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� Kocaeli Odavizyon

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

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 
ABD Merkez Bankası FED’in likiditeyi kesme 
kararı sonrasında Türkiye dahil küresel piyasa-

lardaki refleksleri, iç piyasada döviz kurlarındaki hareket-
lenme ile Merkez Bankası’nın ‘ek sıkılaştırma programı’ 
dahil ekonomik gelişmeleri değerlendirerek; yönetilmesi 
gereken birçok parametre bulunduğunu söyledi.

Ayhan Zeytinoğlu tüm bu gelişmeler sonrasında Tür-
kiye ekonomisinin çok iyi yönetilmesi gereken hassas bir 
süreçten geçtiğini vurgulayarak yaşanan gelişmeleri ‘kısa’ 
ve ‘orta-uzun’ vadede ayrı ayrı değerlendirmek gerektiğine 
dikkat çekti.

FED kararları ile iç piyasadan çıkışın kurlarda hare-
ketlenmeye yol açtığını, kurlardaki artışın aslında ihracat 
artışı ve ithalat daralması yoluyla cari açık üzerinde olumlu 
etkilerde bulunacağına dikkat çeken Zeytinoğlu, negatif 
tarafta ise girdi zamları, yükselen faizler yoluyla büyümeye 
ket vuracağına dikkat çekti. Türkiye’nin ekonomik büyüme-
sini ihracata yaslamasının zorunlu olduğunu, kurlar-
daki hareketlenmenin pozitif ve negatif etkilerinin iyi 
izlenmesi gerektiğini vurgulayan Ayhan Zeytinoğlu; 
buna karşın Orta Vadeli Program’da hedefleri 
belirlenen büyümenin risk altında olduğuna dikkat 
çekti. 2013’te büyümenin zayıf geldiğini, üre-
tim rakamlarının da tehlikenin altını çizdiğine 
dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu orta ve uzun 

vadede küresel piyasalardaki 
durgunluğun asıl sorun olduğu-
nu, AB pazarındaki daralmanın 
Türk ekonomisini zorladığın, 
alternatif pazarların 
yetersiz kaldığını 
söyledi.

Diğer yandan 
üretim maliyet-
leri üzerindeki 
yüklerin 
azalmak 
bir yana, 

Başkan Zeytinoğlu ABD Merkez Bankası kararları,
döviz kurları ve diğer ekonomik gelişmeleri değerlendirdi...

Çok iyi yönetilmesi gereken 
hassas bir süreçten geçiyoruz
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son gelişmelerle daha da arttığını söyleyen Ayhan Zeytinoğ-
lu; Merkez Bankası’nın kredi genişlemesini önlemeye yönelik 
çabalarını yerinde bulmakla birlikte, sanayicinin krediye 
erişim olanaklarının engellenmemesi, tersine artırılması 
gerektiğini vurguladı. Türkiye ekonomisinin AB ve benzeri 
kategorideki ülkelere göre rekabet avantajını koruduğunu 
buna karşın Çin ve Hindistan gibi ülkelerle farkın açıldığını 
anlatan Ayhan Zeytinoğlu ekonomik trendin ‘yatay’ olduğu-
nu, ihracatta büyümenin durduğunu söyledi.

Ayhan Zeytinoğlu’nun değerlendirmeleri satır başlarıyla 
şöyle:

BÜYÜME KAPASİTE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
Türkiye birinci çeyrekte iç tüketim ve kamu harcamala-

rının etkisi ile büyümüştü. Açıklanan ikinci çeyrek göster-
geleri bize Türkiye’nin ikinci çeyrekte de kamu ve iç piyasa 
harcamaları eğiliminden dolayı büyüyeceğini gösteriyor. Dış 
ticaretin ekonomik büyümdeki katkısı, ikinci çeyrekte maale-
sef daha da azaldı.

Büyümenin ikinci çeyrekte daha düşük kalabileceğini 
düşünüyoruz Mayıs ayı sanayi üretim endeksi açıklandı. 
Endeksteki gerileme üretimde düşüş olduğunu gösterdiği 
gibi büyümenin de umduğumuz kadar yüksek olmayacağını 
gösteriyoruz. 

Ülkemiz genelinde haziran ayı kapasite kullanımı yüzde 
75,3 oldu. Kapasiteler hem geçen aya, hem de geçen yılın 
aynı dönemine göre arttı.

