canlı, enerjik ve modern bir 
ulke. Sehirleri kulturel ve cografi acidan bir-
birinden farkli ve degisik zevklere hitab eden 
dunyanin en yasanılabilir sehirleri arasında-
dır. Iklimi yumusak ve astropikaldir, bu iklim 
yil boyunca spor ve eglence imkanlari sunar. 

Avustralya’da 50.000 yıldan beri dünya-
nın en eski yaşam kültürünü koruyan yerli 
halk olan  Aborjinler ile birlikte, 200’ü aşkın 
değişik ülkeden göç etmiş insanlar birarada 
uyum icinde yasıyorlar. 

Avustralya düşük suç oranı ile güvenli bir 
ortam sunuyor. Dünyadaki en yüksek yaşam 
standartlarından birine sahip olması, modern 
sistemleri ve harika sağlık hizmetleriyle ilgi 
çeken bir ülke haline geldi. 

Avustralya’nın güney yarımkürede olma-
sı sebebiyle, mevsimler açısından Türkiye’ye 
göre terstir. Avustralya’nın yaz mevsimi Ara-
lık Şubat ayları arasında, kış mevsimi ise Ha-
ziran Ağustos ayları arasında gerçekleşir. 

Avustralya tamamıyla bir kıtayı kaplayan 
tek ülkedir. Bu sebeple, dünyada hiçbir yer-
de bulunmayan canlı türlerine Avustralya’da 
rastlanıyor. Avustralya bu canlı türlerini ko-
rumak için çok sıkı karantina koşullarına sa-
hip bir ülke.

Avustralya ve Turkiye arasindaki tarihi 
baglar 98 yil once baslamis olup, hersene 
10binlerce Avustralya’linin 25 Nisan’da ya-
pilan Anzak kutlamalarina gelmesiyle her 
sene daha da guclenmektedir. Bu bag 2015 
yilinda yapilacak olan 100. Yildonumu etkin-
liklerine kadar daha da yogun olacaktir.

Avustralya ile Türkiye arasındaki ticari 
ilişkiler yıllar geçtikçe artıyor. Her iki ülke 
de ticaretin gelişmesi yönünde adımlar atı-
yorlar. 

Biz de Avustralya Ticaret Komisyonu ola-
rak ticaretin gelişmesi yönünde yoğun ola-
rak çalışmalar yapıyoruz. Avustralya’dan 
Türkiye’ye yapılan ihracatta en önemli 
alanlar içinde ham deri, kömür, yün, demir, 
ve tıbbi malzemeler geliyor. Türkiye’den 
Avustralya’ya yapılan ihracatta ise meyve ve 
yemişler, lastik, televizyon ve sebze öne çı-
kıyor. 

Avustralya’lı şirketler, eğitimin yanı sıra, 
madencilik, sağlık, ulaşım, tarım gibi sektör-
lerde de Türkiye’deki projelerle ilgileniyorlar 
ve Türkiye’ye yatırım yapıyorlar. İki ülke ara-
sındaki ticaretin önümüzdeki yıllarda daha 
da artmasını bekliyoruz. Dis Ekonomik Ilis-
kiler Konseyi bunyesinde Turkiye-Avustralya 
is konseyi kurulmus olup, baskanligini Sayin 
Ayhan Zeytinoglu yurutmektedir.

Ofisimiz Istanbul’da olup, Turkiye, 
Azerbaycan ve Gurcistan pazarlarinda is 
yapmak isteyen Avustralya’li firmalar ile 
Avustralya’ya yatirim yapmak isteyen Turk 
firmalarina danismanlik hizmeti vermekte-
dir. Ofisimizde 3 is gelistirme mudurumuz 
madencilik, hayvancilik, otomotiv, denizcilik 
ve yatcilik, insaat ve altyapi, savunma sanayi 
ve egitim sektorlerinde firmalara hizmetler 
vermektedir.

Avustralya’da dil eğitimi veren kurumlar 
en yeni ve gelişmiş tekniklerin kullanıldığı, 
tüm eğitmenlerin konularında profesyonel ol-
dukları, çok uluslu bir ortamda, daha ekono-
mik fiyatlara dil eğitimi veren kuruluşlardır. 

Avustralya’nın İstanbul Başkonsolosu Lino Strangis Türkiye ile Avustralya 
arasındaki ticari ilişkilerin sürekli geliştiğini, tarafların bu amaçla adımlar attığını 
belirterek Avustralya’ya Türk firmalarının yaptığı ihracatta meyve ve yemişler, 

lastik, televizyon ve sebzenin öne çıktığını söyledi. 
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Avustralya ekonomisi 
1990’lı yılların başından 
itibaren sağladığı istikrar-
lı büyüme performansı ile 
dünyanın güçlü ekonomileri 
arasında yer almaktadır. Ya-

şam standardı, sözü geçen dönem boyunca önemli düzeyde 
yükselmiştir. 

 Avustralya’nın GSMH’sı 2011 sonu itibariyle 1,3 tril-
yon Av. Doları,  kişi başına düşen milli geliri ise yaklaşık 
60,000 Av. Doları olmuştur. 

2011 yılında dünyanın en büyük 13’üncü (Satın Alma 
Gücü Paritesine göre 17’inci) ekonomisi konumundaki 
Avustralya’nın milli geliri büyük bir oranda hammadde 
zenginliğine dayanmaktadır. En zengin kaynakları, ülke 
ihracatından aldıkları pay sıralamasına göre kömür, de-
mir cevheri, altın, doğalgaz, ham petrol, uranyum ve alü-
minyumdur. Avustralya’da halihazırda 6 LNG (Sıvılaştı-
rılmış Doğalgaz) projesi yürütülmektedir. 

 Avustralya ekonomisinin yaklaşık % 70’i hizmet sektö-
rüne (turizm, eğitim ve finans) dayanmaktadır. Madencilik 
ve madenciliğe bağlı yan sanayi ise GSMH’nin %19’una 
tekabül etmektedir. 

 Avustralya, 2008 yılı Eylül ayı ortalarından itibaren 
etkisini göstermeye başlayan küresel mali krizinin yarat-
tığı durgunluktan en az etkilenen ülkelerden biri olmakla 
birlikte, Avrupa ve ABD’de yaşanan mali gelişmeleri ya-
kından takip etmektedir. 

 Birleşmiş Milletler İnsani Kalkınma Endeksi’ne göre 
Avustralya 2010’da ikinci sırada yer almış, “The Econo-
mist” dergisi de yaşam kalitesi sıralamasında Avustralya’yı 
2005 yılında 6’ıncı sırada göstermiştir. 

Son 15 yıldır, yılda ortalama %3,6 büyüyen Avustralya 
ekonomisinde işsizlik oranı da 2011 yılında %5,2 gibi dü-
şük bir seviyede kalmıştır. 

Bununla birlikte Avustralya, uzun yıllardır cari açık 
vermektedir. 2011 yılı cari açık miktarı 32,8 milyar Av. 
Doları (GSMH’nın %2,2’si) olmuştur. 

Yapılan tahminler bu oranın 2012 yılında artabileceği 
yönündedir. 2009-2010 bütçe açığı ise 54,8 milyar Av. 
doları olarak gerçekleşmiştir. 2010-2011 bütçe açığının 
ise 42 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. 

Ülkenin toplam dış borç stoku 2011 sonu itibariyle 1,3 
trilyon Av. Dolarına ulaşmıştır. Bu rakamın 148 milyar 
Doları devlet borcudur. 

 1990’lardan itibaren Avustralya’daki gayrimenkul 
fiyatlarında yıllık ortalama %6 değer artışı yaşanmıştır. 
Sidney hariç bütün büyük kentlerde konut fiyatları son 10 
yılda yaklaşık iki katına çıkmıştır. 

2008 yılında yayınlanan IMF raporunda, ülkedeki gay-
rimenkul fiyatları %25 oranında aşırı değerli bulunmuş-

tur. “The Economist” dergisi ile 
Goldman Sachs’ın 2010 yılın-
daki değerlendirmelerine göre 
ise bu rakam sırasıyla %56 ve 
% 35 olarak verilmiştir. 

Avustralya’nın gayrimenkul 
piyasasına yapılan dış yatırım-
larda da %14,5 düşüş yaşan-
mış, bu çerçevede 2010-2011 
döneminde gerçekleşen dış ya-

Avustralya 1.3 trilyon dolarlık 
ekonomik büyüklükle 17. sırada

Avustralya ekonomisinin yaklaşık yüzde 70’i hizmet sektörüne dayanmaktadır. Madencilik 
ve madenciliğe bağlı yan sanayi ise GSMH’nin yüzde 19’una karşılık gelmektedir. Avustralya 
2008’de başlayan küresel mali krizin yarattığı durgunluktan oldukça az etkilenmiştir.

Son Güncelleme Nisan 2012 

                    
AVUSTRALYA 

 
 
 
Ekonomik Göstergeler: 
 
GSMH                                      : 1,3 trilyon Av. Doları (2011) 
Kişi Başına GSMH                      : 60.000 Av. Doları (2011)      
GSMH artış oranı          : % 1,8 (2011 Eylül)  
Enflasyon oranı                        : % 3,5 (2011 Aralık) 
GSYİH'nin Sektörel Dağılımı (2010) : Tarım: % 3,9 / İmalat: % 25,5 / Hizmet: %70,6 
 
İhracat      : 246 milyar Dolar (2011)   
İhracat yaptığı başlıca ülkeler   : ÇHC %26, Japonya %19, Güney Kore %9,  

  Hindistan %6, Tayvan %4 (2010-11) 
Başlıca ihraç ürünleri           : Kömür, demir cevheri, altın, doğal gaz, ham petrol 
 
İthalat      : 214 milyar Dolar (2011) 
İthalat yaptığı başlıca ülkeler   : ÇHC %19, ABD %12, Japonya % 8,  

  Singapur %5, Almanya %4 (2010-11) 
Başlıca ithal ürünleri     : Ham petrol, rafine petrol ve türevleri, motorlu yolcu  

  taşıtları, işlenmiş altın, tıp ve veterinerlik ilaçları  
Toplam Ticaret Hacmi 
(hizmet sektörü dahil)    : 566 milyar Dolar (2011) 
 
Avustralya’ya giren doğrudan yabancı yatırım stoku : 139,5 milyar Av. Doları (2011) 
Toplam yabancı yatırım     : 2 trilyon Av. Doları (Haziran 2011) 
 
Para birimi    : Avustralya Doları (AUD) 
Dolar kuru    : 1 AUD= 1,07 USD (Ocak 2012) 
Faiz oranları    : % 4,25 (Merkez Bankası) 
İşsizlik oranı    : % 5.5 (2009); % 5 (2010); %5,2 (2011)  
Dış Borç    : 1,3 trilyon Av. Doları (Aralık 2011) 
 
 
Türkiye – Avustralya Ticaret Verileri (Milyon USD): 
 

  2007 2008 2009 2010  2011 % Değişim 
Avustralya’ya ihracatımız 292 367 305 336 410 %22 
Avustralya’dan ithalatımız 635 827 619 445 747 %67,8 
Hacim 927 1194 924 781 1157 %48 
Denge  -343 -460 -314 -109 -337 % 209 

(Yukarıda TUİK verileri referans alınmıştır) 
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tırım miktarı 20 milyar Av. Doları seviyesinde kalmıştır 
(2009-2010 döneminde 23,4 milyar Av. Dolarıdır). 

 
Madencilik ve tarım
Avustralya ihracatının iki temel daya-

nağı bulunmaktadır. Bunlardan biri ma-
dencilik, diğeri tarım ve hayvancılıktır. 
Buğday, şeker, pirinç, et, yün, pamuk 
önemli kırsal ihraç kalemlerini oluştur-
maktadır. Ayrıca süt ürünleri, meyve, 
çiçek Avustralya’nın diğer önemli kırsal 
ihraç kalemleridir.

Tarım sektörünün, GSMH’ya doğru-
dan katkısı son on yılda ortalama %3 
civarında sabit kalmıştır. Bu da temel-
de hizmet sektörünün GSMH’daki payı-
nın büyümesinden kaynaklanmaktadır. 
Diğer taraftan, tarım sektörünün son 5 
yılda, ülke ihracatına katkısı %35 ora-
nında olup, yılda ortalama 30,8 milyar 
dolardır.

1980 sonrasında indirilen tarifeler ve 
diğer liberal politikalar sayesinde imalat 
sanayi daha rekabetçi bir nitelik kazan-
mış ve otomotiv, makine, ilaç ve benze-
ri sektörlerde ihracat odaklı büyümeler 
sağlanmıştır.

Turizm, Avustralya ekonomisinin te-
mel itici güçlerinden biridir. İstihdamın 
yaklaşık % 4,5’ini sağlamaktadır.

Avustralya’dan ülkemize yönelik turizm de ise, Ça-
nakkale yöresinde ve Gelibolu Yarımadasında her yıl Ni-
san ayının ikinci yarısında düzenlenen Anzak günü anma 
törenleri önemli bir ziyaret sebebi teşkil etmektedir. Bu 
kutlamalar nedeni ile Avustralya’dan ülkemize gelen turist 
sayısı her yıl artmaktadır.

Avustralya yeryüzüne yakın önemli mineral ve yakıt kay-
naklarına sahip ülkelerin başında gelmekte, fosil yakıtlar 

ve uranyum bakımından zengin 
bir ülke konumunda bulunmak-
tadır. Bu konumun doğal bir so-
nucu da madencilik sektörünün, 
en çok ihracat geliri kazandıran 
sektör olmasıdır.

Avustralya dünyanın en bü-
yük uranyum yataklarına sahip 
olup, aynı zamanda önemli do-
ğal gaz ve ham petrol rezervine 
sahiptir.

Mevcut doğrudan yabancı 
sermaye yatırım stoku 2009 
yılında 436 milyar AUD’a ula-
şan ülkede ABD, Ġngiltere, Ja-
ponya sırasıyla % 23, %15 ve 
% 10’luk paylarla ilk üç sırayı 
paylaşmaktadır.

Ekonomisinin geneline bakıl-
dığında; gelişmiş ve sanayileş-
miş bir ülke olmasına rağmen 
ithalatının % 80-85’ni sanayi 
ürünlerinden oluşturmaktadır. 
Buna mukabil ihracatının % 
70-80’lik kısmı hammadde, 

tarım ürünleri ve az işlem görmüş ürünlerden kaynaklan-
maktadır. Bu dış ticaret bileşimine sahip dünyanın sayılı 

gelişmiş ülke ekonomilerinden birisidir.

Avustralya Vize Rejimi’nde
Değişiklik
Avustralya Göç ve Vatandaşlık Ba-

kanlığı Avustralya’ya kısa süreli giriş 
vizelerinde değişikliğe gidildiğini du-
yurmuştur.23 Mart 2013 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girecek olan yeni 
uygulama bağlamında, “Tourist Sub-
lcass 676” olan kısa süreli ziyaretçi 
vize türü “Visitor Subclass 600” ola-
rak değiştirilmiştir. Anılan vize türü, 
turistik ve aile ziyaretleri ile ticari 
amaçlı iş ziyaretlerini (iş görüşmeleri, 
Hükümetler arası temaslar, konferans-
lara katılım vs.) kapsamakta olup, söz-
konusu vize çerçevesinde ziyaretçilerin 
Avustralya’da çalışmalarına izin veril-
memektedir.

Halihazırda eski vize türü olan “Tou-
rist Sublcass 676” vize türüne başvuru 
yapabilecek durumda olanlar bu başvu-
rularını internet üzerinden gerçekleşti-
rebileceklerdir.

Kısa süreli çalışma izni vizesi ise 
“Temporary Work (Short Stay Activity) 

Subclass 400” olarak yenilenmiş olup, di-
ğer çalışma izni vizelerine başvurular mümkündür. Spor 
müsabakası gibi aktivitelere katılmak üzere Avustralya’ya 
gelecekler de “Temporary Work (Short Stay Activity) Su-
bclass 400” vize türüne başvurabileceklerdir.

23 Mart 2013 tarihinden önce ita edilmiş Avustralya 
vizeleri geçerliliğini korumakta olup, www.immi.gov.au/
visas/visitor-visa uzantılı internet adresinden ilave bilgi al-
mak mümkündür.
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Avustralya’nın Türkiye’ye İhracatında 
Başlıca 10 Ürün
1. Kömür
2. İlaçlar
3. Alüminyum ve alüminyumdan ürünler
4. Tereyağı, süt esaslı katı-sıvı yağlar
5. Ham Deriler
6. Diğer makineler ve cihazlar
7. Eczacılık Ürünleri
8. Yün /yapağı ve diğer hayvan kılı
9. Nişasta, buğday gluteni
10. Süt ve krema

Türkiye’nin Avustralya’ya İhracatında 
Başlıca 10 Ürün
1. Rafine edilmiş petrol ürünleri
2. Meyve ve kuruyemiş
3. Kurutulmuş sebzeler ve meyveler
4. Elektrikli ev eşyaları
5. Kireçtaşı, çimento, inşaat malzemeleri
6. Mücevherci eşyası
7. Kauçuktan iç ve dış lastikler
8. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
9. Erkek giyim
10. Traktörler
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GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun: 

Uluslararası yatırımcıyı 
çekmenin yolu 
borsadan geçiyor…

Türkiye Gayrimenkul 

Sektörü’nün en güçlü 

temsilcilerinden Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı Derneği 

(GYODER) Yönetim Kurulu 

Başkanı Aziz Torun yabancı 

yatırımcıları, gayrimenkul 

sektörünü iyi bilen, iş yapma 

yeteneği yüksek, uluslararası 

ortaklık kültürüne sahip 

ve ticari itibari yüksek 

Türk şirketleri ile iş birliği 

yapmaya davet etti. 



GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun; 
“2013 yılında Türkiye’yi değerlendirecek 
olursak öncelikle 10 yıl öncesine bakmamız 
gerekiyor. 10 yıl önce, bir ülke ekonomisinin 

en önemli göstergeleri olan faiz, enflasyon ve işsizlik oranı 
yüksekti. Geçtiğimiz bu 10 yıllık sürede Türkiye’de pek çok 
alanda ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Faizler düştü, 
enflasyon sürdürülebilir bir seviyeye geldi ve Türkiye sergi-
lediği üstün performans sayesinde, küresel ölçekte sıradışı 
bir ‘yükselen ekonomi’ haline geldi. Birçok ülke ekonomisi 
geçtiğimiz yıllarda yaşanan ekonomik küresel krizin etki-
sinden kurtulamazken ülkemiz ekonomisi dünyanın en hızlı 
büyüyen ekonomileri arasında yer aldı. Türkiye, 10 yıl önce 
gençlerin kaçmak istediği bir ülkeden bugün bambaşka bir 
ülkeye dönüştü. Bugün dışarıya olan beyin göçünün ve insan 
kaynağının tekrardan Türkiye’ye dönmeye başladığını gö-
rüyoruz. Bugün Türkiye dünyanın tam merkezinde, kavşak 
noktasında. Türkiye sadece ekonomisi ile değil eşsiz coğrafi 
konumu, zengin ve farklı tarihi, taşı toprağı ve denizi ile 
de tüm yatırımcılar için önemli bir yatırım ülkesidir. Bize 
sunulan bu nimetlere baktığımızda da Türkiye’nin dünyanın 
cazibe merkezlerinden biri olmaya aday olduğunu söyleye-
biliriz” açıklamasında bulundu.

- Yabancı yatırımcıları, Türk şirketleri ile 
iş birliği  yapmaya davet ediyorum
Türkiye gayrimenkul sektörünün hızlı gelişimi ile ilgili 

bilgi veren ve yabancı yatırımcıları Türkiye’ye yatırım yap-
maya davet eden Aziz Torun; “Türkiye’nin son 10 yılda ya-
kaladığı siyasi ve ekonomik istikrar birçok sektörün olduğu 
gibi gayrimenkul sektörünün de başarı grafiğini yükseltti. 
Sektörün hızlı bir gelişim göstermesine sebep olan müteka-
biliyet ve kentsel dönüşüm yasalarının hayatımıza girmesi 
sektörümüzün daha da canlanacağının en önemli işaretle-
ridir. Ve mütekabiliyet yasası ile birlikte Körfez ülkeleri, 
Türki Cumhuriyetler, Rusya ve Ortadoğu ülkeleri başta 

olmak üzere dünyanın birçok ülke vatandaşına Türkiye’de 
gayrimenkul edinmenin yolu açıldı. Böylece Türkiye cazibe-
sini daha da artırarak birçok ülkenin ve ülke insanının hay-
ranlık duyduğu, mülk almak ve yatırım yapmak istediği bir 
ülke haline geldi. Ne mutlu ki bize, Türkiye bundan sonra da 
büyüyen ekonomisi, gayrimenkul sektöründeki mega proje-
leri ve sektörel dinamikleri ile yeni fırsatları barındırmaya, 
yatırımcısına katma değer sağlamaya ve değerini artırmaya 
devam edecek. Böylesi önemli fırsatlara sahip ülkemize, de-
ğerli yabancı yatırımcıları gayrimenkul sektörünü iyi bilen, 
iş yapma yeteneği yüksek, uluslararası ortaklık kültürüne 
sahip ve ticari itibari yüksek Türk şirketleri ile iş birliği  
yapmaya davet ediyorum“dedi.