Kocaeli firmalarının kapasite kullanım oranı da yüzde 
71,8 ile artış gösterdi. 

ENFLASYON
Haziran enflasyonu TÜFE’de bir önceki aya göre yüzde 

0,76, ÜFE’de yüzde 1,46 artış gösterdi. Enflasyondaki 
yükselişin sezonsal ve kurdaki artıştan kaynaklandığını dü-
şünüyoruz.Bu durum (Haziran ayındaki gelişmeler doğrultu-
sunda) tüketim eğiliminin biraz daha yavaşlayacağını ortaya 
koyuyor. 

DIŞ TİCARET CARİ AÇIK
TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre; ilk 

5 ayda ihracat 13.1 milyar dolardan 13.3 milyar dolara çı-
karak yüzde 2.9 arttı. İthalat ise 21.6 milyar dolardan 23.2 
milyar dolara çıkarak yüzde 8.1 arttı. 

Mayıs ayında ithalatta Cumhuriyet tarihinin en yüksek 
seviyesine ulaşmamız dikkat çekicidir. Bununla birlikte, 
ihracat artılımız neredeyse durdu diyebiliriz. Geçen yıl altın 
ticareti dış ticaret rakamlarımıza olumlu yansımıştı. Bu 
yıl ise altın ithalatının daha fazla olması sebebiyle olumsuz 
yansıyor.

35.9 milyar dolardan 41.9 milyar dolar düzeyine çıkan 
dış ticaret açığında ilk beş ayda geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 16,9 artış var. Dış ticaret açığındaki artışlar 
devam edecek gibi gözüküyor. 

Aynı zamanda biliyorsunuz, TİM Haziran ayı ihracatını 

da açıkladı.11,8 milyar dolar olarak gerçekleşen Haziran 
ihracatı geçen yılın aynı ayına göre binde 6 artış gösterdi. 

TİM tarafından açıklanan ihracat rakamı bize ihracatta 
hala canlanma olmadığını gösteriyor. Umarız TL’deki değer 
kaybı ihracatımıza olumlu yansır. 

Ancak bunlar kalıcı çözümler değil. Üretimin artabilme-
si, işsizliğin azalması ve büyüme hedefinin gerçekleşmesi için 
ihracatın artması gerekiyor. 

Ülkemizin ihracatçı ülke konumuna geçmesini ve ekono-
mide yatırımlar çekmesi yönünde adımlar atmasını istiyoruz. 
Bu konuda acil ek önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyo-
ruz.

İŞSİZLİK
Mart ayı işsizlik oranı yüzde 10,1 ile bir evvelki aya göre 

0,4 puan geriledi. Şubat ayına göre işsizlikte azalış olmasına 
rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,2 puan artış 
gösterdi. 

Bizim beklentimiz işsizliğin yüzde 10’un altına inebile-
ceği yönündeydi. İşsizliğin önümüzdeki aylarda yüzde 10’un 
altına gerileyebileceğini düşünüyoruz.

BÜTÇE PERFORMANSI
Mayıs ayında bütçe performansımız son derece olumlu 

gerçekleşmiştir. Mayıs ayında bütçe 4,6 milyar TL fazla 
vermiştir. İlk beş ayda da 4,3 milyar TL fazla vermiştir. 

Oysa geçen yılın aynı döneminde bütçe 432 milyon TL 
açık vermişti. İlk beş ayda bütçe giderleri yüzde 12,7 artar-
ken, gelirlerin yüzde 16 artması ve gider kalemlerindeki cari 
harcamaları aşağı çeken faiz harcamalarındaki azalma, büt-
çede fazla vermemizde etkili olmuştur. Bu trendin yıl sonuna 
kadar devam etmesini arzuluyoruz.

FED KARARLARI
ABD Merkez Bankası’nın tahvil alımlarını yılsonuna 

azaltacağı ve 2014 yılında sonlandıracağı açıklaması tüm 
dünya piyasalarında olduğu gibi ülkemiz piyasalarını da 
etkiledi.

FED’in aldığı bu karardan en fazla Avrupa ekonomisinin 
olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Avrupa Merkez 
Bankası düşük faiz ile bölge ekonomisini düzeltmeye çalışı-
yordu. Bu gelişme ile ekonomisi zorda olan bir çok Avrupa 
ülkesi daha da zora girecek gibi görünüyor.