- Gayrimenkul sertifikası gibi enstrümanların
geliştirilmesi gerekiyor
Uluslararası yatırımcıyı çekmenin yolunun borsadan 

geçtiğini belirten Aziz Torun; “Türkiye’nin bu gelişme hı-
zına paralel olarak borsaya kote olan şirketlerin sayıları-
nın artması ve ölçeklerinin büyümesi gerekiyor. Türkiye’de 
borsada işlem gören şirketlerin GSMH’daki yeri yüzde 
28’lerde. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran yüzde 70 civarında, 
Amerika’da ise yüzde 100’ün üzerinde. Önümüzdeki 10 yıl 
içerisinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisine girme-
yi hedefleyen Türkiye’de GSMH’nın 2 Trilyon Dolar olacağı 
öngörülüyor. Borsada işlem gören şirketlerin değerinin de 
en azından bu rakamın yüzde 50’sine tekabül eden, 1 tril-
yon dolara ulaşması gerekir. Bu da bugünkü borsa büyüklü-
ğünün 3 katına çıkması anlamına geliyor. Bunu sağlamının 
yollarından birisi de gayrimenkule dayalı şirketlerin büyük 
portföy oluşturmalarından ya da halka açılmalarından ge-
çiyor. Kurumsallık, şeffaflık ve güvenilirliği sağlayarak, 
gayrimenkul sertifikası ve hukuk gibi  enstrümanların geliş-
tirilmesi gerekiyor. Bireysel ve kurumsal yatırımcıya hisse 
ve gayrimenkul satmanın yolu da borsadan geçiyor”değerle
ndirmesinde bulundu. 

Türk gayrimenkul sektörü, dünyanın cazibe merkezlerinden 
biri olmaya aday...
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Tapu harcı, sözleşmelerdeki damga vergileri, noter 
harçları ve KDV gibi vergilerin küçük firmaları 
kayıt dışına ittiğini, büyük firmaları ise aşağı 
çektiğini söyleyen KONUTDER Yönetim Kurulu 

Başkanı Ömer Faruk Çelik; “Konut sektöründe uygulanan 
vergiler, sektörü tehdit ediyor. Markalı konut projeleri or-
taya sıkıştı. Devlet vergi konusunu gözden geçirmeli” dedi

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUT-
DER), Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a iletilen ‘Konut 
Sektörü Değerlendirme Sunumu 2013’ başlıklı raporda 
sektörün fotoğrafını çekti. 

İnşaat sektörünün tek başına gayri safi yurt içi hasıla 
içindeki payının yüzde 5,7 olduğuna işaret edilen rapor-
da, inşaat sektörünün kendisine mal ve hizmet üreten 
250’ye yakın alt sektörü beslediği ve gayri safi yurt içi 
hasılaya bu sektörler üzerinden dolaylı olarak da büyük 
bir katkı yaptığı belirtildi.

Sektörün istihdamın yaklaşık yüzde 7’sini sağla-
dığına da vurgulanan raporda, inşaat sektöründe is-
tihdam edilen kişi sayısının yaz aylarında daha da 
yükselmekle birlikte yıllık ortalama 1,6 milyon sevi-
yesine ulaştığı kaydedildi.

- Haksız rekabette markalı projeler 
ortada kaldı
Raporla ilgili değerlendirmede bulanan Ömer 

Faruk Çelik; “Sektör çok dağınık durumda. 
Kayıt dışı ve vergi kaçağı var. Haksız rekabet 
oluşmuş durumda. Haksız rekabetin bir ucunda 
devlet bir ucunda yüzde 87’lik üreticiler var. 
Markalı konut projeleri ortada sıkıştı. Bu du-
rum büyük firmaları aşağıya doğru çekiyor. 
Böylece devlet, kurumsallaşmayı ve büyüme- y i 
değil, küçük kalmayı ve kayıt dışı çalışma- y ı 
teşvik eder duruma düşüyor. Devlet bi- ran 
önce vergileri gözden geçirmeli” dedi. 

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik: 

Vergiler, konut sektörünü 
tehdit ediyor. Devlet vergi 
konusunu gözden geçirmeli...

[sektörlerden: inşaat ►
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- Vergi indirimi satışları arttırıyor
Ömer Faruk Çelik, son 1 yıldır faizlerinin tekrar iniş 

trendine girdiğini ve tarihi dip seviyelerini yakaladığını ifa-
de ederek buna paralel olarak konut kredisi kullanımı da 
tekrar hızlandığını, konut ve inşaat sektörünün, büyüme ve 
istihdam üzerinde olumlu etkiler yapmaya devam edecek 
potansiyeli bünyesinde barındırdığına vurgu yaptı. 

İnşaat ruhsatı alan daire sayısı ile satılan daire mikta-
rı arasında büyük farklar ortaya çıktığına da işaret eden 
Ömer Faruk Çelik; “Ülkemizde her yıl yaklaşık 400 bin 
adet konut tapuda el değiştirirken, 2009 yılı 2’nci çeyre-
ğindeki vergi indirimleri sayesinde bu rakam 532 bin adete 
ulaştı. 2009 yılı 2’nci çeyreğinde konut satışları bir önceki 
yıla göre yüzde 25 arttı, vergi avantajlarının kaldırılması 
ile birlikte 2009 yılı üçüncü çeyreğinde ise bir önceki döne-
me göre yüzde 33 azaldı” açıklamasında bulundu.

- Sektörün kâr marjı yüzde 7
Konut sektörü ile ilgili gazete ve TV reklamları baz alı-

narak kamuoyunda yanlış bir şekilde yüksek kârlıllık al-
gısının oluşturulduğuna dikkat çeken Ömer Faruk Çelik; 
“Aslında bu durum tam tersi bir seyir gösteriyor. İnşaat 
boyunca ortaya çıkan ve firma tarafından karşılanan ver-
giler satış hasılatının yüzde 13’ünü buluyor. Buna göre ha-
sılat üzerinden brüt yüzde 20 kâr marjı elde eden firmanın 
net kâr marjı yüzde 7 oluyor. Alıcı tarafından karşılanan 
vergiler ise satış bedeli üzerinden yüzde 2 tapu harcı ve 

yüzde 1 KDV olmak üzere yüzde 3 oranına ulaşıyor” şek-
linde açıklamada bulundu. 

- Ek vergiler küçükleri kayıt dışına itiyor
Kurumsallaşmak isteyen sektör oyuncularının, arazi 

edinirken gerçek bedelden tapu harcını ve emlak vergisini 
ödediğini belirten Ömer Faruk Çelik, kayıtdışı kalmak is-
teyenlerin ise bu bedellerden kaçındığını ifade etti. Ömer 
Faruk Çelik, tapu harcı, sözleşmelerdeki damga vergileri, 
noter harçları ve KDV gibi vergilerin küçük firmaları, ka-
yıt dışına ittiğini sözlerine ekledi.

Kamu ile özel sektör tarafından inşaa edilen ko-
nut oranı arasındaki dengesizliğin, sektörün en büyük 
açmazı haline geldiğine vurgu yapılan raporda,  şu 
görüşlere yer verildi: 

 “Türkiye’de üretilen konutlarının yaklaşık yüzde 
9’u TOKİ ve yüzde 1,5’i Emlak Konut GYO tarafın-
dan üretiliyor. KONUTDER üyesi 17 firma ise, TOKİ 
ve Emlak GYO ile yaptıkları projeler hariç, yüzde 
1,6 oranında pazar payına sahip. Pazarın geri kalan 
yüzde 87,7’lik kısmını ise, çoğunluğu 5-10 dairelik 
apartmanlar inşa eden küçük ölçekli firmalar oluş-
turuyor.

Mortgage kredi hacmi 2013 
yılında yüzde 22 büyüyecek

HSBC’nin gelişmekte olan ülkeler gayrimenkul sektör 
raporuna göre; gayrimenkul sektöründe 2013 yılında ye-
nilenen KDV sisteminin 2013 yılından önce ruhsatlanmış 
projelere tanıdığı muafiyet çerçevesinde belirgin bir büyü-
me yaşanacak. Ancak 2014’ten itibaren de KDV oranla-
rına göre değişecek konut fiyatları ve özellikle üst seviye 
konut projelerinin yer aldığı şehir merkezi alanlarda yüzde 
18’e kadar gözlemlenecek fiyat artışları sebebiyle belirsiz-
liğin ön planda olacağı bir döneme geçiş yapılacağına ina-
nılıyor. Mortgage kredi oranlarının düşüş trendinin 2012 
kadar yüksek bir hızda olmasa da 2013 yılında da sürmesi 
bekleniyor. Bu oranların desteklediği talep ve bankaların 
da mortgage kredisi vermek için sahip oldukları iştah ne-
ticesinde mortgage kredi hacminin 2013 yılında yüzde 22 
seviyesinde büyümesi öngörülüyor. Mortgage kredi büyü-
mesinin önünde görülen riskler olarak ise, küresel likidite 
koşullarında meydana gelebilecek bir bozulma veya kredi 
hacminde yaşanacak hızlı bir büyüme sonucu düzenleyici 
kuruluşların (TCMB, BDDK) kredi hacmi büyümesini ya-
vaşlatmaya yönelik alabilecekleri önlemler olduğu düşünü-
lüyor. 

Takipteki şirketler arasında en beğenilen isimler Sinpaş 
GMYO ve Torunlar GMYO olarak öne çıkıyor. Emlak Ko-
nut GMYO’nun (EPG, hedef fiyat: 3.35 TL) almış olduğu 
ikincil halka arz kararının bu süreç gerçekleşene kadar his-
se üzerinde baskı kurmaya devam edeceği düşünülüyor. 

İş GMYO’nun (EPG, hedef fiyat: 1.75 TL) İstanbul Fi-
nans Merkezi’nde beklenen gecikme sebebiyle orta vade 
nakit akımlarının zayıflayacağını düşünmekle birlikte satı-
şa çıkardığı otel portföyüne iyi bir fiyat teklifi alması duru-
munda da değerleme olarak olumlu etkilenebilecek. Torun-
lar GMYO’nun (EÜG, hedef fiyat: 4.35 TL) bu yıl devreye 
alacağı Mall of Istanbul projesi ve 2014 içinde devreye 
alacağı Torun Tower projelerinin kira gelirleri ve karlılık 
rakamlarına olumlu yansıyacağı düşünülüyor. 

- İkamet Yasası, yabancıların konut alım 
talebini artıracak
Değerlemeler için temel aşağı yönlü risk, piyasa koşul-

larında görülecek bir bozulma ile mortgage oranlarında 
yaşanabilecek bir yükseliş ya da hacimlerin sınırlı kalma-
sı sonucu sektör büyüme tahminlerinin yakalanamaması 
olarak öne çıkıyor. Her ne kadar GMYO’lara yönelik vergi 
muafiyetinin kaldırılmasını düşük bir ihtimal olarak değer-
lendirilsede bu yönde atılacak bir adım, aşağı yönde diğer 
bir risk. 

Türkiye için yapılacak ek bir kredi notu artırımı, artan 
likidite ve büyüme görünümü açısından sektör hisseleri için 
değerlemeleri yukarı çekebilecek bir faktör olarak öne çıkı-
yor. Yabancıların konut alım talebini artırabilecek ikamet 
yasası düzenlemesi de değerlemeleri yukarı yönlü destekle-
yebilecek bir diğer potansiyel unsur olarak öne çıkıyor.
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Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi 
Türkiye’de de hızla gelişen gayrimenkul sek-
törünün en dikkat çeken birimlerinden olan 
markalı konut projeleri, hareketli günler ya-

şıyor. Gerek kullanılan malzemelerin kalitesi gerek tasarım 
ve kapsamı, gerek çevreye olan duyarlılıkları ile sektörde 
özellikle dikkat çeken ‘markalı konut’ projelerinde çıtada 
giderek yükseliyor. Hareketli günler yaşayan gayrimenkul 
sektöründe konut kredilerindeki faizlerin 2012 yılı sonuna 
doğru düşmesi ise oldukça etkili oldu.  

2013 yılında 2012 yılındaki belirsizliklerin de 
giderilmesi umudu sektörün hayli hareketli ge-
çeceğine işaret ediyor. Özellikle hükümetin mü-
tekabiliyet kanunu konusuna eğilmesinin bek-

lendiği sektörde kentsel dönüşüme uyumun hızlandırılması 
da büyük önem taşıyor.

Kentlerin ve özellikle de İstanbul gibi mega 
kentlerin hızla büyümesiyle yeni yatırım fır-
satları doğuyor. Markalı konut projeleri de 
bu anlamda büyük dikkat çekiyor. Pek çok 

markalı konutun sağlıklı yapılaşma ve doğayla barışık ol-
masının yanı sıra yeşil bina sertifikası içinde girişimde bu-
lunuyor olması bu projeleri bir adım daha öne çıkarıyor. 
Doğayı ve insanı koruyan yaşam alanı seçenekleri sunan 
bu projelerde enerji tasarrufundan atık yönetimine kadar 
farklı aşamalar için ciddi yatırımlar yapılıyor. İçinde okul-
dan hastaneye otelden alışveriş merkezine kadar pek çok 

farklı yapının bulunduğu bu projeler sosyal tesisleriyle, park 
alanlarıyla ve spor kompleksleriyle adeta küçük birer kent 
minyatürünü andırıyorlar.

- Türkiye’nin jeopolitik konumu, 
sektör için büyük avantaj oluşturuyor

Urban Land Institute (ULI) Avrupa Başkanı 
Joe Montgomery de Türkiye’nin nüfus yapısı 
ve jeopolitik konumu, ülkenin gerek ekonomi-
si gerekse gayrimenkul sektörü için çok büyük 

bir avantaj oluşturduğunu söylüyor. Joe Montgomery’nin 
görüşleri şöyle: “Avrupa’da 2013 yılında ekonomik büyü-
menin çok yavaş olmasını bekliyoruz. Ancak Türkiye olumlu 
ekonomik göstergeleri ile pozitif olarak Avrupa’dan ayrışı-
yor. Türkiye sürekli büyüyen bir ekonomik istikrara sahip. 
Yapılan araştırmalarda İstanbul en fazla gayrimenkul yatı-
rımı yapılacak şehirler arasında yer alıyor. 

Şu anda Türkiye’deki yatırımlarda yerli yatırımcı oranı-
nın yüksek olduğunu görüyoruz. İstanbul’un ve Türkiye’nin 
sorunu likidite, bu sorun aşılırsa İstanbul’u gayrimenkul 
yatırımında ön sıralarda görebiliriz. Türkiye siyasi istikra-
rı, güçlü alt yapı yatırımları ve demografik yapısı  ile de 
dikkat çekiyor, özellikle 2020 olimpiyatlarını da kazanırsa, 
Türkiye’ye olan yabancı yatırımların artacağını düşünüyo-
rum. Türkiye, yabancı yatırımını artırmak için olimpiyatları 
bir katalizör olarak kullanmalıdır.”

Kentsel dönüşüm 
canlanan sektörü 

daha da hareketlendirecek
2012 yılın ilk yarısını durgun geçiren ancak son çeyreğinde büyüme kaydeden 

gayrimenkul sektörü 2013 yılında tüm belirsizliklerin ortadan kalkmasını bekliyor. 

[sektörlerden: inşaat ►
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57 metrekareden başlayıp, 2 bin metrekareye kadar 
birleşebilir ofis alanlarından oluşan Lapis Han, 15 ay 
gibi kısa bir sürede son kullanıcıya teslim edilecek.

Önümüzdeki 10 yıl içinde altın çağını yaşaması bek-
lenen gayrimenkul sektörü yatırım için İstanbul’un 
Anadolu yakasında Kartal ve çevresini tercih 
ediyor. Tamamlandığında yalnız Kartal’ın değil 

İstanbul’un da çehresini değiştirecek olan Kartal kentsel dönü-
şüm projesi, dünyanın en büyük adalet sarayının bölgede bulun-
ması ve yeni yapılan metro hattı bölgenin cazibesini artırdı.

Gayrimenkul alanında Kartal’a yatırım yapan sirketlerden 
biri de Gürallar Yapı. Bugüne kadar yaklaşık 340 bin metrekare 
inşaat alanı gerçekleştiren Gürallar Yapı, ünlü Ali Bey Otelle-
ri, ArtCraft Fabrikaları, çeşitli konut ve okul inşaatlarına imza 
attı.  Kartal E-5 aksı üstünde tam Soğanlık metro istasyonunun 
çıktığı noktada 32 bin metrekarelik alan üzerine Lapis Han adlı 
ofis projesini hayata geçirmeye başlayan Gürallar Yapı, 3 ay 
gibi kısa bir sürede ofislerin yüzde 25’ini sattı.

Dünyanın en büyük adalet sarayı olarak kabul edilen İstan-
bul Anadolu Adalet Sarayı’na 700 metre mesafede bulunan 
Lapis Han’a hukukçuların yanı sıra, Gebze’de yer alan sanayi 
kuruluşları büyük ilgi gösteriyor.

Kartal’da 32 bin metrekare inşaat alanına sahip Lapis 
Han’ın satışa sunulmasının ardından gördüğü yoğun ilgiyi, Gü-
rallar Yapı Genel Müdürü Evrim Karayel; “Projenin lokasyonu, 
sahip olduğu nitelikler ve fiyat politikasının yanı sıra İstanbul 
Anadolu yakasındaki nitelikli ofis ihtiyacına bağlıyor” açıkla-

masında bulundu.
32 bin metrekare inşaat alanına sahip olan Lapis Han’da fark-

lı büyüklüklerde 160 adet ticari ofis yer alıyor. 57 metrekareden 
başlayıp, 2 bin metrekareye kadar birleşebilir ofis alanlarından 
oluşan Lapis Han, kullanıcılarına sağladığı sosyal olanaklar, çağ-
daş mimarisi ve A sınıfı ofis kalitesiyle de tüketici tercihini belir-
liyor. Ayrıca ofislerin son kullanıcıya 15 ay gibi kısa bir sürede 
teslim edilecek olması da büyük bir avantaj yaratıyor.

- Toplantı ve video konferans odaları, 
ücretsiz olarak hizmetine sunuluyor
Evrim Karayel, Lapis Han’ın kullanıcılarına sağladığı ola-

naklarla ilgili; “Ofislerde çok sık kullanılmayan toplantı ve vi-
deo konferans odalarını, ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine 
sunuyoruz. Ayrıca, yine her katta bulunan arşiv odalarında her 
ofis sahibine bir özel arşiv alanını veriyoruz. Yine Lapis Han’da 
bulunan ofis sahipleri, dilerlerse asistan hizmetini kullanarak se-
yahatlerini planlayacak veya rezervasyonlarını yaptırabilecekler. 
Tüm bu hizmetlerin yanında, isteyen ofis sahipleri de, mülkleri-
ni kiralamak veya yeniden satmak isterlerse, kendilerine 2’nci 
el yönetimi hizmetini de sunacağız. 8 kattan oluşan projemizin 
alt katında da restoran/kafeterya alanı ve alışveriş üniteleri yer 
alacak. Lapis Han’da çalışanlar, binadan çıkmadan, yeme/içme, 
kırtasiye, banka gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekler” dedi.

Gayrimenkul sektörünün gözü Kartal’da...
Gürallar Yapı 3 ayda Lapis Han’ın yüzde 25’ini sattı
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Sadettin Korkut
Türkiye Ambalaj Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’nin hızla gelişen sektörlerinden biri olan 
ambalaj sanayinde 2011 yılında, tüm dallar-
da üretim miktarının 6 milyon ton ve toplam 
cironun 12 milyar dolar olarak gerçekleştiği 

tahmin ediliyor. Türkiye Ambalaj Sanayi 2011’de üretim 
miktarını yüzde 8, cirosunu yaklaşık yüzde 14 arttırdı. Dış 
ticaret göstergelerini dikkate aldığımızda ise ambalaj sek-
törü büyüklüğünün 2012 sonunda 14 milyar doları buldu-
ğunu görüyoruz.

Avrupa’daki durgunluğun aksine, Türkiye ambalaj sana-
yinde ciddi bir dinamizm ve hareketlilik yaşanıyor. Amba-
laj sektöründe üretim, yurtdışından Türkiye’deki şirketlere 
kayıyor ve Türk şirketleri bu sayede kapasite artırıyorlar.
Böylece, Türkiye ambalaj sektöründe Avrasya’nın bölgesel 
merkezi olma yolunda ilerliyor. Türk ambalaj sanayinin bü-
yümesi sadece şirketlerin Türkiye’deki tesislerinde kapasite 
artırmaları ile de sınırlı değil. Birçok Türk ambalaj firması 
yurtdışından bazı firmaları satın almış durumda. Ayrıca, 
yurtdışından bazı büyük firmalar yerli üreticilerimizle or-
taklığa gidiyorlar.