Bize gelince; dolar 1,97’yi gördü. Buna müdahale için 
Merkez Bankası ardı sıra döviz satım ihaleleri açtı. 

Ülke olarak; dış borcumuzun ve bütçe açığımızın  milli 
gelire göre düşük seviyelerde olması, döviz rezervimizin yük-
sek ve işsizlik oranımızın özellikle bir çok Avrupa ülkesinin 
gerisinde ve azalan bir seyirde olması avantajlarını yaşıyo-
ruz. Yüksek faiz istemediğimiz bir şey. 

Bununla birlikte TL’nin değer kaybetmesi bizim ihracatta 
rekabet gücümüzü artıracaktır.Mali disiplinden vazgeçil-
mediği sürece karşımızda çok olumsuz bir tablo olmadığı 
kanısındayız.
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24 yıl oldu...

Kocaeli Sanayi 
Odası sanayiyi 

başarı ile 
temsil ediyor
1989 yılında kurulan Kocaeli Sanayi Odası (KSO)  bölge 

sanayindeki gelişime paralel olarak yıllar itibariyle bir çok 
başarılara ve ilklere imza attı. Sürekli projeler geliştiren 
Kocaeli Sanayi Odası sanayinin temsilcisi görevini başarı ile 
yürüttü. 

Türkiye’nin 11’inci sanayi odası olarak 1989 yılında 
kurulan Kocaeli Sanayi Odası, Türkiye imalat sanayiinin 
yüzde 13’ünü oluşturan Kocaeli sanayisine, dolayısıyla dünya 
kuruluşlarıyla rekabet eden sanayi kuruluşlarına hizmet 
veriyor. Kocaeli Sanayi Odası; hizmet vermeye başladığı ilk 
yıllardan itibaren sanayi kuruluşlarının mevcut ve olabilecek 
ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli kendini 
geliştirmeyi ve yenilemeyi gündeminde tuttu. 

Bugün….
• Kocaeli Sanayi Odası Gebze Merkez Temsilciliği’nin hiz-

mete girmesi ile KSO, 3 temsilcilik ve merkez şube ile üyelerine 
daha yakın.

• Türkiye’de bir ilk olarak, sosyal sorumluluk projesi kap-
samında hizmet veren ‘Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ 
ihracat çalışmaları ile de adından söz ettirip ödüller aldı.

•  Sanayi Ticaret Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, KOS-
GEB işbirliğinde ‘Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme 
Projesi’ başlatıldı.

• Çözüm ortakları arttı:
AB Komisyonu işbirliği ile Avrupa Birliği Bilgi Merkezi 

açıldı. Yeni işbirlikleri geliştirilmeye devam ediyor: 
KSO; ICC Dünya Odalar Federasyonu Genel Konseyi üyesi, 
ABD himayesinde kurulan Yeni Başlangıçlar için Ortaklık-

lar - PNB Yürütme Kurulu Üyesi.
• Şahabbetin Bilgisu Çevre Ödüllerinin 19’uncusu verildi. 
Geleneksel hale getirilen ‘Çizgi Üstü Sektörel Performans 

Değerlendirme Organizasyonu’ başarı ile sürdürülüyor.
• Oda ortamı dışında toplanmaya başlanan ‘Müşterek Mes-

lek Komitesi Toplantıları’ gelenekselleştirildi. 
• KSO çatısında faaliyetini sürdüren KOSGEB Sinerji Oda-

ğı KOSGEB İzmit Müdürlüğü olarak faaliyetine devam ediyor. 
• KSO Oda Orkestrası Kocaeli’de konser vermeye devam 

ediyor. 
• KSO’nun üyesi olduğu kurullar ve komisyonların sayısı 

giderek artıyor. Bugün itibariyle 25 adet kurul ve/veya komis-
yonda üye olan KSO, bölge toplantılarına da devam ediyor. Sa-
nayicilerin yerel sorunlarına aracı olmaya devam ediyor.

• KSO’nun girişimleri ile Cengiz Topel Havaalanı Sivil ha-
vacılığa açıldı. Cengiz Topel Havaalanı 31 çalışanı, 2 bin 200 
üyesiyle hizmet veriyor.

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

Ülkemizin en köklü ve en güçlü kuruluşlarından biri olan 
Kocaeli Sanayi Odası’nın 

24’üncü kuruluş yıldönümünü kutlarız.

PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.

24 yıldır sanayicilerden aldığı güç ile büyüyen ‘Kocaeli Sanayi Odası’nın 

kuruluş yıldönümünü kutlar, başarılarının devamını dileriz.



Kocaeli Sanayi Odası,
2013 yılı 

Şahabettin Bilgisu 
Çevre ödülleri 

verildi

Büyük ödülün sahipleri 
İÇDAŞ ve Cengiz Makina oldu...

Cengiz Makine San. ve Tic.A.Ş. adına da 
Yön.Kur.Bşk. Cengiz Başoktan  ödülü Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’dan aldı

İçdaş Çelik Enerji ve Ulaşım San.A.Ş. adına 
Çanakkale Tesisleri Direktörü Fuat Erkan Tekin ödülünü 
Bakan BAYRAKTAR’dan aldı
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Kocaeli Sanayi Odası’nın çevre bilincinin geliş-
mesine, çevrenin korunmasına ve gelişimine 
katkı sağlamak amacıyla 1995 yılında baş-
lattığı Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreni 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

Bu yılki Büyük İşletme Kategorisinde Çevre Ödülü’nü 
(Çanakkale) İçdaş Çelik Enerji ve Ulaşım San. A.Ş. ve Cen-
giz Makine San. ve Tic. A.Ş. kazandılar.

Başiskele ilçesinde  bulunan  Wellbron Hotel’in Seka 
Salonu’nda yapılan 19’nci Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Tö-
renine Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Koca-
eli Valisi Ercan Topaca, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başka-
nı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekilleri Muzaffer 
Baştopçu, İlyas Şeker, Zeki Aygün, Kocaeli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sezer Komşuoğlu, Kocaeli Sanayi Odası 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayici ve işadamları katıldı.

Bu yıl Büyük İşletme Kategorisindeki Çevre Ödülünü 2 
firma paylaştı. 

İçdaş Çelik Enerji ve Ulaşım San.A.Ş. (Çanakkale) adına 
Çanakkale Tesisleri Direktörü Fuat Erkan Tekin, Cengiz Ma-
kine San. ve Tic. A.Ş. adına da Genel Müdür Cengiz Başok-
tan ödülü Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’dan 
aldı. 

Teşvik ödülünü Bosh Rexroth Otomasyon San. ve Tic. 
A.Ş.  adına Teknik Direktörü Sven Faber ve Çevre İş Sağlığı  
Güvenliği Müdürü Tülin Bergen, Jüri Özel Ödülünü ise Abdi 
İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. (İstanbul) adına Teknik Ope-
rasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Sevda Doğan aldı. 

KOBİ Kategorisinde ise Çevre Ödülünü Altıntel Liman ve 
Terminal İşletmeleri A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Ceosu Levent Kokuludağ, Teşvik Ödülünü ise E-Kart Elek-
tronik Kart Sistemleri San.Tic. A.Ş. adına Teknik Projeler 
Müdürü Şenol Sağlam aldı.

Çok sıkı bir çalışma yapan Jüri, Başkanlar Tuğrul ve Zeytinoğlu ile birarada görünüyor.

� Kocaeli Odavizyon

Kocaeli Sanayi Odası’nın 1995 yılında başlattığı 

Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreni,  Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
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- Zeytinoğlu: Kocaeli Türkiye’nin 
en önemli liman kentidir
Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu 

Çevre Ödül Töreni’nin açış konuşmasını yapan 
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğ-
lu; Kocaeli sanayinin dünya ile en rahat rekabet 
edebilen il olduğunu vurgulayarak, “2 bin 300 
sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapıyoruz. Bun-
ların 92 tanesi ilk 500’de, 247 tanesi yaban-
cı sermayeli. Kocaeli Türkiye’nin en gelişmiş 
2’nci büyük sanayi ve en önemli liman kentidir” 
dedi.

Önemli sanayi kuruluşlarının varlığıyla bir-
likte, bölgenin en önemli özelliğinin çevre ba-
kımından özel uygulamaların varlığı olduğunu 
belirten Ayhan Zeytinoğlu; bu uygulamaları 
şöyle özetledi:

“Türkiye’de ilk defa ilimizde uygulamaya 
konulan ‘Sürekli (On-line) Baca Gazı İzleme 
Sistemi Projesi’ kapsamında, on-line takip edi-
len firma sayısı 32, baca sayısı 98’e ulaştı. Bu 
uygulama ilk defa 2006 yılından itibaren ili-
mizden başlatıldı. Ülke genelinde ancak 490 
bacaya ulaştı. 