Değer bazında ambalaj sanayi ihracatı 2011 ve 2012 
yıllarında sırasıyla 2,9 milyar ve 3,1 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Ambalaj sektörümüzün toplam ihracatı bir ön-
ceki yıla göre miktar bazında yüzde 7, değer bazında yüzde 

Ambalaj sektörü, 

2013 yılında da 

dinamizmini 

sürdürecek
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5 artış gösteriyor. Ambalaj ithalatında ise değer bazında ra-
kamlar sırasıyla; 3 milyar dolar ve 2,9 milyar dolar olarak 
hesaplanmakta olup; ambalaj sektörümüzün toplam ithalatı 
bir önceki yıla göre değer olarak yüzde 4 azalmış durumda. 
Bu da sektör için iyi bir dış ticaret tablosu çiziyor. Tüm bu 
hareketlilik 2013 yılı için de sektörün dinamizmini sürdüre-
ceğini gösteriyor. Bu yıl da iyi bir dış ticaret performansı ve 
ihracat artışı için elimizden geleni yapacağız. 

Ambalaj aanayi Türkiye’nin dış ticaret açığı vermeyen 
nadir sektörlerinden biridir. Türk sanayinin genel bir prob-
lemi olan dış hammadde bağımlılığı ambalaj sektörü için de 
bir problem olsa da sektör, yıllar içinde giderek güçlenen 
ihracat altyapısı sayesinde dış ticaret açığı vermemeyi ba-
şarıyor. Bunda sektörün dinamik ve gelişmeye açık firmalar 
barındırmasının yanı sıra derneğimizin sektör için yaptığı ça-
lışmalarının da katkısı bulunuyor.

-ASD, uluslararası alanda rekabetçiliğin 
geliştirilmesi için çalışıyor
Derneğimiz sektörümüzün uluslararası alandaki rekabet-

çiliğimizi artırmayı kendine bir hedef olarak belirledi. Bu 
kapsamda derneğimiz, ‘Ambalaj Sanayi Uluslararası Reka-
bet Gücü Maksimizasyonu Projesi’ ile Ekonomi Bakanlığı’na 
başvurusunu gerçekleştirdi. Projemiz resmen onaylandı. 18 
katılımcı şirket ile söz konusu projenin ilk etabı olan ‘İhtiyaç 
Analizi Tespiti’ çalışmalarının sonuna geldik. Bundan sonra 
kümeye yönelik eğitim faaliyetlerimiz ve yurtdışı pazarlama 
seyahatlerimiz devam edecek. Bu proje vasıtası ile sektöre 
yönelik kümelenme çalışmalarına katkıda bulunmayı ve sek-
törümüzde faaliyet gösteren firmaların küresel pazarlardaki 
rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz. Firmaların kurum-
sallaşmalarına katkıda bulunmak, ihracat altyapılarını güç-
lendirmek, var olan pazarlardaki varlıklarını geliştirmek ve 
yeni dış pazarlara girmelerine olanak sağlamak istiyoruz. 

Ayrıca, ASD olarak 18 yıldır sektörümüz için çok önemli 
bir diğer iş geliştirme faaliyetine imza atıyoruz. Avrasya Am-
balaj Fuarı, sektörleri için başlı başına bir başarı hikayesidir. 
Fuar, 18 yıl önce ilk yapıldığı günden bu yana yaklaşık 30 
kat büyümüştür. Bu haliyle fuarımız, Avrupa’nın her yıl dü-
zenlenen en büyük ambalaj fuarı olmuştur. ASD ve TÜYAP 
işbirliği ile düzenlenen ‘Avrasya Ambalaj İstanbul 2013’ Fu-
arı, 12-15 Eylül 2013 tarihleri arasında 98 bin m2 kapalı 
alanda gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene 47 bini aşkın ziya-
retçiyi ağırlayan ve yeni pazar arayışında sektörün gelişimine 
katkı sağlayan fuara bu yıl, 35 ülkeden bin 100’ün üzerinde 
firma ve 50 binin üzerinde ziyaretçinin katılımı bekleniyor. 

ASD olarak sektörün yurtdışı piyasalarda bir kimlik ge-

liştirmesi ve uluslar arası rekabetçiliğini artırması için yap-
tığı bir diğer faaliyet ise son 3 yıldır düzenlediğimiz ‘Am-
balaj Ay Yıldızları Yarışması’dır. Yarışmanın hedefi; gerek 
ülkemizde gerekse ihracat pazarlarında farklılıklarıyla öne 
çıkacak ambalajların geliştirilmesi; ambalajın tasarımının 
ve benzersizliğinin öneminin anlaşılmasıdır. Ambalaj Ay Yıl-
dızları Yarışmasında en az Yetkinlik Ödülü almış olan tüm 
üreticiler, tasarımcılar ve ambalajlı ürünleri piyasaya süren 
marka sahipleri dilerlerse WPO-World Packaging Organi-
zation (Dünya Ambalaj Örgütü) tarafından her yıl organize 
edilmekte olan ve dünyadaki en önemli ambalaj yarışmala-
rından biri olan WorldStar (Dünya Yıldızı) yarışmasına da 
katılabilmektedirler. 

-Sürdürülebilir üretim için daha fazla geri 
dönüşüm ve daha az hammadde
İçinde bulunduğumuz dönemde, şehirleşmedeki artış ve 

buna bağlı değişen yaşam biçimimiz göz önünde bulundu-
rulduğunda ambalaj hayatımızın içine vazgeçilmez biçimde 
dahil olmuştur. Ambalaj günümüzde güvenli gıdaya ulaş-
manın yanısıra markalaşma ve pazarlama için vazgeçilmez 
bir unsurdur. Artık mevcut yaşam biçimimizde ambalajdan 
vazgeçmek mümkün olmadığına göre ambalajların sürdürü-
lebilir biçimde üretilmeleri büyük önem taşıyor. Bu sürdü-
rülebilirliği sağlamanın yolu ambalajın geri dönüştürülebilir 
olmasından geçiyor.

Aslında tüm ambalajlar geri dönüşebilir/geri kazanıla-
bilir malzemelerden üretiliyor. Bu nedenle sürdürülebilirliği 
sağlamak tüm paydaşların üzerlerine düşenleri yapmaları 
durumunda aslında çok zor olmayacaktır. Buradaki temel 
nokta ambalajlı ürünleri piyasaya süren marka sahipleri ile 
yerel yönetimler geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayır-
ma görevlerini yerine getirirlerken; tüm tüketicilerin de bu 
sistemin bir parçası olduklarının bilincine varması gerek-
tiğidir. Son dönemde bu konuda önemli bir bilinçlenmenin 
yaşandığını görebiliyoruz. Günümüzde, ambalaj atıklarının 
organik atıklardan ayrılarak ikincil hammadde olarak ye-
niden üretim sürecine dahil edilmesi için ciddi çabalar sarf 
ediliyor. Geri dönüşüm sonucu elde edilmiş malzemeler üre-
timde ikincil hammadde olarak kullanılarak ciddi miktarda 
malzeme ve enerji tasarrufu sağlanıyor. Geri dönüşüm ile 
elde edilen malzemede endüstriyel işlem sayısı azaldığı için 
de enerji tasarrufu sağlanıyor. Ambalaj atıkları maddi de-
ğeri yüksek malzemelerdir. Bu nedenle ambalaj atıklarının 
yeniden üretime kazandırılması ülke ekonomisine katkı sağ-
layacak ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına 
katkıda bulunacaktır.
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Türkiye’nin toplam ihracatının üçte birini gerçekleştiren 
altı birliği bünyesinde barındıran İstanbul Maden ve Metal-
ler İhracatçı Birlikleri (İMMİB) başarıya imza atan yıldız 
şirketlerini ödüllendirdi. İMMİB’in geleneksel hale getirdi-
ği ve bu yıl altıncısı düzenlenen ödül gecesinde, Türkiye’nin 
2012 yılında gerçekleştirdiği 151,9 milyar dolarlık rekor 
ihracatında en çok paya sahip şirketlere toplam 132 ödül 
verildi. İki firması ile İSO Türkiye’nin 500 Büyük Firması 
Listesine girmeyi başaran, Fortune 500’de 301’inci sırada 
yer alan, Denizatı Petrokimya Ürünleri A.Ş, İMMİB İhra-
catın Yıldızları 2013 Ödül Töreni’nde Denizkızı Petrokimya 
Ürünleri ile, Mineral Yağlar alanında  BOTAŞ’ın ardından 
en fazla ihracat yapan ikinci firma oldu. Ödül Törenine ka-
tılan Denizatı Petrokimya Ürünleri AŞ. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Şafak Akmil  ödülünü Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan’ın elinden aldı. Denizatı Petrokimya kendi sektö-
ründe ihracat lideri konumunda. Ali Şafak Akmil; geçen yıl 
66 ülkeye toplam 70 milyon dolarlık ihracat geçekleştirdik-
lerini kaydederken 2013 yılı hedeflerinin ise 75 ülke ve 90 
milyon dolar olduğunu açıkladı. 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İM-
MİB) ‘2012 İhracatın Yıldızları’ Ödül Töreni 14 Mart 
2013 Perşembe akşamı İstanbul Swissôtel’de düzenlendi. 
İMMİB Koordinatör Başkanı Ayhan Güner’in açılış konuş-
masıyla başlayan törende, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi 
ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da birer konuşma yaptı.  
Türkiye çapında genel sekreterlikler bazında 40,5 milyar 
dolar ile en yüksek ihracatı gerçekleştiren İMMİB, 2012 
yılının ihracat yıldızlarını 44 kategoride 132 ödül ile onur-
landırdı. ‘İhracatın Yıldızları’ ödüllerinin önemli bir misyo-
nu ise; ihracatlarını artırmaları için firmaları teşvik ediyor 
olması. İMMİB Koordinatör Başkanı Ayhan Güner, tören-
de yaptığı konuşmasında; “Türkiye’nin 2023 hedefi olan 
500 milyar dolarlık ihracatın 150 milyar dolarlık bölümü-
nü İMMİB olarak biz yapmayı hedefliyoruz. Bu hedefimi-
zi gerçekleştirdiğimizde bugün Türkiye’nin toplam ihracat 
rakamına altı ihracatçı birliğini temsil eden İMMİB olarak 
ulaşmış olacağız.” dedi. 

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise konuşmasında ih-
racattaki 41 milyarlık dolarlık başarısı ile İMMİB’in genel 

sekreterlikler bazında ilk sırada yer aldığını belirterek, bu 
başarıda en büyük payın yurt dışına yapılan heyet gezileri 
olduğuna dikkat çekti.

Ödül töreni öncesi son konuşmayı yapan Ekonomi Ba-
kanı Zafer Çağlayan; “Türkiye’nin 10 yıl önce yaptığı 36 
milyar dolarlık ihracatın bugün daha fazlasını 41 milyar 
dolar olarak gerçekleştiren İMMİB birlikleri önemli bir 
başarıya imza attı. İhracatımızın her geçen gün artışın-
da ülke ziyaretlerimiz büyük önem taşıyor. Hükümetimiz 
ihracata sürekli destek veriyor.” açıklamasında bulundu. 

 

Denizatı Petrokimya 
İMMİB ‘İhracatın Yıldızları 

2013 Ödül Töreni’nde 
ikincilik ödülüne layık görüldü

‘Argus European Base Oils Markets 2013’ 
konferansının sponsorluğunu üstelenen 
Denizatı Petrokimya Ürünleri AŞ. 
Yönetim Kurulu Başkanı A. Şafak Akmil 
burada bir konuşma gerçekleştirdi.
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TÜİK verilerine göre 2009 yılı Türk mobilya sektöründe yak-
laşık 6,4 milyar liralık üretim gerçekleştirildi. Ahşap ve metal 
aksamlı oturma grubu mobilyaları 1,9 milyar, yatak, yemek ve 
oturma odasında mobilyaları 1,5 milyar ve ofis mobilyaları yakla-
şık 1 milyar lira ile sektörde üretilen en çok ürün grupları olarak 
dikkat çekiyor. Türk mobilya endüstrisi, toplam üretim kapasitesi 
ile dünya mobilya üretiminde yüzde 1.1’lik bir pay oluşturmasına 
rağmen istenilen düzeyde ve hedefte değil. Sektörün 2023 yılına 
yönelik koyduğu üretim miktarı hedefi 25 milyar dolar. 

Sektörde en yüksek talep oturma grubu mobilyaları, yemek 
odası ve ofis mobilyalarına geliyor. Ofis mobilyalarına olan ta-
lebin artması ise büyük ölçüde işyerlerinin açılmasına, ofis oto-
masyon sistemlerinin kullanımına ve doğal olarak istihdamın art-
masına bağlı. Bu nedenle talep esnekliği mobilyaya olan yüksek 
talep ve kapasite kullanım oranları ekonomik dalgalanmalara 
paralel olarak inişli çıkışlı bir seyir izleyebiliyor. 

Günümüzde ofis mobilyaları için küresel pazar, dünya gene-
linde 50 milyar dolarlık siparişlik görünür tüketimi ve bazı Av-
rupa ülkeleri, Japonya, ABD gibi ülkelerde yılda kişi başına 30 
doların üzerinde düşen tüketimiyle, mobilya endüstrisinin çok 
önemli bir bölümünü oluşturuyor. İstikrarlı fakat yavaş bir bü-
yüme kaydeden ofis mobilyaları pazarı, uzmanlarca olgun bir 
bölüm olarak değerlendiriliyor. Dünya ihracatının toplam değeri 

yaklaşık 9 milyar dolar iken, bu rakamlarda ana ithalatçı ülke 
ABD ve en büyük ihracatçı da Çin ile onu takip eden Almanya 
olarak gösteriliyor. 

Türk ofis mobilya sektörü, dünya pazarlarına açılma konu-
sunda kısa zamanda büyük gelişmeler kaydetti. Türk ofis mobil-
ya sektörü, gerek yapı sektörünün gelişmesi gerekse mobilya kul-
lanım alanının artması ile hem tüketim hem de üretimde önemli 
bir hacime ulaştı. Türk ofis mobilyaları endüstrisi 9 milyar do-
larlık genel mobilya sektörünün yaklaşık yüzde 30’unu oluşturu-
yor. 2011 yılında 1.6 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türk 
mobilya endüstrisinde ofis mobilyaları sektörünün ihracatı ise 
381 milyon dolar olarak görünüyor. 

Ofis mobilyaları sektörü, Avrupa ülkeleri ağırlıklı olmak üze-
re Almanya, İtalya, Fransa, Danimarka, Belçika, İsveç, Yuna-
nistan ve İsrail gibi ülkelere ihracat yapıyor.  

Dünya ile yarışacak düzeyde olan Türk ofis mobilyası paza-
rında tasarımın önemi ise yeni yeni kavranmaya başladı. Yılda 6 
milyar dolar ciro yapan Türkiye’nin dünya pazarındaki payının 
artması için tasarım gücünün artırılması ve pekiştirmesi de bu 
anlama büyük önem taşıyor.  

Türk ofis mobilyası sektörü Avrupa ülkeleri, Türki Cumhu-
riyetler başta olmak üzere Irak, Fransa, Hollanda, Yunanistan, 
İngiltere, İran, Romanya, Rusya ve ABD’ye ihracat yapıyor. 

Ofis mobilyaları sektörde 
en çok üretilen ürün gruplarından
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Beşerler Grup binlerce
 işletmenin tercihi oldu

30 yılı aşkın bir süredir Ofis, eğitim, laboratuvar ve iç 
dekorasyon uygulamaları alanında hizmet veren Beşerler Grup 
sektörünün önde gelen kuruluşlarından biridir. Genç ve dinamik 
ekibimizin büyük bir kısmı İç Mimar, Endüstriyel Tasarımcı ve 
Mühendislerden oluşmaktadır. 

İskender GÜLDERER
Beşerler Grup Satış ve 
Teknik Operasyonlar Müdürü
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Ofis ve Eğitim mobilyaları alanında faaliyet gösteren Beş-
gen markamız, binlerce işletmenin ve okulun tercihi olmuştur.

Laboratuvar sistemleri ve mobilyaları alanında kapsamlı 
çözümleri sunan Laborty markamız, üniversitelere, gıda işlet-
melerine, teknoloji firmalarına dünya standartları ile yarışan 
laboratuvarlar kurmaktadır.

İç mekan dekorasyon alanında, tasarımdan uygulamaya 
anahtar teslim çözümler üreten Algeno markamız, otel, iş 
yeri, kültür merkezi, üniversite, havaala-
nı ve benzeri birçok uygulama projesine 
imza atmıştır.

-Avrupa’dan Asya’ya, 
Afrika’dan Amerika’ya 
kadar önemli projeler 
üstleniyoruz
Uluslararası  kalite anlayışı ve bir 

dünya firması olma vizyonuyla hareket 
ederken, sadece yurtiçindeki  kurumlara 
ürün ve hizmet vermekle kalmayıp, yurt 
dışında Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan 
Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada 
önemli projeler üstlenerek ihracat yo-
luyla ülkemize katma değer sağlıdık. Bu 
kapsamda Almanya Global Otel Reno-
vasyonu, Belçika Brüksel’de 400 kişilik 
Konferans Salonu, Abu Dhabi Al-Ain bölgesindeki Al-Khaleej 
Hospital’ın tüm hastane mobilyaları, Nijerya’ da 11 adet okul, 
hastane ve üniversitenin tüm mobilya tefrişatı 2012 yılı içinde 
tamamlanan yurtdışı projelerimizden bazılarıdır.

Müşterimizi iyi dinleyip, ihtiyaç ve beklentilerini iyi anlı-
yoruz. Standart  veya ihtiyaca özel tasarlanmış ürünlerimizle 
mekana özel çözümler üretip, her detayı düşünülmüş projele-
rimizle müşterimize anlatıyoruz. Doğru bilgilendirme yapmak, 
hızlı hizmet vermek ve zamanında uygulama yapmak müşteri 
memnuniyeti anlayışımızın ilkelerindendir.

Her yıl düzenlenen Design Turkey 2012 Endüstriyel 
Tasarım Ödülleri yarışmasında ‘Toro Öğrenci Sırası’ ile iyi 
tasarım ödülü kazandık. Haliç Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
yapılan ödül törenine; ödülümüzü Ekonomi Bakanı Sn. Zafer 
Çağlayan’ın elinden aldık. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda da 
bu ve benzeri ödülleri firmamıza ve sektörümüze kazandır-
maktır.

Son yıllarda yapmış oldu-
ğumuz yatırımlar ve yenilenme 
sürecimiz ile birlikte, tasarım, 
mühendislik çözümleri, üretim, 
lojistik & sevkiyat, saha uygula-
maları ve proje yönetimi alanla-
rında son derece etkin ve başarılı 
çalışmalar gerçekleştirmiş olup, 
Türkiye’nin önde gelen bir çok 
kurumsal markası ile çalışma 
imkanı bulduk.

Beşerler Grup olarak 2012 
yılı içinde Türkiye’nin önde gelen 
iletişim markası Avea ile çalış-
maya başladık. İç mekan mobil-
ya ve dekorasyon uygulamalarını 

kapsayan bu projede, 2 ay gibi kısa bir sürede 150 adet 
noktanın yeni konsepte dönüşümünü sağladık. Edirne’den 
Kars’a kadar Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerine sevki-
yatlar gerçekleştirdik. Profesyonel montaj ekiplerimizle 
bu noktalara sevk edilen ürünlerin montajlarını başarı ile 
tamamladık. 2013 Mart sonunda başlayacak 2’ nci Faz 
için hazırlıklarımız hızla devam etmektedir. 

2013 Yılı içinde benzer kurumsal projeleri hayata 
geçirerek müşteri portföyümüzü geliştirmeyi ve büyütmeyi 
hedeflemekteyiz.

[sektörlerden: ofis mobilyaları ►
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2007 yılından itibaren üretim sahalarında 
İSO14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine 
sahip olan ve son yıllarda bu alanda gerçekleş-
tirdiği çalışmalara 5 milyon dolardan fazla yatı-

rım yapan Mustafa Nevzat İlaç Sanayii, iki kategoride fina-
list olduğu 13’üncü İSO Çevre Ödül Töreni’nde, ‘Çevre Dostu 
Uygulama’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.   
Mustafa Nevzat İlaç, bu yıl Ocak ayında düzenlenen İSO (İs-
tanbul Sanayi Odası) Çevre Ödülleri Töreni’nde, insan ve çevre 
sağlığına duyarlı, anti-kanserojen ilaç üretimi konularını kap-
sayan, ‘Çevreci MN metodu ile ilaç üretim projeleri’ ile İSO 
Büyük Ölçekli Kuruluş ve Çevre Dostu Uygulama kategorisinde 
birincilik ödülü aldı.

2011 yılına ait ödül ve uygulamalar ile 45 finalistin yer al-
dığı belirtilen törene, iki ayrı kategoride finalist olarak katılan 
Mustafa Nevzat İlaç Sanayii adına ödülü, 2011 yılı dönemi 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İ. M. İskender Pisak; Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve İSO Başkanı 
Tanıl Küçük ve İSO Başkan Yardımcısı Fikret Tanrıverdi’nin 
elinden aldı. 

Çevreci MN metodu sayesinde üretim sırasında çalışanın 

sağlığını koruyan, çevresel olarak tehlikeli atık oluşumunu 
azaltan Mustafa Nevzat, oluşacak tehlikeli atığın bertarafında 
da çevresel etkiyi  engelleyebiliyor. 