Araç takip sistemi ile ‘tehlikeli atık taşıma 
lisanslı araçları’ 24 saat online izleniyor. Bu-
gün itibari ile bu araçların sayısı 400’e yak-
laştı. Türkiye genelinde henüz bir uygulaması 
yok.

Mobil hava ölçüm aracı ile il genelinde hava 
kalite ölçümleri yapılmaktadır. İlimizde 9 adet 
sabit, 1 adet seyyar hava kalitesi istasyonu bu-
lunmaktadır. İlimize özel bir uygulamadır. Tüm bu veriler 
bize ilimizin Türkiye’deki diğer İllere göre oldukça sıkı dene-
tim ve gözetim altında olduğu gösteriyor. 

Firmalarımızın çevreye yönelik milyon dolarlar seviyesin-
de yatırımları olduğunu biliyoruz. Maalesef yatırım rakamla-
rı elimizde bulunmamaktadır. Bu kapsamda önümüzdeki yıl 
Çevre İl Müdürlüğümüz ile bir çalışma yapacağız.”

Sanayi ve liman kenti olan  Kocaeli’nin 2012 yılında 37 
milyar TL vergi verdiğini belirten Ayhan Zeytinoğlu; “Kişi 
başına vergi geliri 22 bin 450 liraya çıkarak, Kocaeli yine 
devlete en fazla kazanç sağlayan il oldu. Kocaeli’ne kişi başı-
na harcanan miktar ise bin 864 TL.

2012 yılı Türkiye ortalaması 4 bin 767 TL. Geçen sene 
bahsettiğim talebimizi tekrarlamak istiyorum; ilimize yapı-
lan harcamanın Türkiye ortalamasına çekilerek, oluşan far-
kın aktarılmasını istiyoruz. Bu farkın ilimizin ihtiyacı olan 
altyapı eksiklerini gidermede kullanılmasını istiyoruz” dedi.

- Dilovası pilot bölge olmalı
Ayhan Zeytinoğlu; “Biz sanayi ve çevreyi birbirine zıt 

kavramlar olarak görmüyoruz ve sanayinin kamuoyundaki 

olumsuz imajından da son derece rahatsızız.  
Çevre sorunlarıyla sürekli gündemde olan Dilovası’ndaki 

hava kirliliğinin; kış aylarında yüzde 10’u otoyoldan, yüzde 
60’ı ise ısınmadan kaynaklanıyor. Ama suçlanan sanayicimiz 
oluyor. Dilovası’ndaki sanayi ile iç içe geçmiş konutlar stan-
dardın çok altında. Binaların ısı kayıpları çok fazla. 

Bizim talebimiz; kentsel dönüşümü fırsat bilerek; bu yer-
leşimin daha az enerji tüketen, raylı sistemlerin olduğu, yeni 
yerleşim sahalarına taşınması. Bu uygulamada Dilovası pilot 
bölge olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

- İlave liman istemiyoruz
Konuşmasının son bölümünde Çevre ve Şehircilik  Ba-

kanlığı tarafından İzmit Kıyı Bütünleşik Master Planının 
tamamlandığını bilgileri dahilinde olduğunu kaydeden Ay-
han Zeytinoğlu; “İlimizde 34 liman bulunuyor. İlave liman 
istemiyoruz.  Mevcut limanlarımızın dünya standartlarına 
gelmelerini arzuluyoruz. Bu nedenle bir an önce söz konusu 
planın onaylanmasını ve Körfez’deki mevcut limanlarımızın 
günümüz ihtiyaçlarına uygun hale dönüştürülmesinin önün-
deki sıkıntının kalmasını istiyoruz” dedi.

Kocaeli devlet 

bütçesine en çok 

katkı sağlayan il...
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- Karaosmanoğlu: Kocaeli en temiz kent
Törende daha sonra sırasıyla söz alan Kocaeli Büyükşehir 

Belediye Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı tarafından Kocaeli’nin en temiz il seçildiğini 
belirterek; “Bugün 10 yıl öncesine göre İzmit körfezi çok 
temiz. Körfezde yaşayan canlı sayısı çok arttı. Çevre için sa-
nayiyi, sanayi içinde çevreyi yok sayamayız” dedi.

Milletvekili Muzaffer Baştopçu, Kocaeli’de çevre için çok 
önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kocaeli Valisi Ercan Topaca’da çevreyi kirletenleri sü-
rekli uyardıklarını, hiçbir zaman  isteyerek ceza yazmadık-
larını kaydetti.

- Bayraktar: Gayemiz kirlettikten sonra 
temizlemek değil, kirletmeden temiz tutmak olmalı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Şaha-

bettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nin, Kocaeli Sanayi Odası tara-
fından, 1995 yılından bu yana, çevre bilincinin gelişmesine, 
çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunan 
sanayi kuruluşlarına verildiğini belirterek;

“Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, çevre bilinci ve du-

yarlılığı oluşturulması konusunda öncü etkinliklerden biri. 
Ödül çalışmasına dair uygulama; Türkiye’nin büyük sanayi 
kuruluşlarının faaliyet gösterdiği bir bölgede düzenleniyor. 

Bu bakımdan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın; çev-
renin korunmasına ve gelişimine katkıda bulunmak, çevresel 
açıdan sürekli gelişimi teşvik etmek, değişen çevre kavram-
larına uyumu cesaretlendirmek ve ölçülebilir çevre yatırımla-
rının yanı sıra çevreye ve topluma katkıları olan kuruluşları 
desteklemek ve teşvik etmek, gibi hedefleri açısından ülke-
miz ve milletimiz için büyük önem taşıyor.

- Gayemiz marka şehirler kurmak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak; çevre ve şehircilik 

alanlarında ülkemizin sorunlarını çözme ve yaşanılır çevre-
siyle marka şehirler kurma gayesiyle;  kalıcı düzenlemeler ve 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

Bakanlığımızın çalışmaları ve kamuoyumuzun yakın ilgisi 
sayesinde; sağlıklı şehirleşme ve çevre duyarlılığı; ülkemizin 
önemli gündem maddeleri haline geldi. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı olarak, ekonomik kalkınmayı, çevreyle barıştıran 
bir yol izledik ve izlemeye devam ediyoruz” dedi.

� Kocaeli Odavizyon
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KSO Başkanı Zeytinoğlu, Meclis Başkanı Tuğrul, Başkan Yardımcısbı Ahmet 
Başaran, Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Bayraktar

Teşvik Ödülünü E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San.Tic.A.Ş. adına Teknik Proje-
ler Müdürü Şenol Sağlam Belediye Başkanı Karaosmanoğlu’ndan aldı.

Juri Özel Ödülünü Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic.A.Ş adına Teknik Operasyonlar 
Genel Müdür Yardımcısı  Sevda Doğan, Tuğrul ve Zeytinoğlu’nun elinden aldı.

Çevre sorunlarını çözmek ve 
daha kaliteli bir çevre oluştur-
mak için çalışmanın ülkeye ve  
gelecek nesillere olan borçları 
olduğunu vurgulayan Erdoğan 
Bayraktar; “Bugün; çevre için 
yaptığımız her türlü faaliyeor, 
geri kazanıma gönderdiğimiz 
atıklar, arıttığımız sular; aslın-
da yarınlarımızın can damarı. 
Bu faaliyetler, ekonomimize de 
ciddi bir katkı sağladı.

Bu anlamda, bölgesinde ve 
dünyada model alınan bir ülke 
olabilmemiz için Bakanlığımız-
ca birçok çalışma yürütülmek-
tedir. Sıfır atık politikamız yo-
luyla; çevre dostu teknolojilerin 
geliştirilmesi ve geri kazanım 
sektörünün oluşturulmasına 
hizmet ediyoruz” dedi.

Erdoğam Bayraktar bah-
settiği çalışmaların yanı sıra 
çevre ile ilgili olarak yaptıkları 
hizmetler hakkında şöyle ko-
nuştu: 

* 2002 yılında 145 atıksu 
arıtma tesisi ile 248 belediyeye 
hizmet verilmekteyken, bugün 
428 atıksu arıtma tesisi ile 550 
belediyeye hizmet veriliyor.

* 2002 yılında belediye nü-
fusunun yüzde 35’inin atıksuyu 
arıtılmakta iken, bugün itiba-
rıyla belediye nüfusunun yüz-
de 72’sinin atıksuyu arıtılıyor. 
2023 yılı itibarıyla bu oran 
yüzde 100’e çıkacak.