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii, son yıllarda  da tüm faali-
yetlerini çevreci üretim modeline odaklanarak sürdürüyor. 
Mustafa Nevzat, 2011 yılı sonunda elektrik enerjisi alanında 
tamamen yenilenebilir enerji kullanımına, yine aynı yıl sonunda 
elektrik enerjisi alanında tamamen yenilenebilir enerji kullanı-
mına yönelmesiyle dikkat çekiyor. 

Geri kazanılmış enerji tüketimini de destekleyen şirket, 
2007 yılından itibaren üretim sahalarında İSO14001 Çevre 
Yönetim Sistemi belgelerine de sahip. Mustafa Nevzat İlaç Sa-
nayii 2009 yılında da Kocaeli Sanayi Odası tarafından Çevre 
Geliştirme Ödülüne layık görülmüştü.

Mustafa Nevzat, İSO Çevre Dostu 
Uygulama Ödülü’ne layık görüldü

Kimya sektörünün, şubat ayında ihracatı yüzde 
4,86 oranında artışla 1 milyar 456 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. İstanbul Kimyevi Maddeler 
ve Mamülleri İhracatçıları Birliği’nden (İK-

MİB) yapılan açıklamaya göre, ihracattaki yükselişini 2013 
yılında da sürdüren kimya sektörü, Şubat ayında yüzde 4,86 
oranında artışla ihracatını 1 milyar 456 milyon dolara taşıdı. 
Türkiye ihracatını sırtlayan ve otomotivin ardından Türkiye’nin 
en çok ihracat yapan ikinci sektörü olan kimya sektörü, geçen 
ay en fazla ihracatı Mısır, Irak ve Singapur’a yaptı. Ocak–Şu-
bat dönemindeki kimya ihracatı ise 2 milyar 776 milyon dolara 
yükseldi.

Kimya sektörünün Şubat ayı ihracatında, Almanya, Hol-
landa, Malta, İran, Rusya, Brezilya ve Ürdün üst sıralarda yer 
alan diğer ülkeler oldu. Yüzde 154 ihracat artışının yaşandığı 
Singapur’un yanı sıra Brezilya ve Ürdün’e yapılan rekor ihra-
cat artışı da dikkat çekti.

Ocak - Şubat döneminde ise en fazla ihracat yapılan ülke 
yine Mısır olurken, Irak ve Malta ilk üçteki diğer ülkeler ola-
rak sıralandı. Bu dönemde sektörün toplam ihracatındaki ilk 
10 ülke performansında sırasıyla Almanya, Hollanda, İran, 
Singapur, Rusya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Azerbaycan ve 
Nahcivan yer aldı.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz konuya iliş-
kin yaptığı değerlendirmede , 2013 yılına hızlı bir giriş yapan 
sektörün, Şubat ayında Singapur, Brezilya ve Ürdün gibi farklı 
pazarlarla öne çıktığını ifade etti.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz; “Yılın 
ikinci ayında ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda alterna-
tif pazar stratejimizin ihracat artışında ne derece etkili olduğu 
rahatlıkla anlaşılıyor. Artık Uzakdoğu’dan, Ortadoğu ve Güney 
Amerika’ya kadar birçok noktaya ihracat gerçekleştiriyoruz.’’ 
dedi.

Türkiye’nin büyümesinde ihracatın önemli bir payı olduğu-
nu da vurgulayan Murat Akyüz şunları kaydetti:

“İhracatçılara bu konuda önemli görevler düşüyor. Kimya 
sektörü olarak, alt sektörlerimizdeki çalışmalarımız ciddi an-
lamda sürüyor. Bir tarafta 2023 yılı vizyonumuz, diğer taraf-
tan yılsonu için hedeflediğimiz 20 milyar dolarlık ihracata tüm 
gayretimizle ulaşacağımıza inanıyoruz.’’

Kimya sektöründe ihracat
Şubat’ta yüzde 4,86 arttı

[sektörlerden: kimya ►
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Doğu Marmara ABİGEM’in yürüttüğü Türk 
Pirelli Lastikleri A.Ş., Doğu Marmara ABİ-
GEM ve Kocaeli Sanayi Odası tarafından 
geliştirilen ‘Tedarik Zincirinde Sürdürülebi-

lirlik’ programı Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.’nin tedarikçi 
firmalarına başarıyla uygulanarak firmaların kurumsal ge-
lişimlerinde dönüm noktası oldu.    

Kocaeli Sanayi Odası’nda (KSO) önceki gün düzenlenen 
bir törenle, Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. nin tedarikçisi 26 
orta ve küçük ölçekli kuruluş, ‘Sürdürülebilir Sosyal So-
rumluluk Standartları’nı Doğu Marmara ABİGEM danış-
manlığı alarak başarı ile uyguladıkları için plaketle ödül-
lendirildi. 

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Başkan Yardım-
cısı Şerif Kanık, Kocaeli Üniversitesi Rektör yardımcısı 
Prof.Dr. Ali Demirci, Türk Pirelli Lastikleri A.Ş Endüstri 
Direktörü Ayhan Güven, Türk Pirelli Lastikleri A.Ş Satı-
nalma Direktörü  Ali Saim Çubukçu, KOSGEB Müdürü 
Ertuğrul Çetinkaya, KSO Genel Sekreteri Memet Barış 
Turabi ve tedarikçi firmalar ile Doğu Marmara ABİGEM, 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Uzmanları ve KOSGEB 
çalışanları katıldılar.

Genç Turizm Nakliyat Tic. Ltd. Şti. 
Turgay Yürükoğulları
KOSGEB Kocaeli Hizmet Merkezi Müdürü 
Ertuğrul Çetinkaya

Türk Pirelli Lastikleri A.Ş Satın Alma 
Direktörü  Saim Çubukçu Sürdürülebilirlik 
Programı’nın içeriği, firmaların bu 
programla geçirdikleri olumlu süreci 
ve bu süreçte firmalara Doğu Marmara 
ABİGEM’in önemli katkılarını açıkladı.

‘Tedarik Zinciri’nde Sürdürülebilirlik 
Programı’ ilk mezunlarını verdi

[abigem ►
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Toplantının açılış konuşması-
nı gerçekleştiren Kocaeli Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli sanayi 
hakkında kısa bilgiler aktararak; 
“Pirelli, 2010 yılının Kasım ayın-
da Odamızı ziyaret ederek kendi 
uyguladığı ‘Sürdürülebilir Sosyal 
Sorumluluk Standartları’nı, teda-
rik zincirine yayma ile ilgili deste-
ğimizi istedi. Doğu Marmara ABİ-
GEM ve Pirelli programı, 2011 
yılının Şubat ayında şekillendirdi 
ve başlattı. Program kapsamında 
eğitim ve bire bir danışmanlık hiz-
metini verirken, en önemli işbirlik-
çimiz olan KOSGEB’in destekle-
rini de firmalara kullandırarak bu 
çalışmaların maliyetlerini uygun 
hale getirdik. Programa katılan 
26 firma KOSGEB veri tabanına 
girdi ve hepsi KOSGEB’in ‘Genel 
Destek Programı’ndan faydalandı. 
Proje gerçekten başarılı bir şekil-
de tamamlandı. Pirelli’nin Doğu 
Marmara ABİGEM işbirliği ile yü-
rüttüğü bu programı aynı zamanda 
bir Bölgesel Kalkınma Programı 
olarak da görüyoruz. Bu programın 
içerisinde Oda olarak biz varız. Fi-
nansman ayağında KOSGEB var. 
Bize üye olan ana sanayiler var. 
Bunların yanında da onlarca KOBİ 
var. Programın içinde yer alan her-
kes için bir kazan-kazan durumu 
söz konusu. Arzumuz başarılı olan 
bu uygulamanın diğer büyük işlet-
melerimiz tarafından da benim-
senmesi ve kendi tedarikçilerine 
uygulanarak yaygınlaştırılması” 
açıklamasında bulundu. Aygün Makina - Sabahattin Akgün

Aysa Makina İmalat Bakım Montaj Çelik 
Konstrüksiyon Taahhüt İşleri - Ali Haydar Demir

Turul Makina - Lokman Çalık

Kalibre Makina Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. 
Mahmut Tuncer
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Aykan Makina İmalat Ltd. Şti. - Doğanay Bakırtaş

Bortes Metal Kaynak Tesisat İnşaat San. Tic. 
Ltd. Şti. - Tahir Ersöz

Daha sonra Türk Pirelli Lastikleri 
A.Ş Satın Alma Direktörü  Saim Çu-
bukçu Sürdürülebilirlik Programı’nın 
içeriği, firmaların bu programla ge-
çirdikleri olumlu süreci ve bu süreçte 
firmalara Doğu Marmara ABİGEM’in 
önemli katkılarını açıkladı. Firmala-
rın, program çerçevesindeki tüm hiz-
metleri kaliteli ve çok uygun fiyatlarda 
almış olduğunu da ayrıca konuşmasına 
ekledi. Bunu takiben, projenin ger-
çekleştirilmesinde önemli rol oynayan 
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi 
Eğitim ve Danışmanlık Program Mü-
dürü Dilek Hazar, bu programın uygu-
lamalarından örnekler aktararak bir 
sunum yaptı.

Uğur-Bal Makina Montaj Çelik Konstrüksiyon 
İnş. Taah. Hafr. San. Tic. Şti. - Ahmet Alkış

Yıldız Makina Kalıp Çelik Kons. San. ve İnş. Tic. 
Ltd. Şti. - Mehmet Sürücü

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu programa katkılarından 
dolayı Türk Pirelli Lastikleri A.Ş Endüstri 
Direktörü Ayhan Güven’e teşekkur etti.
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Çevre Hurda Kağıtçılık - Gökhan Sevim
KSO Yönetim Kurulu Başkan Yrd. - Şerif Kanık

ESO Endüstriyel Elektronik Sist. Otomasyon
San. Tic. Ltd. Şti. - Bülent Erdem

Genesis Genel Elektrik Elektronik Sistemleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti. - İlhan Önem

Mustafa Bilim Makina San. ve Tic. Şti.
Mustafa Bilim

Programı başarıyla tamamlayan Eso 
Endüstriyel Elektronik Sistemleri Oto-
masyon Genel Müdürü Bülent Erdem ve 
Genesis Genel Elektrik Elektronik Sistem-
leri Genel Müdürü İlhan Önem bu prog-
ramla yaşadıkları dönüşüm ve dönüşüm 
sürecinde Doğu Marmara ABİGEM’in oy-
nadığı büyük rolü açıkladı. Projenin ger-
çekleştirilmesi esnasında Doğu Marmara 
ABİGEM’in, her türlü konuda sorulara ve 
sorunlara çok yapıcı, çözümcü ve hoşgörü-
lü yaklaşım sergilediklerini ayrıca belirt-
tiler. 

Konuşmaların ardından Ayhan Zeyti-
noğlu, Türk Pirelli Lastikleri A.Ş Endüs-
tri Direktörü Ayhan Güven’e bölgemizdeki 
firmaların gelişimlerine katkılarından do-
layı teşekkür plaketi verdi. 

Programı benimseyen ve uygulayan 
Türk Pirelli Lastikleri A.Ş’nin 26 tedarik-
çi firmasına protokol yetkilileri tarafından 
başarı plaketleri verildi. Plaket töreninin 
ardından katılımcıların katıldığı kokteyl 
KSO Sosyal Tesisi’nde düzenledi.

Utku İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 
Şükrü Karaçoban
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Güçlü Mühendislik Ayhan Çepoğlu Ortaklığı
Ayhan Çepoğlu
Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. Endüstri Direktörü 
Ayhan Güven

Gürtaş Metal Makina Tesisat sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
Aykut Özgür

Savaş Demirtaş Mühendislik Mekanik Tesisat İnş. 
Taah. San. Tic. Ltd. Şti. - Savaş Demirtaş

Tema Teknik Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Recep Gürdal

AK-AR MAKİNA ve METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ALTINER TİCARET ÇELİK KONSTRÜKSİYON

AYGÜN MAKİNA

AYKAN MAKİNA İMALAT LTD. ŞTİ.

AYSA MAKİNA İMALAT BAKIM MONTAJ  

ÇELİK KONSTRÜKSİYON TAAHHÜT İŞLERİ

BORTES METAL KAYNAK TESİSAT İNŞAAT  

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ÇEVRE HURDA KAĞITÇILIK

ER-DEMTAŞ MAKİNA ve ELEKTRİK   

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ESO ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK   

SİST. OTOMASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

GENÇ TURİZM NAKLİYAT TİC. LTD. ŞTİ.

GENESİS GENEL ELEKTRİK ELEKTRONİK  

SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

GÜÇLÜ MÜHENDİSLİK AYHAN ÇEPOĞLU ORT.

GÜRTAŞ METAL MAKİNA TESİSAT   

SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Plaket alan 
kuruluşlar...
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Koçoğlu Makina İmalat Çelik Konstrüksiyon ve Taah. 
İlyas Malçuk
Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. Satın Alma Direktörü 
Ali Saim Çubukçu

Körfez Elektrik Tesisat ve Montaj İşleri 
Okan Türker

Lang Yüzer Otomotiv Yan san. ve Tic. A.Ş.
Murat Uğurlu

Tortes Makina kalıp san. Tic. Ltd. Şti.
Nihan Göksel

KALİBRE MAKİNA TAAHHÜT ve TİC. LTD. ŞTİ.

KOCAELİ ATIK ÜRÜNLERİ GERİ KAZANIM  

SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

KOÇOĞLU MAKİNA İMALAT ÇELİK   

KONSTRÜKSİYON ve TAAH. ŞTİ.

KÖRFEZ ELEKTRİK TES. ve MONTAJ İŞLERİ

LANG YÜZER OTOMOTİV YAN. SAN. ve TİC. A.Ş.

MUSTAFA BİLİM MAKİNA SAN. ve TİC.  ŞTİ.

SAVAŞ DEMİRTAŞ MÜHENDİSLİK MEKANİK  

TESİSAT İNŞ. TAAHHÜT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TEMA TEKNİK MAKİNA 

SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

TORTES MAKİNA KALIP SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TURUL MAKİNA 

UĞUR-BAL MAKİNA MONTAJ ÇELİK KONSTRÜK-

SİYON İNŞ. TAAH. HAFR. SAN. TİC. ŞTİ.

UTKU İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

YILDIZ MAKİNA KALIP ÇELİK KONS. SAN. VE İNŞ. 

TİC. LTD. ŞTİ.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Kocaeli sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu; “İzmit Gümrüklerinden aldığımız verilere 
göre Kocaeli ihracatı Şubat ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 15,3 artış göstererek 

1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlk 2 aydaki artış yüzde 28,9 
oldu” dedi.

Ayhan Zeytinoğlu, açıklamasında; “Bununla birlikte Şubat 

ayı ithalatında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artış ger-
çekleşti. Şubat ayı ithalatı 3,9 milyar dolar oldu. İlk 2 aydaki 
ithalat artışı da yüzde 7,7 olarak gerçekleşti. 

Ülkemiz dış ticaret göstergeleri ile benzerlik gösteren bu veri-
ler bize cari açığımızdaki gerilemenin yavaşlamaya geçtiğini gös-
teriyor. İhracatımızdaki performansındaki yavaşlamanın değerli 
TL’den kaynaklandığını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. 

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

Kocaeli ihracatı 2 ayda 
yüzde 28.9 arttı

�0 Kocaeli Odavizyon
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2000 yılı başlarında, Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
(GOSB) ile Tefen Endüstri Parkları bir araya gelerek ülke 
sanayinin uluslararası rekabete hazır, ihracata yönelik bir 
yapıya kavuşmasına katkıda bulunmak için GOSB Teknopark’ı 
kuruldu. Bu işbirliğinin, bir ilk olarak organize sanayi bölge-
sinde olması, kurulan teknoparkın en büyük özelliği oldu.

-Amaç
GOSB Teknopark’ın amacı sanayi ve üniversite işbirliğini 

ilerleterek, teknoloji ağırlıklı üretim ve girişimciliği destekle-
mek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojileri 
benimsemeleri için elverişli bir ortam yaratmaktır. 

Bu ortamda teknolojik bilgiyi ticaretleştirmek, ülkeyi 
teknoloji satın alan bir konumdan çıkartarak katma değeri 
yüksek, kendi teknolojisini üreten, ihracata yönelik bir düzeye 
getirmek amaçlıyor.

 -Hedefler
Türkiye’nin AR-GE potansiyeline ve teknoloji üretebilme 

yeteneğine katkı sağlamak, ülkenin katma değeri yüksek ih-
racat potansiyelini arttırmak, ülkeye yabancı sermaye girişini 
arttırmak, dışa bağımlılığı azaltmak, Türkiye’ye dışarıdan ge-
lecek beyin göçünü arttırmak, kalifiye iş gücüne sahip istihdam 
sağlanması için fırsat yaratmak, genç girişimcileri desteklemek, 
onlara gelişme ve büyüme ortamını sağlamak.

-Tarihçe
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan GOSB 

Teknopark’ın tescil ve ilanı 2003 yılında tamamlanmış, inşa-
atın temelleri atılmıştır. Eylül 2005 yılı itibariyle Teknopark 
faaliyete geçmiştir.

Teknopark bünyesinde yer alan firmalar faaliyetlerini 
toplam 6 binada sürdürmektedir. 120 bin m2’lik alana sahip 
olan GOSB Teknopark’ta kiralanabilen 12.756 m2 kapalı alan 
bulunmaktadır. Bunun 3.806 m2’si yazılım firmalarına 8.950 
m2’si, araştırma ve geliştirmeye yönelik üretim yapan firma-
lara ayrılmıştır. İleri teknoloji firmalarının Teknopark’taki 
ihtiyaçları göz önüne alınmış, tüm binalar ihtiyaçlara uygun 
olarak özel bir mimari tasarım ile hizmete girmişlerdir. 

  
-Ortaklık Yapısı
- Tefen Grubu
GOSB Teknopark’ın en büyük avantajlarından biri sa-

hip olduğu güçlü ve deneyimli ortaklarıdır. Yüzde 49,06 his-
se ile Teknopark’ın A grubu kurucu ortağı olan TEFEN Gru-
bu, İsrail’de 1985 yılından beri 5 adet endüstri parkı kurmuş, 
300’ün üzerinde start-up projeye destek olmuştur. 

Parklar yaklaşık bin 600 çalışanı ve 660 milyon doları aşan 
cirolarıyla, üretimlerinin yüzde 80’ini ihraç etmektedirler. Te-
fen Modeli’nin fikir babası Stef Wertheimer,  İsrail ekonomisi-

GOSB Teknopark, yenilikçi 
ve ilerici teknolojiler için 
elverişli ortam sunuyor

[teknoloji ►
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ne büyük katkı ve başarı getiren bu parkların ve aynı zamanda 
Iscar Ltd. Şirketi’nin kurucusudur. Ülkesine, bölgeye, sanayiye, 
eğitime ve kültürel aktivitelere olan katkısından dolayı birçok 
ödül almıştır. 

Tefen Modeli gençler için istihdam ve eğitim, ülke için kat-
ma değer ve ihracat olanakları yaratırken, yaşamsal ve doğal 
mekânlarla da çalışanlara keyifli bir iş ortamı sunmaktadır. 

Ar-Ge’nin büyük önem taşıdığı bu parklarda, asıl olarak 
yaşam ve insan kavramlarına öncelik verilmiş, sosyal yaşamı 
geliştirmek için müzeler, sergiler, marangozluk atölyeleri, bil-
gisayar laboratuvarları ve farklı yaşlardaki çocuklar için çeşitli 
eğitimler sağlanmıştır.  

- GOSB OSB
GOSB Teknopark’ın diğer büyük ortağı, içinde bulundu-

ğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi’dir.1986’da kurulan, top-
lam 402 hektarlık alana yayılmış olan Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 95 firma üretimde olup, bu firmalarda yaklaşık 13 
bin kişi çalışmaktadır. Sadece bu bölgeden yapılan ihracat 1 
milyar doları aşarken, yatırım ise 1 milyar 350 milyon dolar ci-
varındadır. Bölgede gıda, ambalaj, plastik, elektrik-elektronik, 
makine, kimya, otomotiv ve bilişim sektörleri yer almaktadır. 

-Sabancı Üniversitesi
1999 yılında kurulan Sabancı Üniversitesi GOSB 

Teknopark’ın yüzde 0,70 hisse ile B grubu kurucu ortağıdır. 

-Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi yüzde 0,23 hisse ile Teknopark’ın B 

grubu kurucu ortağıdır.

-Kocaeli Sanayi Odası 
Türkiye imalat sanayi üretimi’nin yüzde 13’nün, dış ticare-

tinin yüzde 16’sının gerçekleştirildiği Kocaeli ilinde yaklaşık 2 
bin sanayiciye hizmet veren Kocaeli Sanayi Odası 1989 yılında 
kuruldu. KSO, Türkiye’nin kamudaki Avrupa Kalite Ödülü 
sahibi ilk ve tek kuruluşu olup, GOSB Teknopark’ın yüzde 0,47 
hisse ile B grubu kurucu ortağıdır.