* 2002 yılında böyle bir uy-
gulama yokken; bugün 10 bin 
m3/gün üzerinde atıksu deşarjı 
yapan tüm işletmeleri on-line 
olarak izliyoruz.

* Yine, 2002 yılında böyle 
bir uygulama yokken; bugün 
atıksu arıtma tesislerinin elek-
trik giderlerinin yüzde 50’sini 
Bakanlık olarak biz karşılı-
yoruz. Bu kapsamda 2011 ve 
2012 yıllarında, toplam 51 
milyon TL Enerji teşviki ver-
dik.

* Patlayan çöp yığınların-
dan, katı atık düzenli depola-
ma sahalarına geçilmesini sağ-
ladık. 2002 yılında 15 düzenli 
depolama tesisi bulunuyor iken; 
bugün itibarıyla 69 düzenli de-

�Kocaeli Odavizyon



10 Kocaeli Odavizyon

Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar ve protokol birarada 

Ödül kazanarak İzaydaş’tan hediye kazanan firmalar ve izaydaş Genel Müdürü Mu-
hammet Saraç bir aradalar

KSO Meclis Başkanı Tuğrul ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu günün anısına 
Bakan  Erdoğan Bayraktar’a ödül verdiler.

polama tesisi ile 903 belediyede 
44,5 milyon kişiye hizmet veriyo-
ruz.

* 2023 yılına kadar düzensiz 
katı atık depolama sahalarının tü-
münü rehabilite edeceğiz. 

* Ambalaj atıklarının lisanslı 
toplama-ayırma ve geri dönüşüm 
tesisleriyle kaynağında ayrıştırı-
larak toplanmasını sağladık. Bu 
tesislerin sayısı 2003 yılında 28 
iken; bugün bu sayı 715’e ulaştı. 

* Tehlikeli atıkların geri kaza-
nımı ile ekonomimize katkı sağla-
dık. 2003 yılında tehlikeli atık geri 
kazanım tesisi sayısı 18 iken; bu-
gün  bu sayı, 201 oldu.

* Bugün itibari ile Bakanlığı-
mızca lisanslandırılan 1086 geri 
kazanım tesisinde 60 bin kişi is-
tihdam edildi ve geri kazanım fa-
aliyetleri sonucu sağlanan katma 
değer yıllık 1 milyar TL’yi aştı. 

* Türkiye iklim değişikliğiyle 
mücadele önemli bir ivme kazandı. 
Bu mücadele için 2023 yılını öngö-
ren stratejiler ve eylem planlarımız 
hazır durumda. 

* Denizlerimizde acil durum-
lara karşı artık daha hazırlıklıyız. 
2002 yılında böyle bir uygulama 
yokken, bugün itibarıyla 1 adet 
ulusal ve 6 adet bölgesel acil mü-
dahale planımız hazırlanarak Ba-
kanlığımız tarafından onaylandı. 
Ayrıca 219 adet kıyı tesisimizin 
acil müdahale planı hazırlandı. 

* Gemi atıklarına yönelik ola-
rak tüm limanlarda atık kabul te-
sislerimiz inşa edildi. 2002 yılında 
böyle bir uygulama yokken; bugün 
itibari ile Bakanlığımız tarafından 
lisanslandırılan 232 liman atık ka-
bul tesisinde gemi atıklarının alın-
ması hizmeti veriliyor.

* Mavi bayrakta İspanya, Yu-
nanistan ve Fransa’nın ardından 
Dünya 4’üncüsüyüz. Temiz deniz-
lerimizin bir göstergesi olarak, 
mavi bayraklı plaj ve marina sayısı 
2003 yılında 271 iken; bugün iti-
barıyla bu sayı, 374’e ulaştı.

* Koy ve körfezlerimiz artık 
atık ve pis sularla kirlenmeyecek. 

10 Kocaeli Odavizyon
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı  
Karaosmanoğlu konuşmasını yapıyor

Teşvik ödülünü Bosh Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. adına Teknik Direktör Sven Faber 
ve Çevre İş Sağlığı  Güvenliği Müdürü Tülin Bergen, Kocaeli Valisi Topaca’dan aldılar

Kocaeli Milletvekili Baştopçu konuşma-
sını yaparken

KOBİ Kategorisinde Çevre