   -Gebze Ticaret Odası
1989 yılında kurulmuş olan Gebze Ticaret Odası’nın kayıtlı 

5 bin’den fazla üyesi bulunuyor. GOSB, Dilovası OSB, Kimya 
OSB, IMES OSB müteşebbis heyetlerinde yer alan Gebze Ti-
caret Odası, GOSB Teknopark’ın yüzde 0,47 hisse ile B grubu 
kurucu ortağıdır.

 -GOSB Teknopark’ta kiralama koşulları
Teknopark’ ta yer kiralama alternatifleri arasında; Ar-Ge la-

boratuvarları ve yazılım ofislerinin bulunduğu 1 adet high-tech 
bina, Ar-Ge’ ye yönelik 3 adet üretim birimi, sonradan inşaa-
tı tamamlanan, yazılımcılar için ofisleri ve  Ar-Ge’ ye yönelik 
üretim birimleri bulunan, 2 adet bina bulunmaktadır.Ayrıca or-
tak kullanıma yönelik yemekhane, kafeterya, çeşitli büyüklükte 
toplantı salonları ve sergi alanı bulunduran yönetim binası da 
mevcut. 30m2’ve daha büyük ofis alanlarının yanısıra 315 m2 
ve 440 m2’lik birimlerden oluşan    Ar-Ge üretim alanları da 
mevcut.

GOSB Teknopark’a kabul edilen firmalara tüm iletişim, 
internet ve elektrik alt yapıları tamamlanmış, faaliyete hazır 
ofis\üretim alanları tahsis ediliyor. Girişimciler gerekli izinleri 
aldıktan sonra kendi kullanımlarına göre iç düzenlemelerini 
yapabiliyor. Ayrıca 49 yıllığına arsa kiralayıp, yatırım indi-
rimlerinden yararlanmak isteyen firmaların kendi binalarını 
inşa etme olanağı da mevcut. Her türlü alt yapısı hazır olan bu 

arsalarda en kısa zamanda gerekli izinler alınarak, girişimciler 
tüm Teknopark muafiyetlerinden yararlanabiliyor. Logo Yazılım 
ve MTM Güvenlik ve Holografik Kart Sistemleri yüksek tekno-
lojilere dayalı, faaliyetleri için arsa kiralamış şirketlerimizden 
bazıları.

-Hizmetler
Fiber optik data hatları, VOIP özellikli telefon, kartlı giriş çı-

kış takip sistemi, toplantı salonları, seminer ve eğitim salonları, 
yemekhane, kafeterya, sergi salonu, çocuk teknik eğitim ve sanat 
atölyesi, 24 saat güvenlik, otopark, temizlik, bakım, onarım, 
yeşil alan düzenleme, itfaiye, jeneratör v.s. bu hizmetlerden bir 
kısmıdır. 

-Teknopark’ta muafiyetler
4691 no’lu TGB Kanunuyla GOSB Teknopark bünyesinde 

faaliyet gösteren firmalar yaptıkları çalışmalarda vergi muafi-
yeti avantajından faydalanabiliyor. Bu teşviklerin amacı; ileri 
teknoloji üreten ve kullanan, ülke ekonomisine daha yüksek kat-
ma değer ve istihdam sağlayan, ihracatıyla dünya piyasalarında 
yüksek rekabet gücünü arttıran projelerin devlet tarafından 
desteklenmesini sağlamak.

Gelirler-Kurumlar Vergisi: GOSB Teknopark’ta faaliyet 
gösterecek girişimcilerin, bölgede geliştirecekleri ve üretecekleri 
yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde edecekleri kazançları, 
31.12.2013 tarihine kadar Gelirler ve Kurumlar Vergisi’nden 
muaftır.

Stopaj: GOSB Teknopark’ta çalışacak olan araştır-
macı, yazılımcı ve AR-GE personelinin maaşları üzerinden  
31.12.2013 tarihine kadar stopaj ödenmeyecektir.

KDV Muafiyeti: GOSB Teknopark’ta faaliyet göste-
recek girişimcilerin, bölgede üretecekleri yazılım ve ürünleri 
31.12.2013 tarihine kadar Katma Değer Vergisi’nden muaftır.

-GOSB Teknopark’ta yer almak için;
GOSB Teknopark’a ileri teknoloji, yenilik, yaratıcılık ve 

bilgiye dayanan faaliyetler esas olmak üzere, AR-GE ağırlıklı 
çalışma yürüten, artı değeri ve ihracat şansı yüksek projelere 
sahip kuruluşlar kabul ediliyor.

Çevre ve gürültü kirliliğine neden olabilecek, yoğun taşıma 
gerektiren, AR-GE’ye dayalı olmayan, salt ticari amaca yönelik 
seri üretime izin verilmiyor.

GOSB Teknopark’ta yer almak isteyen girişimcilerle ön gö-
rüşme yapmak suretiyle firma ve projeleri hakkında bilgi alına-
rak, TGB Kanunu ve GOSB Teknopark kabul edilme kıstaslarına 
uygun bulundukları takdirde, GOSB Teknopark başvuru formları 
kendilerine iletilir ve Girişimci Kabul Komisyonu tarafından 
değerlendirilmeye tabi tutuluyor.

GOSB Teknopark’ta faaliyet gösteren firmaların sektörel 
dağılımları ise başta otomotiv, bilişim teknolojileri (enformasyon 
ve yazılım), robot otomasyonu, elektrik-elektronik, web tabanlı 
uygulamalar, RFID uygulamaları, hastane otomasyonu, medi-
kal-biyomedikal-biyoteknoloji ve telekomünikasyon alanlarıdır.

-GOSB Teknopark’ta sosyal sorumluluk
 Tefen Modeli’nde esas olan ‘Sosyal Sorumluluk’ faaliyetle-

rinin bir kısmının Teknopark’ta  da gerçekleştirilmesi öngörül-
müştür. Bu amaç dahilinde ilk etapta bölge çocuklarına yönelik 
teknik eğitim ve sanat atölyeleri kurulmuş olup, çocuklara 
ücretsiz eğitim veriliyor. Toplumun küçük yaşlardan itibaren ileri 
teknoloji ve sanatla tanıştırılması sayesinde, geleceğe yönelik 
hedeflerinin ve vizyonlarının genişletilmesi amaçlanıyor. GOSB 
Teknopark bu konuya özellikle önem veriyor.

•

•

•
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Bu ülkeyi teknoloji üssü haline getirmeliyiz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Er-
gün, Türkiye’nin çok değiştiğini ve dünyaya 
açılan bir ülke olduğunu söyledi.

Nihat Ergün, Kocaeli’nin sanayi kenti ol-
duğunu belirterek yerli ve yabancı şirketlerin yatırım bura-
ya yapmaya devam ettiğini söyledi.

“Türkiye çok değişti ve hızlı bir şekilde değişiyor” diyen 
Ergün, şehirlerin de hızlı bir şekilde geliştiğini, hizmetlerin 
ve yatırımların kalitesinin arttığını dile getirdi.

Nihat Ergün, insanların taleplerinin farklılaştığını ifade 
ederek, taleplerin, geriye değil ileriye doğru gittiğini, bunun 
da çok önemli olduğunu kaydetti.

Yatırım ve hizmetlerin kalitesinin ileriye doğru gittiğini 
belirten Nihat Ergün; “Geleceğe doğru baktığımızda, bun-
lar daha da hızlanacak. Türkiye dünyaya açılan bir ülke. 
Türkiye’nin sanayicisine, yatırımcısına, içinde bulunduğu-
muz şehrin üretim gücüne, ihracat gücüne baktığımız za-
man, bu bütün dünyaya yayılan üretim ve ihracat gücüdür. 
Daha da yayılacaktır” diye konuştu.

Nihat Ergün, Türkiye’nin dış politikasının dünyanın her 
yerine uzandığını, büyükelçilik ve konsoloslukların hızlı bir 
şekilde dünyaya açıldığını vurgulayarak, iletişim noktala-
rının artırıldığını, bu gelişmelerin yatırımcıların dünyaya 
daha kolay yayılmasına imkan verdiğini söyledi.

Nihat Ergün, açıklanan rakamlara göre 152.6 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayarak, Türkiye’nin 
10 yıl içinde ihracat rakamının, 36 milyar dolardan 152.6 

milyar dolara ulaşmasının dikkat çekici olduğunu bildirdi.
“Bu artışta Afrika, Güney Amerika gibi yeni pazarlara 

açılmamızın, bu konuda yürüttüğümüz diplomatik faaliyet-
lerin büyük payının olduğunu kabul etmemiz lazım” diyen 
Nihat Ergün; “Ancak ülkemizdeki ihracat artışı sadece pa-
zar çeşitliliğinden, daha fazla ürün ihraç etmekten kaynak-
lanmıyor. İhracatımızın artmasından daha nitelikli ve daha 
yüksek katma değerli ürünler ihraç etmemizin de payı var. 
Artık ihraç ettiğimiz ürünler, eskisine göre daha değerli. 
Bizim ülke olarak daha fazla üretmekten ziyade daha ni-
telikli ve daha yüksek katma değerli ileri teknoloji ürünler 
üretmemiz lazım” açıklamasında bulundu.

- Yüksek teknolojik ürünler payını 
yüzde 20-25’lere çıkarmalıyız
Katma değeri araştıracak şeyin, araştırma, geliştirme, 

markalaşma ve tasarım gibi alanlar olduğunu, bu alanlara 
odaklanılması gerektiğini vurgulayan Nihat Ergün; “Bun-
dan sonra yapacağımız iş, üretim ve ihracatımızın içinde-
ki yüksek teknolojik ürünlerin payını, (bugün yüzde 5’ler 
seviyesindeyiz) yüzde 20-25’ler seviyesine çıkarmaktır. 10 
yıl içinde bu seviyeyi yakalamamız lazım. Bizim bakanlık 
olarak hem sanayi stratejimizde hem de sektörel strateji 
bölgelerinde üzerinde durduğumuz konu budur. Bu ülkeyi 
bir üretim üssü olmak kadar bir Ar-Ge, bir teknoloji üssü 
haline getirmeliyiz. Bu dönüşüm hepimiz için oldukça zor 
geçecek bir dönüşümdür” diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün

www.cvent.com www.digital-mr.com www.horacore.com www.netaki.com.tr opinionmeter.com.tr



HoraCore/Netaki ve Digital-Mr işbirliği 
yeni bir dinamizm ve vizyon sağlayacak

2009’dan beri sektörde online araştırmalar konu-
sunda faaliyet gösteren HoraCore/Netaki gerek 
kendi geliştirdiği çözümler ile gerekse yurt dışından 
ithal ettiği çeşitli çözümleri Türkiye pazarına su-

nan genç bir araştırma şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 
Firma, pazarladığı hizmetler arasına 2010 yılında kurulan ve 
dünya çapında büyüyen Digtal-Mr çözümlerini de kattı.

İşbirliğini İstanbul’da bir basın toplantısı ile duyuran şirket 
ikinci sunum toplantısını da bu ayın sonunda yapmayı planlı-
yor.

- Digtal-Mr firmasının, 
dünya çapında 80’i aşkın müşterisi var
Organizasyonda  Digtal-Mr Kurucu ve Genel Müdürü Mi-

chalis Micheal hem şirketini hemde örnek çalışmalar eşliğinde 
pazara sundukları çözümlerden bahsederek; “Firmanın dünya 
çapında 80’i aşkın müşterisi var. Bunlar arasında bankalar, hız-
lı tüketim malı üreten firmalar, otomobil ve dayanıklı tüketim 

malı üreticileri var” dedi.

- Alp Yener: İşbirliği, 
Türkiye pazarına yeni bir vizyon getirecek
HoraCore Netaki  Genel Müdürü Alp Yener sözkonusu iş-

birliğinin hızla gelişen Türkiye pazarına yeni bir dinamizm ve 
vizyon getireceğini vurgulayarak özellikle Türkiye’de şu anda 
emekleme aşamasında olan araştırma paneli kavramını yeni çö-
züm ailesi yardımı ile daha hızlı ve kolay büyüyebileceğini vur-
guladı. Şu anda Türkiye’de bu çözüm ile hizmet verdikleri bir 
müşterilerinin olduğunu, ikinci müşterileri ile anlaşmak üzere 
olduklarını söyledi.

Digtal-Mr ve HoraCore Netaki iş birliği  20 Şubat’tan itiba-
ren devreye girdi. HoraCore/Netaki, Digtal-Mr’ın Türkiye’deki 
temsilcisi konumunda çalışacak. Sunum toplantısına mevcut 
müşteri ve hedef müşteriler katıldı. Araştırma şirketlerini he-
defleyen 2’inci sunum toplantısının ise Mart sonunda yapılacağı 
duyuruldu.

Online araştırmalar konusunda faaliyet gösteren ve Digital-Mr ile 
işbirliğini basın toplantısı ile duyuran HoraCore/Netaki, Mart ayı 

sonunda da bir sunum gerçekleştirmeyi planlıyor.
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Buna göre Kocaeli ilinde, Şubat ayında 68,2 olarak belirlenen kapasite kullanım 
oranları, Mart ayında 1,8 puan artarak 70,0 olarak belirlendi. 

Türkiye genelinde de, kapasite kullanım oranları 72,7 düzeyine artış gösterdi.

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki 
gelişmelerin ve değişmelerin aylık olarak 
takip edilmesi amacıyla hazırlanan Mart 
ayı anketi çerçevesinde Odamızca bir 
araştırma yapıldı. Araştırmaya katılan 
firma sayısı 110 adet olup bu firmaların 
yüzde 75’i KOBİ, yüzde 25’si büyük ölçekli 
firma niteliğindedir. 

MART 2013

Yıl / Ay (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 (Türkiye) 77,9 78 76,9 78,6 79,2 80,3 79,8 80 77,3 75,8 71,8 64,9
2008 (Kocaeli) 71 69 65 59 58 53
2009 (Türkiye) 61,6 60,9 58,7 59,7 64 67,5 67,9 68,9 68 68,2 69,8 67,7
2009 (Kocaeli) 46 47 50 55 57 61 60 65 63 63 64 64
2010 (Türkiye) 68,6 67,8 67,3 72,7 73,3 73,3 74,4 73 73,5 75,3 75,9 75,6

2010 (Kocaeli) 63 63,1 63,9 68,9 68,6 69,1 68,9 66,7 67,9 70,7 67,4 72,2
2011 (Türkiye) 74,6 73,0 73,2 74,9 75,2 76,7 75,4 76,1 76,2 77 76,9 75,5
2011 (Kocaeli) 70,1 68,6 70,5 73,4 73,5 73,9 72,9 73,2 72,2 72,7 72,3 71,1
2012 (Türkiye) 74,7 72,9 73,1 74,7 74,7 74,6 74,8 74,3 74,0 74,9 74,0 73,6
2012 (Kocaeli) 71,2 70,6 71,4 72,3 71,5 70,6 71,4 70,3 70,1 71,1 70,7 70,3
2013 (Türkiye) 72,4 72,2 72,7
2013 (Kocaeli) 69,4 68,2 70,0

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

ll
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Firma Bildirimleri (%) Nisan

Arttı/Artacak 31,65

Değişmedi/Değişmeyecek 31,65

Azaldı/Azalacak 31,65

İÇ SİPARİŞLER

Ankete katılan firmaların yüzde 25,40’ı 
dış siparişlerinin Nisan ayında arttığını 
belirtirken, yüzde 14’ü ihracatlarında 

azalış bildirdiler. 
Firmaların yüzde 60’ının ise Nisan 

ayında alınan dış sipariş miktarlarında 
bir değişim yaşanmadı.

Firmaların yüzde 32’sinin Nisan ayında 
iç siparişlerinin arttığı belirtilirken 

yüzde 12,65’inin siparişlerinin 
azaldığı belirtildi. 

Genel olarak, sektörlerin siparişlerdeki 
artış, sezona bağlı olarak açıklandı.

SİPARİŞLER

Firma Bildirimleri (%) Nisan

Arttı/Artacak 25,40

Değişmedi/Değişmeyecek 60,31

Azaldı/Azalacak 60,31

DIŞ SİPARİŞLER

Şubat ayı anketine yanıt veren firmala-
rın yüzde 14’ü istihdamlarının arttığı, 
yüzde 79’unun ise istihdamlarında bir 
önceki aya göre değişim yaşanmadığı 
belirlendi.

Firma Bildirimleri Mart (%)

Arttı 14,29

Değişmedi 78,57

Azaldı 7,14

İSTİHDAM

25%

75%
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Kocaeli Sanayi Odası’nın Mart ayı Meclis top-
lantısına ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Scott 
F.Kilner, Türk-Amerikan İş Konseyi Başkan 
Yardımcısı Şerif Egeli, TAYSAD Yönetim Kuru-

lu Başkanı Mehmet Dudaroğlu, ABD Ticaret Ataşesi Türk İhra-
catçılar İçin Finansal  Kredi Hizmetleri sorumlusu Manoj Desai 
ve Vize Departman sorumlusu Rich Faillace katıldılar. 

Toplantıda ilk sözü alan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zey-
tinoğlu, Kocaeli sanayi ve  bölge sanayinin Türkiye konumunda-
ki rolünü aktardı. KSO Başkanı Zeytinoğlu, konuşmasının diğer 
bölümünü ise ABD Başkonsolosu ve diğer yetkililere yönelik 
olarak gerçekleştirerek şunları ifade etti:

“ABD’nin 2012 yılı dünya ticareti 3,82 trilyon dolar oldu. 
Maalesef ABD ve ülkemiz arasındaki ticaret hacmi bugüne ka-
dar istenen düzeyde olmamıştır. 2012 yılında ABD’ye 5,6 milyar 
dolar ihracat yaparken, 14,1 milyar dolar ithalat yapmışız. ABD 
ile toplam dış ticaretimiz 19,7 milyar dolar olmuştur. ABD’nin 
ticaret hacminin binde 5’i. Yeterli değil. TUİK verilerine göre; 
2000 ve 2012 yılları arasında Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde  
449 büyürken, ABD’ye olan ihracatımız sadece yüzde 79 düze-
yinde büyümüştür. Ancak AB’deki son yıllardaki ekonomik da-
ralma ile ABD’ye olan ticaretimizde yeterli olmamakla birlikte 
ilerleme kaydedilmiştir. Nitekim 2012 yılında ABD’ye gerçek-
leşen ihracatımız geçen yıla göre yüzde 18,4 oranında artmış-

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

ABD, ülkemiz ile 
‘Serbest Ticaret Anlaşması’ yapmalı

Ayhan Zeytinoğlu: ”Bilindiği gibi  ülkemizin 2023 yılı ihracat hedefi 
500 milyar dolardır. Bu ticaret hacminde  ABD’ye düşen 75 milyar dolar ihracat, 
75 milyar dolar ithalat olmalıdır diye düşünüyoruz.”

[meclis toplantısı ►
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tır. ABD’ye çoğunlukla otomotiv ve demir-çelik ürünleri ihraç 
ederken, demir-çelik, metal hurda, uçak ve diğer ulaşım araçları 
ithal ediyoruz. Ülke genelinde, ABD dış ticaret açığı verdiğimiz 
ülkelerden biridir.İlimiz ise ABD ile ticarette açık değil, fazla 
veriyor. İlimizden yapılan ihracat ise 763 milyon dolar, ithalat 
708 milyon dolardır.”

KSO Başkanı Zeytinoğlu, ABD ile stratejik ortak olduğumu-
zu belirterek; “12 bin 500’ün üzerinde öğrencimiz var. Ancak 
serbest ticaret anlaşmamız yok. Anlaşması olan ülkelere baktı-
ğımızda, bunu anlamakta zorlanıyoruz. (Avustralya, Bahreyn, 
Şili, Kolombiya, İsrail, Ürdün, Fas, Peru, Umman, Singapur, 
G.Kore, Panama) 

2011’de ülkemiz yüzde 8,5 büyüdü. Suriye ve İran olum-
suzluklarına rağmen 2012’de yüzde 2,5 büyüdü.Ülkemizin kal-
kınması bu ülkelerle olan ticaretimizin güçlenmesi ile mümkün 
olacaktır. Yakın zamanda, AB ile imzalanacak serbest ticaret 
anlaşmasında, ülkemizi de bu anlaşmaya dahil etmenizi strate-
jik ortağımızdan istiyoruz. Malumunuz ülkemizin 2023 yılı ih-
racat hedefi 500 milyar dolardır. Bu ticaret hacminde ABD’ye 
düşen 75 milyar dolar ihracat, 75 milyar dolar ithalat olmalıdır 
diye düşünüyoruz. Gelin bu hedefe ulaşmada, Kocaeli, işbirliği-
nin başladığı nokta olsun.” açıklamasında bulundu.

-ABD Başkonsolosu Kilner: 
Zeytinoğlu’nun dileklerine katılıyorum

Toplantıda söz alan ABD Başkonsolosu Scott F. Kilner, 8 
yıldır Türkiye’de bulunduğunu, bundan çok mutlu ve gururlu ol-
duğunu  vurgulayarak başladığı konuşmasında, “Türkiye 1980’li 
yıllarda çok karanlık günler yaşamıştı. Türkiye’ye daha sonra 
tekrar geldiğimde olumlu yönde  büyük değişimler görmek beni 

sevindirmiştir. Türkiye önüne çok büyük hedefler koymuştu. Her 
şeyden önemlisi konulan hedeflerin getirebileceği olumsuzluklar 
sizleri hiç etkilememişti.” dedi. Türkiye’de 1999 yılında sana-
yi kenti Kocaeli’de çok büyük deprem yaşandığını vurgulayan 
Başkonsolos Kilner, “Kocaeli çok dayanıklıymış. Ben depremi 
ABD’den takip ettim. Bu büyük felaket çabuk atlatıldı. Kocae-
li Üniversitesi’ni gezdim. Çok ama çok büyük işler yapmışsınız. 
Bende bu gelişmelerden gurur duydum, mutlu oldum.” dedi. 
ABD Başkanı Obama’nın Türkiye ziyaretinde “Dengeli ekono-
mi ve ticari ilişkilere sahip olmamız  gerekir” sözünü hatırla-
tan Başkonsolos Kilner, “ Başkan Zeytinoğlu’nun temennilerine 
yürekten katılıyorum. Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmasına 
dahil olması kararını Washington verecektir. Bu konu ileride 
belli olacaktır. ABD ‘de Türk yatırımcılarının arttığını görmek 
istiyoruz. Var olan yatırımların da daha iyi konumlara gelmeleri 
gerektiğini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. 

ABD İstanbul Başkonsolosu 
Scott F. Kilner

KSO Meclisi tam kadro toplantıdaydı

[meclis toplantısı ►
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-Şerif Egeli: 2013 hedefi için büyük 
ABD pazarını kullanmak şart

Türk-Amerikan İş Konseyi Başkan yardımcısı Şerif 
Egeli’de konuşması’nda ABD-Anadolu Köprüleri toplantısı-
nın 11’incisini Kocaeli’de gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, 
”2023 hedefi için  büyük ABD pazarını kullanmak şarttır.” 
açıklamasında bulundu.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, ABD ile ilgili 
eleştirilerini ABD’li heyete bakarak 

gerçekleştirdi

KSO Meclis toplantısını Meclis Başkanı 
Hasan Tahsin Tuğrul yönetti

Meclis toplantısına katılan konuklar ile  
Tuğrul ve Zeytinoğlu bir arada görülüyor

Türk-Amerikan İş Konseyi Başkan
Yardımcısı Şerif Egeli
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TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Dudaroğlu

-TAYSAD Başkanı: 2012’de 
ABD’ye 853 milyon dolar 
otomotiv ihracatı yaptık

Toplantıda söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Dudaroğlu, TAYSAD’ın 1978 yılında kurulduğunu belirte-
rek, bugün 310 üyeye sahip olduğunu açıkladı. Dudaroğlu, 
TAYSAD’ın yıllık cirosunun 17.5 milyar dolar, ihracatının ise 
6 milyar doları bulduğunu açıklayarak, “100 bin çalışanın bu-
lunduğu TAYSAD üyeleri 2011 yılında ABD’ye 727.2 milyon 
dolar otomotiv ihracatı gerçekleştirmiştir. 2012 yılında ise bu 
852.6 milyon doları bulmuştur.” dedi.

Kosova Heyeti, Kocaeli 
Sanayi Odası’nı ziyaret etti

  Mitrovica Belediye 
Başkanı Avni Kastrati 

önderliğindeki 24 kişilik  
Kosova iş heyeti Kocaeli 

Sanayi Odası’na 
ziyarette bulundu.

Kosova Heyeti Başkanı Mitrovica Belediye 
Başkanı Avni Kastrati KSO Başkan Yardımcısı 

Ahmet Başaran, KSO Genel Sekreteri 
Memet Turabi ve diğer yetkililer görülüyor.

  Kocaeli Sanayi Odası Meclis salonunda ger-
çekleştirilen Kosova Heyeti toplantısında KSO Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Başaran 
konuk Kosova heyetine hoş geldiniz konuşması 
yaparak, yakın dostluklarının  karşılıklı ticaret 
anlaşmalarıyla gelişeceğini vurguladı. KSO Genel 
Sekreteri Memet Barış Turabi’de Kocaeli ve sana-
yisi hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. 
Mitrovica Belediye Başkanı Avni Kastrati de ko-
nuşmasında her iki ülke arasındaki dostluğun  çok 
eski tarihlere dayandığını, kendilerinin bunu geliş-
tirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara ABİ-
GEM ve Kosova Priştina İş Ajansı işbirliğinde iki-
li iş görüşmeleri gerçekleştirildi. İkili görüşmeler 
kapsamında elektrik&elektronik, ambalaj, kimya, 
metal, mobilya, gıda, tekstil, orman ürünleri ve in-
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[etkinlik ►

şaat sektörlerinde faaliyet gösteren 15 Kosovalı 
firma ile 23 yerli firma 50’nin üzerinde ikili iş 
görüşmesi gerçekleştirdi.

Kocaeli Sanayi Odası’nın 2012 yılı Aralık 
ayında gerçekleştirmiş olduğu 2013 Yılı Yurtdışı 
Heyet Ziyaretleri anketi sonuçlarına göre üyele-
rin büyük çoğunluğu Balkanlar ve Doğu Avrupa 
ülkeleriyle gerçekleştirilecek organizasyonlara 
katılmak istediklerini belirttiler. Bu bağlamda 
ziyaret talebi kabul edilen Kosova heyetinin, 
Balkan ülkeleriyle kurulacak işbirliği köprüleri-
nin hareket noktası olması bekleniyor.

Ayrıca program kapsamında Mitrovica Bele-
diye Başkanı Avni Kastrati, Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak’ ı maka-
mında ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi’nin 
uygulamaları hakkında bilgi almış ve belediyeler 
arası işbirliği potansiyellerini değerlendirildi.

İkili Görüşmeler-Kosova’lı işadamları ile 
bölgemiz sanayicileri karşılıklı olarak iş 

görüşmeleri gerçekleştirdiler.

Kosova Heyeti ile
ikili görüşmeler gerçekleştirildi

Kosovalı sanayicilerle, bölgemiz 
sanayicileri arasında işbirlikleri başladı.

Kocaeli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ahmet 
Başaran, Genel Sekreter Memet Barış Turabi, 

Mitrovica Belediye Başkanı Avni Kastrati ve diğer 
yetkililer birlikte.

�� Kocaeli Odavizyon
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Johnson Controls 
York ® YK su soğutmalı 

soğutma grupları ile 
sektöründe öncü olmaya 

devam ediyor
Johson Controls, 

York ® YK su so-
ğutmalı santrifüj 
kompresörlü soğut-
ma grupları tasa-
rımlarında ilkleri 
arasında yer alıyor. 
YK soğutma grupla-
rı çevreci HFC-134a 
gazını ve opsiyonel 
değişken hız sürü-
cüsü teknolojisini 
(VSD) kullanarak; 
endüstriyel tesislerde 
ya da otel, havali-
manı, alışveriş mer-
kezi ve yüksek bina 
projeleri gibi konfor 
amaçlı kullanımlar-
da gerek ilk yatırım 
maliyet avantajı 
gerekse geniş kapasite aralığı ve yüksek verimliliği sayesinde 
en çok tercih edilen marka olarak ısıtma-soğutma sektöründe 
önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

- York ® YK su soğutmalı soğutma grupları
Tek kompresörle 1000-10.000 kW aralığında soğutma ka-

pasitesi sağlamak-
tadır. Minimum 
kule dönüş suyu sı-
caklığında 12.8°C 
derece ile rakipsiz-
dir. Frekans inver-
tör (VSD) opsiyonu 
ile 12°C lere varan 
COP  ara yük verim 
değeri sağlar. Hat 
gaz by pass opsi-
yonu ile  yüzde 0 
– yüzde 100 kapa-
site aralığında çalı-
şabilmektedir. Orta 
gerilim besleme-
lerinde (OG),York 
® YK soğutma 
grupları genis ka-
pasite alternatifi ve 
frekans invertörlu 

starter opsiyonu sunmaktadır. York ® YK su soğutmalı enerji 
verimliliği ile ön plana çıkan buz depolama sistemlerinde ikili 
çalışma modu özelliği sayesinde tercih sebebi olmaya devam 
ediyor. Turbin havası iyileştirme tesislerinde yüksek kapasite 
ve verimlilik ihtiyacı sebebiyle York® YK soğutma grupları 
yatırımcıya büyük avantajları sağlamayı planlıyor.

Johnson Controls Şirketler Grubu hakkında
Johnson Controls, global olarak çeşitlendirilmiş teknoloji ve 150’den fazla ülkedeki müşterilere hizmet veren endüstri lideridir. 

162 bin çalışanıyla binaların enerji ve işletim verimliliklerini; kurşun-asit otomotiv aküleri ve hibrit ve elektrikli araçlar için gelişmiş 
aküleri; ve otomobiller için dahili sistemleri optimize etmek için kalite ürünleri, hizmetleri ve çözümleri yaratmayı hedefler. Sürdü-
rülebilirlik sorumluluğun kökleri ilk 1885 yılında elektrikli oda termostatının keşfine dayanır. Johnson Controls ısıtma, soğutma, 
havalandırma ve endüstriyel soğutma ve bina güvenlik sistemleri alanlarında önde gelen ürün, kontrol ve hizmet sağlayıcısıdır. 
150’den fazla ülkede yer alan ofisleriyle, bir milyonun üzerindeki müşterisi için enerji verimliliğini artıran ve işletim maliyetlerini 
azaltan ürünler, hizmetler ve çözümler sunar.

York ® YK su soğutmalı soğutma grupları

[şirketlerden ►



Şahabettin Bilgisu Çevre 
Ödülleri ilk jüri toplantısı 

gerçekleştirildi

[çevre ►

�� Kocaeli Odavizyon

Türkiye’de ilk kez Kocaeli Sanayi Odası tarafından, 
1995 yılından itibaren çevrenin korunmasına ve gelişimine 
katkıda bulunmak, çevresel açıdan sürekli gelişimi teşvik et-
mek, değişen çevre kavramlarına uyumu cesaretlendirmek, 
ölçülebilir çevre yatırımlarının yanı sıra çevreye ve topluma 
katkıları olan kuruluşların desteklenmesi ve teşvik edilmesi 
amacıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu yıl 19’uncusu 
düzenlenecek olan Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu 
Çevre Ödülleri, çevre bilincinin gelişmesinde ve yaygınlaştı-
rılmasında önemli rol oynuyor.

1995 ve 1996 yıllarında 4 dalda -Yeşil Baca, Atık 
Su Arıtma Tesisi, Çevreci Ürün ve Çevreci Proje- verilen 
Çevre Ödülleri, 1997 yılından itibaren tek dalda verilmeye 
başlanmış ve ‘Çevreci Başkan’ olarak bilinen ve ‘Şahabettin 
Bilgisu’ nun adı verildi.

Çevre Ödülleri organizasyonu; 1998 yılından itibaren 
civar iller ve 1999 yılından sonrada Marmara Bölgesinde yer 
alan (İstanbul hariç) Sakarya, Bilecik, Yalova ve Bursa’yı da 
kapsayan Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının faaliyet 
gösterdiği bir bölgede düzenlenmektedir. 2003 yılından 
itibaren ise İstanbul ili de dahil Marmara Bölgesinde faaliyet 
gösteren sanayi kuruluşlarına Büyük İşletme ve KOBİ dalın-
da çevre ve teşvik ödülleri verilmeye başlandı.

2012 yılında düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül 
Töreni’nde büyük işletme kategorisinde; Dyo Boya Fabrika-
ları Çevre Ödülü’nü, Aygaz A.Ş. Yarımca Dolum Tes. Şubesi 
Teşvik Ödülü’nü ve Tüpraş İzmit Rafineri Müdürlüğü ise Jüri 
Özel Ödülü’nü almaya hak kazanmışlardır. KOBİ kategorisin-
de ise; ICM Makine ve Mühendislik Teşvik Ödülü’nü, Kocaeli 
Kaya Satış ve Paz. firması ise Jüri özel Ödülü’nü aldı.

-Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 
organizasyonundaki jüri üyelerimiz;  
Kocaeli Sanayi Odası
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
İZAYDAŞ
Kocaeli Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü
Uludağ Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü
Sakarya Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Müh. Bölümü
Marmara Üniversitesi Kimya Müh. Bölümü
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
TSE
TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü
Doğal Hayatı Koruma Vakfı
Tema Vakfı’nı temsilen kendi alanlarındaki uzman kişilerden oluşuyor.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jüri tarafından oluşturulan teknik alt komite değerlen-
dirme sonuçlarına göre saha ziyaretleri yapılır ve 2 değerlen-
dirme sonucuna göre de çevre ödülü ve teşvik ödülü kazanan 
katılımcılar belirlenir.

Saha ekibinde; Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İzaydaş, TSE, GOSB 
ve Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 
uzman kişiler yer alıyor.

2013 yılı Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri başvuruları 
başlamış olup, son başvuru ‘10 Mayıs 2013’ tarihidir. Çevre 

Ödül Töreni organizasyonu ise Haziran ayı içerisinde Bakan 
Erdoğan Bayraktar’ın katılımı ile gerçekleştirdi.

Kocaeli Sanayi Odası’nın 2013 yılında hedefi;
Bölgeyi genişletmek, (Bütün Marmara Bölgesi’ne yaygın-
laştırmak)
Başvuru sayısını 20’ye yükseltmek,
Süreci daha erken tarihte başlatmak (Sürece bu yılın 
başında başladık. İlk katılımlı jüri toplantısını bugün 
gerçekleştirdik)
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerinin marka değerinin 
arttırılması.

•

•
•

•
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[çevre ►

Türkiye imalat sanayinin 
yüzde 13’ünü üreten 
Kocaeli, sanayinin yo-
ğunluğu sebebiyle çevre 

sorunlarını gündeminde tutmaya 
devam ediyor. 

Sanayinin temsilcisi olan Koca-
eli Sanayi Odası, çevre sorunların 
irdelenerek çözüm önerilerinin üre-
tildiği, ortak projelerin yürütüldüğü, 
katılımlı bir ‘KSO Çevre Platformu’ 
oluşturdu. 

KSO Çevre Platformu amacı
Doğal çevre bilincini ve duyarlı-
lığını geliştirmek, etkin kılmak, 
yaygınlaştırmaya yönelik çalış-
malar yapmak.
Sorunlara karşı ortaklaşa 
projeler yürütmek, kamuoyu 
oluşturmak.
Çözüm önerileri üretmek ve 
yaşama geçirmek.
Platform ortalama 2 ayda bir 

•

•

•

•

KSO Çevre Platformu gündem-
deki yerel çevre sorunlarını tar-
tışarak çözüm yolları bulmayı 
amaçlıyor. 

Platform ilk toplantısını 18 
Mart 2013 tarihinde Kocaeli Sana-
yi Odası’nda 17 kişinin katılımı ile 
gerçekleştirdi. 

Toplantıda, Çevre konusundaki 
Mevzuatların uygulanması ve bu 
aşamada karşılaşılan sorunlar; 
ÇED Yönetmeliği, Çevre Denetimi 
Yönetmeliği ve Çevre Kanununca 
Alınması Gereken İzin ve Lisanslar 
Hakkında Yönetmelik kapsamındaki 
sorunlar tartışıldı. 

Çevre eğitim ihtiyaçlarının ve 
konu başlıklarının belirlenmesi; 
Kocaeli’nin çevre konusundaki 
çeşitli statüdeki insanların eğitim 
ihtiyaçları üzerinde duruldu. 

Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin 
Bilgisu Çevre Ödülleri 2013 Yılı Or-
ganizasyonu hakkında bilgilendirme 
yapıldı ve bu konuda görüşler alındı.

‘KSO Çevre Platformu’ 

ilk toplantısını Kocaeli Sanayi Odası’nda  

gerçekleştirdi

Platform Üyeleri;
Kocaeli Sanayi Odası
Kocaeli İl Çevre Ve Şehircilik Mü-
dürlüğü
Kocaeli Büyükşehir Bel. Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühen-
disliği Bölümü
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Çevre Mühendisliği Bölümü
İzaydaş
Çevre Mühendisleri Odası
GOSB Çevre Birimi
TOSB Çevre Birimi
GEPOSB Çevre Birimi
Güzeller OSB Çevre Birimi
İmes Çevre Birimi
Makinacılar OSB Çevre Birimi
Kimyacılar OSB Çevre Birimi
Dilovası OSB Çevre Birimi
Tüpraş

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



�7Kocaeli Odavizyon

Kocaeli’nde 5 yılda 96 ton 
elektronik atık toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2008 yılında baş-
lattığı çalışmayla elektronik atıkların doğaya 
atılmasının önüne geçti. Kurum ve kuruluşlara 
konulan geri dönüşüm kutularıyla elde edilen 

ömrünü tamamlamış elektronik ürünler, ilgili firmaya gön-
derilerek ayrıştırılıp tekrar hammaddeye dönüşüyor. 
Bu yolla 5 yılda 96 ton atığın geri dönüşümü sağ-
landı.Çevre söz konusu olduğunda üzerlerine dü-
şen görevi yerine getiren vatandaşlar, bozulan 
ev aletlerini, televizyonunu, telefonunu ve 
teknolojinin gerisinde kalmış bilgisayar 
parçalarını geri dönüşüm kutularına atı-
yor. Projenin başladığı 2008 yılında bin 
kilo olan toplama miktarı, sonraki yıllar 
katlanarak artış gösterdi. Projenin ikin-
ci yılında dört kat artarak 4 bin kilonun 
üzerine çıkan elektronik atık miktarı, üçüncü 
yılda 16 tona ulaştı. Dördüncü yılda 30 tonla 
ikiye katlanan elektronik atık geri dönüşüm mik-
tarı, 2012 yılında 44 tonu buldu. 5 yılda toplam 96 
tondan fazla e-atık hammaddeye dönüştü.

Elektronik atıkların geri dönüşümünde öğrenciler etkili 
oldu. Öğrenciler, okullarındaki ve evlerindeki eski elektronik 
parçaları geri dönüşüm kutularında biriktirdiler. Geri dönüşüm 
firmalarına gönderilen elektronik atıkları parça özelliklerine 

göre ayrılıyor. 
Plastik, metal, cam ve diğer parçalar ana gövdeden ayrıla-

rak bir bölmede toplanıyor. Daha sonra bu maddeler parçala-
nıp toz haline getirilerek hammaddeye dönüşüyor. Elektronik 
ürünlerin yapımında klorlu solventler, bromlu alev geciktirici-

ler, PVC, ağır metaller, plastik ve gazlar kullanılıyor. 
Elektronik eşyalarda kurşun, cıva, kadmi-

yum, krom, fosfor ve berilyum gibi maddeler 
bulunuyor. 10 gram kurşun 25 bin ton toprağı 

kirletirken, 200 bin litre suyu kullanılmaz hale 
getirebiliyor. 

Bir flüoresanın içerisinde bulunan cıva, 
30 bin litre suyu kirletebiliyor. Yapılan bir 
araştırmada, 7 yılda kullanılmaz hale ge-
len 300 milyon bilgisayardan 500 bin ton 

kurşun olduğu tespit edildi. Doğaya atılan 
e-atıkların içindeki maddeler toprağa ve suya 

karıştığında, insan vücuduna geçerek, pek çok 
organın fonksiyonunu kaybetmesine neden olu-

yor.
Elektronik atıkların ekonomiye kazandırılmasıyla doğal 

kaynaklar korunuyor. Uygulama ile enerji tasarrufu sağla-
nırken atık miktarları da azalıyor. 15 ton elektronik atıktan 
ortalama 1 ton civarında bakır elde ediliyor. Geri dönüşüme 
gönderilen e-atıklardan çeşitli araçlar yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 
2008 yılında başlattığı çalışmayla elektronik 

atıkların doğaya atılmasının önüne geçti



�8 Kocaeli Odavizyon

[kso servislerinden ►

İş geliştirme bölümü, Kocaeli Sanayi Odası’nın ilk ku-
rulduğu yıllarda, ‘araştırma ve yayın servisi’ adıyla sınırlı 
konularda faaliyetler yürütürken, ihtiyaçlar ve beklentileri 
karşılayacak şekilde yeniden yapılandı. İş geliştirme bölü-
mü; araştırma uzmanı, uluslararası ilişkiler uzmanı ile çev-
re uzmanından oluşan kadrosuyla, büyük projelerin ortaya 
çıkarılmasına katkı sağlıyor.

Bölümün faaliyet alanları; sanayi kuruluşlarını bilgilen-
dirme, araştırma çalışmaları, proje geliştirme ve uluslar 
arası ilişkileri geliştirme faaliyetleri olmak üzere dört ana 
konudan oluşuyor. Bu faaliyet alanlarını da Kocaeli Sanayi 
Odası’nın stratejik hedefleri belirliyor. Kısaca iş geliştirme 
bölümünü Kocaeli Sanayi Odası’nın dışa açılan penceresi 

olarak tanımlamak yanlış olmaz.
İş geliştirme departmanı Genel Sekreter Yardımcısı 

Elif Bilgisu tarafından koordine edilen departman, sana-
yi kuruluşlarının büyük çoğunluğunu oluşturan KOBİ’lerin 
iş hayatını etkileyen güncel gelişmelerden haberdar olma-
larını, ekonomik ve yasal değişikliklere adapte olmalarını 
sağlamak amacıyla, bilgi kaynağı olmak için toplantılar, 
seminerler, çalıştaylar, vb. etkinlikleri düzenliyor. 

2012 yılında 54 adet toplantı organize edildi. Bununla 
birlikte, 2012 yılında bir ilk olarak; etkinlikler, temsilci-
liklerin de katkılarıyla Gebze’de düzenlenerek bu bölgedeki 
sanayicilere de ulaştırıldı. 2013 yılında da benzer şekilde 
bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi planlanıyor.

KSO’nun dışa açılan penceresi:
İş Geliştirme Departmanı….

İş Geliştirme Servisi ekibi: Elif Bilgisu, Dila Denizhan, Aynur Hacıfettahoğlu ve 
Esra Kanpara’dan oluşuyor
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Bölgenin ekonomik, çevresel ve sosyal gelişimini sağla-
yacak çalışmaların yürütüldüğü iş geliştirme bölümü bölge 
sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişimlerin aylık takip 
edildiği ‘KSO Sanayi Kuruluşlarının Durumunu Belirleme 
Anketi’ üyelerine gönderiyor. 

Kapasiteler aylık olarak Kocaeli Sanayi Odası Odaviz-
yon dergisinde yayınlanıyor. Araştırma ile ayrıca firmala-
rın ihracat, istihdam ve iç ve dış satışlarındaki gelişmeleri 
de takip ediliyor. Çeyrek dönemlerde gerçekleştirilen anket 
çalışması 2009 yılından itibaren aylık ve online yapılmaya 
başlandı.

Her yıl düzenli olarak yayınlanan bir araştırma çalış-
ması da Türkiye’nin en büyük 500 işletmesinde Kocaeli’nin 
yerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanıyor. Bununla bir-
likte iş geliştirme birimi sektör raporları yayınlıyor.

Kocaeli sanayicisinin temsilcisi olan Kocaeli Sanayi 
Odası’nın en temel görevlerinden biri Oda görüşü oluştur-
mak ve oluşturulan bu görüşleri ilgili mercilere ileterek ka-
muoyu sağlamak. Bu amaca yönelik çalışmalar iş geliştir-
me birimi tarafından oluşturuluyor. 

Sanayi kuruluşlarının önündeki engelleri ortadan kaldı-
rabilmek amacıyla çeşitli yasa, mevzuat, taslaklar hakkın-
da, gerek Meslek Komitelerinden, gerek üyelerden gelen ve 
gerekse Odaca oluşturulan görüşleri ilgili mercilere iletmek, 
diğer Odaların görüşlerini desteklemek başlıca faaliyetleri 
arasında yer alıyor. 

İGE Bölümü tarafından bölgesel kalkınmaya yönelik 
proje bazlı birçok çalışma yürütülüyor. Son yıllarda ise 
fonu olan projeler yazılıyor ve uygulanıyor. 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın teknik ve doğru-
dan faaliyet desteklerine başvurularda bulunarak Kocaeli iş 
dünyasının ihtiyacı olan mesleki alanlarda analizler, bölge-
nin ulaştırma alt yapısına katkı verecek deniz taşımacılığı 
ile ilgili fizibilite çalışması ve Ekonomi Bakanlığı tarafın-

dan benimsenen girdi tedarik strateji kapsamında demir-çe-
lik sektörü için sürdürülebilir dış ticaret projesi yürütüldü. 
Bununla birlikte KOSGEB tematik desteklerinden faydala-
nılarak yan sanayinde Markalaşma projesi tamamlandı.

İş geliştirme bölümü 2013 yılında Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın hibe programlarına iki proje ile, AB 
Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi’ne, MARKA’nın 
Sosyal Kalkınma Alt Yapı Mali Destek programına, MAR-
KA Teknik Destek Programına birer proje ile başvurularını 
yaptı. Yıl içerisinde planladığı bölgesel gelişime katkı vere-
cek başka proje başvuruları da olacaktır.

Türkiye imalat sanayinin yüzde 13’ünün üretildiği ve 
Türkiye’nin ikinci büyük sanayi kentinde çevre önemli bir 
konudur. İş geliştirme bölümünün çevre sorumlusu tarafın-
dan, çevre mevzuatı takip edilirken, eğitim, bilgilendirme 
faaliyetleri yürütülüyor. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 
organizasyonu düzenleniyor.

İş geliştirme bölümü, KOBİ’lerin yeni pazarlara ulaşı-
mına aracılık yapmak amacıyla, heyet organizasyonları, 
yurtdışı ziyaretleri, firma eşleştirme çalışmaları ve yeni 
işbirlikleri kurmaya yönelik faaliyetler yürütüyor. Ülke ta-
nıtım toplantıları düzenliyor. Yine ikili iş görüşmeleri ile 
firmaların işbirliklerini güçlendiriyor. 

Bununla birlikte, sanayi kuruluşlarının ve ülke ihra-
catının arttırılması için piyasa ve dış pazar araştırmaları 
yapıyor veya yapılmış olanı izleyerek dokümanları üyelere 
iletiyor. Yine dış ticaret istatistikleri iş geliştirme birimi 
tarafından hazırlanıyor. 

Odanın ödül organizasyonları iş geliştirme bölümü ta-
rafından yürütülüyor. Etkinliğin tanıtımından, başvuruların 
alınmasına, duyurulmasına ve organizasyonun düzenlenme-
sine kadar olan tüm aşamalar söz konusu bölüm tarafından 
gerçekleştiriliyor.
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Kocaeli Sanayi Odası  ve Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) işbirliği ile düzenlenen  Sendika-
lar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Bilgilendirme Semineri 
gerçekleştirildi.

 Kocaeli Sanayi Odası Meclis Salonunda yapılan Sen-
dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Bilgilendirme 
Semineri’ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı Erhan Batur, TİSK Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tuğrul Kudatgobilik, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, KSO Genel Sekreteri Mehmet Barış 
Turabi,sanayi kuruluşları temsilcileri katıldılar.Toplantının 
açılış konuşmasını yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
yasayla birlikte işkolu barajı’nın yüzde 10’dan yüzde 3’e 
düşürüldüğünü söyleyerek;”İş kolu barajının yüzde 3’den 
aşağıya inmemesini talep etmiştik. Burada toplu pazarlık 
düzeni açısından işkolu barajının büyük önemi var. Yüz-
de 3 olarak belirlenmiş işkolu barajı, Ekonomik ve Sos-
yal Konseye üye olan konfederasyonlara üye sendikalara 1 
Temmuz 2016’ya kadar yüzde 1, 1 Temmuz 2016’dan 1 
Temmuz 2018’e kadar yüzde 2 olarak uygulanacak.Yüzde 
10’dan yüzde 3’e inen baraj vasıtası ile önümüzdeki dö-
nemde sendika sayısında artış olabileceğini düşünüyoruz.
Endişemiz marjinal grupların sendikalaşarak iş huzurunu 
bozabileceğidir” dedi.

- Kudatgobilik’ten kıdem tazminatı müjdesi 
Toplantıda ikinci olarak söz alan TİSK Başkanı Tuğrul 

Kudatgobilik, seminerde 7 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe 
giren yeni 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu ile getirilen değişiklikler ve Türk toplu iş ilişkileri 
sistemine muhtemel etkilerinin değerlendirileceğini söyledi. 
TİSK Başkanı Tuğrul  Kudatgobilik, “Bu seminer, sendika-
lar ve toplu iş ilişkileri sistemini önemli ölçüde değiştiren 
yeni Kanun’un işyeri uygulamalarına yansımalarının tüm 
boyutları ile değerlendirilmesi ve işverenlerin konuyla ilgili 
bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmektedir. 6356 sayılı 

kanunun tüm hazırlık sürecindeki çalışmalar bu anlayışla 
katılan ve işyerlerimizin görüşlerini tek elden dile getiren 
Konfedarasyonumuz, çalışma hayatında 1980 öncesi ya-
şanan kaos ortamına geri dönülmemesi için önemli katkı-
lar sağlamıştır. Kanunun yasalaşma süreci içinde İşveren 
ve işçi konfederasyonları ile Çalışma ve sosyal Güvenlik 
Bakanlığı yetkilileri çok sayıda toplantı yapmış ve sosyal 
diyalog mekanizmaları etkin şekilde işletilmiştir. Ancak 
Kanun’un bazı maddelerine ilişkin olarak konfederasyonu-
muzun çekinceleri sürmektedir. Temennimiz , bu konuların 
önümüzdeki dönemde yapıcı sosyal diyalog süreci içinde 
ele alınması, ülkemiz, sosyal taraflar ve halkımız için en 
uygun çözümlere kavuşturulmasıdır. Kıdem tazminatları 

KSO‘da Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi  
Kanunu bilgilendirme semineri yapıldı

Kocaeli sanayi Odası Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu

KSO Başkanı Zeytinoğlu TİSK Başkanı 
Kudatgobilik’e plaket verdi

TİSK Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuğrul Kudatgobilik
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ÇSGB Müsteşar Yardımcısı 
Erhan Batur

Sendikalar ve Toplu Sözleşme 
Kanunu Bilgilendirme seminerine 

ilgi büyüktüKSO Başkanı Zeytinoğlu 
ÇSGB Müsteşar Yardımcısı 
Erhan Batur’a plaket verdi

konusunu görüşmek üzere önümüzdeki gün-
lerde Ankara’da ilgili bakanlık ile biraraya 
geleceğiz.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur ise 1980 
öncesi çalışma hayatını anımsatarak, 1983 
yılından sonra çalışma hayatı ve örgütlen-
melerin yeniden şekillendiğine dikkat çekti. 
Müsteşar Yardımcısı  Erhan Batur, bugün-
lerde ise çalışma hayatında taraflar arasında 
sosyal diyaloğun giderek yaygınlaştığını vur-
guladı.

Toplantının son bölümünde ise İstanbul 
Üniversitesi  Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. 
Gülsevil Alpagut, Sendikalara üyelik,  aidat-
lar, işkolları sistemi ve sendikal güvencelerde 
yapılan değişiklikler hakkında bilgilendir-
me yaptı. Yine İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden Prof. Dr. Fevzi Şahlanan da; 
“Toplu İş Sözleşmesinde yetki prosedürü ,ge-
nel esasları ve uyuşmazlıkların çözüm yolları  
konusunda değerlendirme yaptı.
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Kocaeli Sanayi Odası  ve Makina Mühendisleri Odası işbirliği ile 27 Şubat 2013 tarihinde “6331 sayılı İş 
sağlığı ve Güvenliği kanunu” konulu bilgilendirme toplantısı, Çayırova’da, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi, Bölge Müdürlüğü Binası Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Sözkonusu toplantıda, ‘iş 
güvenliği,  iş sağlığı, firmalara getirdiği yükümlükler nelerdir, Nasıl uygulanıp, süreçlerinin yürütülmesi gerektiği 

‘konularında bilgi verildi. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Salih Turgay  Binyıldırım  tarafından verilen seminere 
firmaların ilgisi oldukça yoğun oldu.

[etkinlik ►

Kocaeli Sanayi Odası ve Makina Mühendisleri 
Odası işbirliği ile ‘İşçi Sağlığı ve Güvenliği’ 

konulu seminer TOSB’da düzenlendi
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Kocaeli Sanayi Odası Astakoz Eğitim 
Salonu’nda gerçekleştirilen TS ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi Eğitimi ile çalışmalara hızla 

başladı. Eğitim TSE, Kocaeli Sanayi Odası ve ABİ-
GEM işbirliği ile düzenlendi.

‘Kuruluşlarda Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri 
Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi, ‘Yönetim Sistemi-
nin Kurulması ve Uygulanması’ konularında kılavuz 
bilgilerin verilmesi amacını taşıyan eğitimde TSE 
Eğitmeni Erhan Özbey  ‘TS ISO 10002 Şartları’, ‘Te-
rimler ve Tarifler, Prensipler’, ‘Şikayetleri Ele Alma 
Çerçevesi’, ‘Planlama ve Tasarım’, ‘Şikayetleri Ele 
Alma Prosesinin Çalıştırılması’, ‘Sürdürme/iyileştir-
me’, ‘Pratik Çalışma’ içerikleri hakkında bilgi akta-
rımında bulundu.

KSO TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi’ne aday

Eğitime çeşitli kuruluşlardan temsilciler katıldı.

TSE Eğitmeni Erhan Özbey

İki gün süren eğitim çalışmaları daha 
sonraki günlerde de devam edeceği 

açıklandı.

TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet 
Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ilgi gördü.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün İsveç resmi ziyareti 
kapsamında özel sektör heyeti ziyaretine TOBB‘u  temsi-
len  DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Yönetim Kurulu 
üyesi, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da 
katıldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 10-13 Mart 2013 ta-
rihlerini kapsayan bu İsveç resmi ziyareti, TOBB organizas-
yonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğinde , 
TOBB-DEİK Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında 

düzenlenen ve aralarında KSO Başkanı Zeytinoğlu’nun da  
yer aldığı özel heyet ile birlikte gerçekleşti.

   İş forumu kapsamında, katılımcıların sektörlerine ve 
taleplerine göre firma eşleşmeleri, ICT, telekom, güvenlik, 
çevre ve sürdürülebilir enerji çözümleri, otomotiv ve elek-
tronik konularında sektörel paralel toplantılar düzenlen-
mesi öngörüldü. Karşılıklı ilgi olduğu sürece sağlık hizmeti 
sektörü konusunda ayrı bir yuvarlak masa toplantısı düzen-
leneceği belirlendi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, 
Cumhurbaşkanı Gül ile 

birlikte İsveç’teydi
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Kocaeli’nin önde gelen ailelerinden olan ve şehrin ge-
lişiminde önemli yer tutan birçok projeye imza atan Ulu-
soy Ailesi, turizm alanında ilk yatırımını gerçekleştirdi. 
Kocaeli’nin 5 yıldızlı uluslararası kalite standartların-
da otel ihtiyacını karşılamak üzere planlanan Wellborn 
Luxury Hotel’in açılışı 23 Mart 2013’te düzenlenen tören-
le yapıldı.

Törenin ev sahipliğini ise Ulusoy Kağıtçılık A.Ş Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Haluk Ulusoy ve Çınar Ulusoy ile Well-
born Luxury Hotel Genel Müdürü Behiye Şalk üstlendi.

Törende yapılan konuşmalarda Kocaeli bölgesine yapı-
lan bu yatırımdan duyulan memnuniyet dile getirilirken, 
Ulusoy Kağıtçılık Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Ulusoy; 4 
kuşaktır farklı alanlarda faaliyet gösterdiklerini, yeni adım 
attıkları turizm alanında, diğer sektörlerdeki deneyimleri-
ni de değerlendirerek, yatırım yapmaya devam edecekleri-
ni dile getirdi.

Kocaeli, Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki en 

önemli geçiş güzergahının üzerinde kurulmuş, tarihi bir şe-
hir. Büyük sanayi kuruluşlarının ve alışveriş merkezlerinin 
bulunduğu Kocaeli, sanayi kenti olarak tanınmasının yanı 

sıra, kültür, sanat ve eğitim alanlarında 
da sürekli kendini yenileyen ve gelişen 
bir bölge. 1,5 milyon nüfuslu sanayi şehri 
Kocaeli, aynı zamanda potansiyeli olan 
bir turizm bölgesi, özellikle de hafta so-
nunu farklı bir yerde geçirmek isteyen İs-
tanbullular için. Wellborn Luxury Hotel, 
Kocaeli’nin sadece bir sanayi şehri olarak 

algılanmayıp, bir turizm şehri haline gelmesine yardımcı 
olmayı hedefliyor.

22 bin m2 alan üzerine kurulu olan, otel bölgenin en 
gözde lokasyonunda bulunan, toplam 7 katlı Wellborn 
Luxury Hotel, yaklaşık 20 milyon Euro’luk yatırımla ta-
mamlandı. Otel; 5 kata yayılmış, % 80’i deniz manzaralı 
142 misafir odası; restoranları ve barları, wellness ve SPA 
merkezi, balo salonu ve toplantı salonlarıyla konuklarını 
ağırlayacak. Ayrıca deniz yoluyla gelen misafirler için özel 
Yat Dock’u ile de beklentilerin üstünde bir deneyim yaşa-
tacak.

Wellborn Luxury Hotel, bu bölgeye sıkça seyahat eden 
işadamlarının istek ve beklentileri göz önüne alınarak ta-
sarlandı. Konuklar burada tüm ofis ihtiyaçlarını karşılar-
ken kendilerini ev rahatlığında hissedecekler. Wellborn 
Luxury Hotel; kurumsal etkinlikler için, yüksek teknoloji 
ile donatılmış 50m2’den 115 m2’ye farklı büyüklükteki 7 
toplantı salonuyla, iş dünyasının tüm taleplerine profes-
yonel hizmet kalitesiyle cevap veriyor. Özellikle kongreler 
için her imkanı sunan 1000 kişilik havuz başı ve 450 ki-
şilik balo salonu, özel organizasyonlara ve davetlere de ev 
sahipliği yapacak. 

Geliş amacı ister iş, ister tatil olsun, muhteşem deniz 
ve dağ manzarasına sahip odalar, kişiye özel tüm beklenti-
lerin titizlikle karşılanacağı şekilde hazırlandı. Ayrıcalıklı 
bir konaklama keyfi ile birlikte, Türk ve dünya mutfağın-
dan lezzetlerin sunulacağı Wellborn Luxury Hotel, müşte-
rilerin kendilerini özel hissedeceği her imkana sahip.

Kocaeli turizmine 
20 milyon euro’luk katkı

Welborn Luxury Hotel
Sanayi şehri olarak bilinen Kocaeli’nde turizmin 

degelişimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen 
Wellborn Luxury Hotel’in açılışı 23 Mart’ta 
gerçekleştirildi.

Açılış töreninde; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün’ün yanı sıra; Kocaeli 
Valisi Ercan Topaca, AKP İl Başkanı Mahmut 
Civelek, Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, 
Ak Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya 
Özak, Başiskele Kaymakamı Ali Partal, Ak Parti Başiskele 
İlçe Başkanı Mehmet Ustaoğlu, Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz ile Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı 
Köksal Aybakan da yer aldı. Ulusoy Kağıtçılık A.Ş Yönetim 
Kurulu Üyeleri Haluk Ulusoy ve Çınar Ulusoy ile Wellborn 
Luxury Hotel Genel Müdürü Behiye Şalk’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen tören, siyaset ve cemiyet hayatının önde gelen 
isimlerini bir araya getirdi. 

[turizm ►
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Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Ko-
misyonu Türkiye Delegasyonu ve AB 
Bilgi  Merkezleri Koordinasyonunda   
Kocaeli’de  bulunan tüm lise ve dengi 
okulların 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin 

katılımına açık bir öykü yarışması  bu yılda düzenlenecek.  
AB Öykü Yarışması, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde 
“Farklılıklar İçinde Birlik” kavramını vurgulamak, yetiş-
mekte olan kuşakları bu konuda düşünmeye ve araştırmaya 
teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.

Tüm öğrencilerin katılımına açık öykü yazımı ve AB’nin 
eşitlik ilkesine yönelik eğitim semineri Kocaeli Sanayi Oda-
sı tarafından Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti-
rildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli 
Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Aynur Hacı-
fettahoğlu , gösterilen ilgiden çok mutlu olduklarını vurgu-
layarak, tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Yarışma hakkında bilgi veren Koordinatör Hacıfetta-
hoğlu “Genç yazarlarımız öykülerinde Avrupa Birliği ve 
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Avrupa Birliği temel de-
ğerlerinden biri olan eşitlik konusunu işleyecekler. 

Yarışmaya; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, 
Diyarbakır, Edirne, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, İstanbul, 
Kayseri, Konya, Mersin, Trabzon, Samsun ve Van illerin-
den ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. sınıf öğrencileri 
katılacak. Bir öğrenci  en fazla iki adet öykü ile yarışmaya 
katılabilir. Öyküler kısa öykü türüne uygun olarak hazır-
lanıp, öykülerin en fazla 4 bin kelimeden oluşması gereki-
yor.” dedi.

   

AB Öykü Yarışması katılım Koşulları  
 
 Konuşmasında AB Öykü Yarışması Katılım Koşullarını 

da aktaran  Koordinatör Hacıfettahoğlu, ‘‘21 ilde AB Bil-
gi Ağı tarafından ulusal düzeyde Adana, Ankara, Antalya, 
Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Ga-
ziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, 
Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van illerinde düzenle-
necek Öykü Yarışmalarında dereceye giren ilk üç eser, ulu-
sal yarışmaya katılmaya hak kazanacaktır.’’ diye konuştu.

Yarışma, 21 ildeki ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. 
sınıf öğrencilerini hedefliyor. Son başvuru tarihi 03 Mayıs 
2013 olarak duyuruldu. 

Toplantıda Rana İzci’nin “Farklılıklar İçinde Birlik “ 
konulu konuşması ilgi ile izlendi.

Avrupa takımından Doç. Dr. Rana İzci

 AB öykü yarışması öncesi 
öğrencilere seminer verildi
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Yarışmada dereceye girecek öğrencilere
şu ödüller verilecek:
  
İllerde 1. aşama sonunda verilecek ödüller:  
  
İlk üçe giren öğrencilerin okullarına teşekkür plaketi,
Her ilde ilk üçe giren öğrencinin danışman öğretmenine 

ve il milli eğitim temsilcilerine de teşekkür sertifikası ve-
rilecektir.

Ulusal Ödüller:  

 Ulusal Ödül Töreni’nde; illerde dereceye giren eser sa-
hibi öğrenciler ve danışman öğretmenler, İstanbul, Nevşe-
hir (Kapadokya)’ya davet edilecektir. 

Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü ödüllerine 
layık görülen eser sahibi öğrenciler ile ilk üç eserin danış-
man öğretmeni ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir temsilci, 
Belçika ve bir AB ülkesi gezisi ile ödüllendirilecektir . 

Milli Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilen kitaplardan 
hazırlanacak kitap seti,

Her ilde ilk üçe giren öğrencilere şilt ve tablet PC,
Danışman öğretmenlere ve İl Milli Eğitim temsilcileri-

ne şilt verilecektir.
   

Toplantıya katılan öykü yazarı  Fadime Uslu, öğrencilere 
öykü yazarken dikkat edilecek konular hakkında bilgi verdi. 
Uslu, öncelikle okumanın ve yazmanın önemine değindi. Öğ-
rencilere yazmaktan ve başlarda yazarken başkalarını taklit 
etmekten çekinmemelerini ifade eden yazar, zamanla yazan 
kişinin kendi tarzını oluşturacağını belirtti. “Okumada ve 
yazmada önemli olan tecrübedir” diyen Uslu, tecrübenin 
sadece yaşayarak değil olanları okuyarak ve görerek de edi-
nildiğini dile getirdi. 

Yazıda en önemli kavramlardan birinin mekan olduğunu 
belirten yazar, buradan yola çıkarak öykünün nasıl yazıla-
cağı ile ilgili örnekler verdi. Karakterizasyon yöntemleri, 
kurgu ve kurgu çeşitleri, üslup gibi önemli yazım bilgilerine 
değindi. Öğrenci ve öğretmenlerin sorularını da yanıtlayan 
Uslu, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

   
Öykü yazarı Fadime Uslu
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[etkinlik ►

AB Bilgi Merkezleri, Türkiye’nin 
değişik bölgelerinde AB ve Türki-
ye-AB ilişkileri hakkında yerelde 
halka doğru ve düzenli bilgi akışını 

sağlamak ve karşılıklı diyalog ve işbirliğini artı-
rıcı çeşitli etkinlikler düzenlemek amacıyla 1996 
yılında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tara-
fından oluşturuldu. Delegasyon ve işbirliği içinde 
olduğu yerel ortakları tarafından kurulan AB Bil-
gi Merkezleri, Türkiye genelinde 22 ilde hizmet 
veriyor. Kocaeli AB Bilgi Merkezi’de 2011 yılın-
da Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde kuruldu.

Bu proje kapsamında çocuklara, gençlere, 
kadınlara ve tüm halka yönelik Türkiye-AB iliş-
kileri ve AB politikaları konusunda seminerler, 
konferanslar ve sosyal etkinlikler düzenleniyor. 
Kocaeli AB Bilgi Merkezi olarak Sabancı Kül-
tür Sitesi’nde saat 10:00 ve 14:00’de, 25 Mart 

2013 Pazartesi günü Gebze Osman Hamdi Bey 
Sahnesi’nde yine saat 10:00 ve 14:00’de olmak 
üzere 2 seans halinde ilkokul öğrencilerine yöne-
lik ‘Çocuk Tiyatrosu’ düzenlendi. Tiyatro etkinliği 
ücretsiz olup, her ilçede bin öğrencinin katılımı 
ile gerçekleştirildi. Kocaeli AB Bilgi Merkezi 
Koordinatörü Aynur Hacıfettahoğlu ilgiden çok 
memnun olduklarını açıkladı. Etkinlik ‘Oyun İs-
tasyonu’ tiyatro ekibi ile gerçekleştirildi. 

Etkinlik İzmit’te; Hakkaniye İlkokulu, Solak-
lar İlkokulu, Çubuklu Osmaniye İlkokulu, Bay-
raktar İlkokulu, Türk Pirelli İlkokulu, Fatma Se-
her İlkokulu, Alikahya Fatih Ortaokulu, Alikahya 
İlkokulu, Gebze’de ise; Gebze Zafer İlkokulu ve 
M. Alp Tiryakioğlu İlkokulundan toplam 2 bin 
öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Tiyatro 
çıkışında öğrencilere kupa, defter ve hikaye ki-
tapları dağıtıldı. 

AB Çocuk Tiyatrosu 
Festivali düzenlendi
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Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu tarafından 21 Mart 
2013 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası’nda Yrd. Doç. Dr. Bu-
rak Küntay’ın katılımıyla ‘İş Dünyasında Liderlik’ konulu se-
miner düzenlendi.

Seminere konuşmacı olarak davet edilen Burak Küntay; 
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 
görevi ile birlikte; Bahçeşehir Üniversitesi enstitülerden so-
rumlu rektör danışmanlığı görevini de sürdürüyor. 

Kocaeli’li Genç Girişimcilerle kahvaltılı seminerde bulu-
şan Burak Küntay konuşmasında; “Girişimcilik konusunda en 
önemli nokta, girişimciliğe toplumda ihtiyaç olup olmadığı ve 
kişide bu girişimciliği yapacak donanımın olup olmadığıdır. 
Türkiye’de girişimci dediğimiz bir çok şirket Amerika’dan 
kopya firmalardır.” dedi.

- Girişimcilikte en önemli özellik zaman yönetimi
İnovasyonun önemine değinen Burak Küntay, risk alarak 

işyerlerinin açıldığını ve arkasından benzerleri geldiğinde sek-
törün tıkandığını belirterek bundan çıkış yolunun inovasyon 
ile mümkün olabileceğine değindi. Girişimcilikte en önemli 
özeliğin zaman yönetimi olduğuna dikkat çekti.

Ortadoğu’ya yatırım yapmanın risk olduğunu belirten Bu-
rak Küntay; Arap Baharıyla birlikte Ortadoğu’da radikalleş-
melerin başladığı, ilk 1-2 yıl için iş yapılabileceği fakat 5-10 
yıl sonrası için yatarımın bürük bir risk olduğunu belirtti.

Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Atalay Kaya’nın baş-
kanlığında gerçekleşen söz konusu seminere Kocaeli Genç Gi-
rişimciler Kurulu Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu ve 
Sakarya Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri de katıldı.

‘İş Dünyasında Liderlik’ seminerinin sonunda Genç 
Girişimciler Kurulu’nun Başkanı Atalay Kaya, Yrd. 

Doç Dr. Burak Küntay’a teşekkür plaketi takdim etti.

Kocaeli Genç Girişimciler 
Kurulu Burak Küntay’ı 

konuk etti

Burak Küntay’ın katıldığı Kocaeli Sanayi Odası 
Genç Girişimciler Kurulu’nun toplantısı sohbet 

havası altında geçti.

[girişimciler ►



�0 Kocaeli Odavizyon

[girişimciler ►

Kocaeli Sanayi Odası Meclis salonunda düzenlenen et-
kinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya 
Özak, Körfez Kaymakamı Mahmut Şirinoğlu, MARKA Genel 
Sekreteri Dr. Fatih Akbulut, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, KSO Yönetim Kurulu Üyesi, 
Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu üyesi Yılmaz Bayraktar, 
KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi ve çok sayıda kadın 
girişimci katıldılar. Toplantının açış konuşmasını gerçekleş-
tiren Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Penbe Ars-
lan, sinevizyon  sunumu eşliğinde gerçekleştirdikleri çalışma-
ları aktardı. Başkan Penbe Arslan, özellikle Kocaeli Sanayi 
Odası’nın destekleriyle çok sayıda Kadın Girişimcinin iş ha-
yatına atıldığını ve büyük bir başarıyla çalışmalarını sürdür-
düklerini vurguladı. Kocaeli İl Kadın Girişimciler Kurulunun 
Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Kocaeli Ticaret 
Odası ve Körfez Ticaret Odası tarafından önerilen 250 üyeden 
oluştuğunu belirten Başkan Penbe Arslan, “Kurulduğu gün-
den bu yana Kadın Girişimciler Kurulu, özellikle girişimcilik 
kursları düzenleyerek bir çok kadın girişimcimiz bundan ya-
rarlanmıştır.” dedi.

Kocaeli  Sanayi Odası Yönetim kurulu üyesi ve Kocaeli 
Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Yılmaz Bayraktar, Kocae-
li Kadın Girişimciler Kurulunun, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği bünyesinde faaliyet gösterdiğini ve 15 Eylül 2008 ta-
rihinde Kocaeli Sanayi Odası Koordinatörlüğünde  kurulmuş 
bir oluşum olduğunu vurgulayarak, “Kuruluş amacı; kadın 
girişimciliği konusunda genel politikalar ve görüş oluşturul-
masına katkıda bulunmaktır.” dedi.

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulunun başarılı kadın üye-
lerinden  Hazel Sağcan, Gülten Köksal Döner, Nuriye Kök-
sal, Pınar Uysal ve Nurdan Avşar iş hayatlarına girişlerindeki 
“Başarı Hikayeleri” ni aktardılar. 

Kadın başarılarının konuşulduğu şehir : 
KOCAELİ

  Kocaeli Sanayi Odası ile Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulunun birlikte düzenlediği “Kadın Başarılarının Konuşulduğu 
Şehir; KOCAELİ”  Temalı Kadınlar günü etkinliği Kocaeli Sanayi Odası’nda  gerçekleştirildi. 

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Penbe Arslan

KSO Yönetim Kurulu üyesi ve Kocaeli
Kadın Girişimciler Kurulu üyesi 

Yılmaz Bayraktar



�1Kocaeli Odavizyon

-Sergi Açılışı
Kocaeli Sanayi Odası Meclis  salonundaki konuşmalar  sonrası kadın girişimcilerin 

gerçekleştirdikleri ürünlerin sergilendiği standların açılışı yapıldı.
Genellikle el emeklerinin sergilendiği stantlar büyük ilgi gördü.

Körfez Kaymakamı Şirinoğlu, 
Prof. Dr. Füsun Yıldız, Başkan Arslan, 

Marka Genel Sekreteri Dr. Akbulut, 
İŞKUR Müdürü Kaşukçi, KSO Genel 

Sekreteri Turabi sergi açılışını yaptılar.

Kocaeli Kadın Girişimlere Protokol üyeleri etkinlik 
sonrası toplu olarak görülüyor.

El emeği ürünlerinin sergilendiği KSO’daki etkinlikte 
ürünler büyük ilgi gördü.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulunun düzenlediği etkinliğe ilgi büyüktü.
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UMEM projesi
kapsamında 150 kişi
meslek kursu alarak 

işe yerleştirilecek
Hyundai Otomobil Fabrikası’na kol-

tuk üretimi yapan otomotiv yan sana-
yi kuruluşu, Dual-Borgstena Otomotiv 
San. ve Tic. Ltd. Şti, UMEM Projesi 
kapsamında fabrikasına eğitilmek üze-
re toplam 150 kişi istihdam etmek için 
gelen müracatları değerlendirdi.

-UMEM Projesi ile 
Dual-Borgstena 
Koltuk Fabrikası’na
300 kişi alınacak

Kocaeli Sanayi Odası’nda İŞKUR ve 
Dual-Borgstena firması yetkilerinden 
oluşan heyet  müracatta bulunan top-
lam 300 kişi arasında mülakat yapa-
rak değerlendirme yaptılar. İŞKUR ve 
Kocaeli Sanayi Odası yetkilileri, tespit 
edilen 150 kişinin 12 Mart 2013 Salı 
günü İzmit Kız Meslek Lise’sinde mesle-
ki eğitime tabi tutulacaklarını açıkladı. 
Mülakattan geçen 150 kişi toplam 400 
saat sürecek mesleki eğitimden sonra 
fabrika da çalışmaya başlatılacaklar. 
UMEM Projesi kapsamında meslek 
edindirme kurslarına katılacak kişiler 
teorik eğitim esnasında  günde 20 Lira, 
staj sırasında  25 Lira verilerek ayrıca 
sigortaları yapılacak. Çalışanlar kurs 
bitiminde de işlerine kavuşacaklar.  

UMEM  Beceri ‘10 Projesi kapsa-
mında  firmalara da önemli destekler  
de sağlanıyor. Kurslar boyunca İŞKUR 
tarafından kursiyerlere genel sağlık si-
gortası yaptırılacak, iş kazası ve mes-
lek hastalığı sigorta prim giderleri kar-
şılanıyor olacak.

Kurs almış kişilerin istihdamı halin-
de;

18 - 29 yaş arası erkek çalışanlar 
ile yaş sınırı olmaksızın tüm kadın çalı-
şanların sigorta primi işveren payı öde-
meleri 42 ay süreyle, 30 yaş üzerindeki 
erkeklerin sigorta primi işveren payı 
ödemeleri 30 ay süreyle İŞKUR tara-
fından karşılanıyor.

UMEM Prpjesi Nedir? 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakan-

lığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan protokol Türkiye ge-
nelinde başlatıldı. Projenin amacı meslek edindirme faaliyetle-
rinin ve özellikle de teknik alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik 
ve verimliliğinin artırılması ve işgücü piyasasının ihtiyaçları ile 
uyumlu hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulma-
sıdır. Proje çerçevesinde 5 yılda yaklaşık 1 milyon işsize staj 
imkânı ve başarılı kursiyerlerin büyük çoğunluğuna istihdam 
imkânı sağlanması planlanıyor. Kocaeli ilinde yürütülen proje-
nin kurs yönetimi başkanlığı Kocaeli Sanayi Odası  tarafından 
yürütülüyor.

[istihdam ►

�� Kocaeli Odavizyon
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 Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 
bünyesinde  Akmeşe bölgesinde ku-
rulu bulunan “Bizimköy Engelliler 
Üretim Merkezi”ne bedensel engelli  
personel alımı yapılacağı açıklandı.

KSO, Bizimköy Engelliler Üre-
tim Merkezi; çalışanlarının yüzde 
85’i engellilerden oluşan, engellile-
rin üretim sürecine katılmalarını , 
kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşı-
lar duruma gelmelerini ve aynı za-
manda ekonomiye katkıda bulunma-
larını sağlamak amacıyla Kocaeli 
Sanayi Odası tarafından  kurulmuş 
sosyal bir projedir. Şu anda, Bizim-
köy Engelliler Üretim Merkezi’nde 
toplam 40 engelli çalışan görev ya-
pıyor.

Bizimköy Engelliler Üretim 
Merkezi Vakfı,  konfeksiyon bölü-
münde istihdam edilecek olan be-
densel engelli personel için müra-
catlar 26 Mart 2013 Salı günü saat 
09.30-16.30 arası Kocaeli Sanayi 
Odası’nda yapıldı. Bizimköy-İşkur 
ortak proje kapsamında  yaşları 17-
40 arasında olan, en az 15’i istih-
dam garantili, 30  Bedensel  Engel-
li  personel için kurs düzenleneceği 
açıklandı.

Bizimköy’e engelli  
personel alınacağı  

açıklandı
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
Referans No: 20130201028
Patentli Taşıyıcı Kayış Üreticisinin Distribütör Arayışı 
Patentli ve tamamıyla yenilikçi modüler taşıyıcı kayış üreticisi 
Alman firma, ürünlerinin satışı için uygun firmalara distribütörlük 
verecektir. Firma, potansiyel ortağın ilgili sektörde faaliyet göster-
mesi gerektiğini belirtmiştir.
Referans No: 20130207027
İngiliz Firmanın Distribütörlük Arayışı 
İngiliz firma, metal ve plastik endüstriyel bitirme bileşenleri 
(finishing component) tasarlamakta, geliştirmekte ve üretmektedir. 
Firmanın ayrıca özel müşteri projeleri bölümü bulunmakta ve her 
müşterisinin isteklerine ayrı ayrı cevap verebilmektedir. Uluslara-
rası pazarda ürünlerinin satışı için uygun firmalara distribütörlük 
verecektir. Firma ürettikleri ürünler üzerine kendi markalarını 
koymamakta, bunun yerine distribütörleri ile uzun süreli ilişki-
ler geliştirmeyi ve kendi ürün markalarını kullanmalarını teşvik 
etmektedir. Ürün kalemlerinin arasında; Kilit ve menteşe imalatı, 
Bağlantı elemanları, Vida makinası imalatı bulunmaktadır.
Referans No: 20130211006 
Çevresel Deniz Boyası Üreticisi Fransız Firmanın Distribütör 
Arayışı 
Tekne gövdelerinin korunması için çevresel deniz boyası üretimi 
yapan Fransız firma, ürünlerinin satışı için distribütör aramaktadır. 
Fransız firma, olası distribütör firmanın deniz işi ile ilgili faaliyet 
göstermesi gerekliliğini belirtmiştir.
Referans No: 20130129020
Alman Mobilya Üreticisinin Distribütör/Ortak Arayışı 
2004 yılından bu yana mobilya üretimi konusunda (özellikle yatak 
odaları ve oturma odaları grubunda)  faaliyet gösteren Alman firma 
distribütör aramaktadır. Firma her ürünü için değişik renk ve boylar 
sunabilmektedir. Şuan için dağıtım ağları Avrupa, Afrika ve Arap 
ülkeleridir. Alman firma, distribütörlüğün yanı sıra ortak yatırım-
larda bulunabileceği firmalar ile de ilgilendiğini belirtmiştir.
Referans No: 13 DE 1594 3RUQ
Modüler Enerji Depolama – Ayrı Güç Nakil Şebekesi 
Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları saklanabilir 
olursa, ticari ve yerleşim yerlerindeki kullanıcılar için daha çekici 
olacaktır. Üniversitenin elektronik teknolojileri biriminden Alman 
bir profesör bu amaçla bir modüler taşınabilir depolama sistemi 
geliştirdi. Teknolojinin geliştirilmesi ve lisans anlaşmaları yapılması 
için ortak aranıyor.
Referans No: 13 ES 28G2 3RW2
Mandıra Peptitlerinden Gastrointestinal Koruma 
Bir İspanyol araştırma örgütü ve bir üniversite, gastrointestinal 
alanın korunmasına katkıda bulunacak bioaktif peptitler geliştirdi. 
Patent lisansı altında teknolojiyi geliştirmek için gıda ve ilaç firma-
ları aranmaktadır.
Referans No: 13 ES 276D 3RV9
Yenilikçi Fikirlerin ve Çözümlerin Kurum İçi Yönetimi için Web 
Tabanlı Araç 
İspanya’dan bir teknoloji merkezi, her firma ve örgüt için uygulana-
bilecek yenilikçi fikirlerin yönetilmesi için bir araç geliştirdi. Web 
tabanlı bu araç, yenilik için süreçleri yönetmeyi, bilgi paylaşımını ve 
fırsatları keşfetmeyi mümkün kılmaktadır. Lisans anlaşmaları ya da 
teknik destekli ticari sözleşmeler ile ilgilenilmektedir.
Referans No: 13 GR 49R2 3RUK
Yenilikçi, Eksiksiz ve Özelleştirilmiş Lojistik BT (Bilişim Teknoloji-
si) Çözümleri 
Yunanistanlı bir KOBİ, lojistik bilişim teknolojileri sistemleri için 
inovatif ve etkili çözümler alanında son 20 yıldır faaliyet göstermek-
tedir. Firmanın ana çözümü Tedarik Zinciri Yönetimi için yazılım 
programıdır. Firma teknik işbirliği ya da teknik destekli ticari 
sözleşmeler ile ortaklar 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.

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

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

Yayınlanan profiller hakkında bilgi almak yada firmanıza uy-
gun profili aramak için Doğu Marmara ABİGEM ile iletişime ge-
çebilirsiniz.

Doğu Marmara ABİGEM 
Kocaeli Merkez Ofisi

0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Özcan Akar

ykanpara@abigemdm.com.tr; oakar@abigemdm.com.tr

[abigem ►
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Kocaeli ODAVİZYON

yatırım
KOCAELİ TURİZMİNE 20 MİLYON 
EUROLUK KATKI
WELBORN LUXURY HOTEL

dosya
AVUSTRALYA 
1.3 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİSİ 
İLE DÜNYADA 17. SIRADA

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı 
Aziz TORUN:

Uluslarası yatırımcıyı 
gayrimenkul sektörüne çekmenin 
yolu borsadan geçiyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat ERGÜN:

Bu ülkeyi 
teknoloji üssü 
haline getirmeliyiz

eğitim
TEDARİK ZİNCİRİNDE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROGRAMI İLK 
MEZUNLARINI VERDİ

ABD İstanbul Başkonsolosu
Scott F. Kilner

Türkiye ile serbest ticaret 
anlaşmasına Washington 
karar verecektir

“orda bir kıta var uzakta...”
Türk girişimciler 
ihmal edilen Avustralya 
ile ticaretin formülü peşinde

Avustralya’nın İstanbul Başkonsolosu 
LINO STRANGIS

“AVUSTRALYA’YA 
YATIRIM YAPACAK FİRMALARA 

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUZ”


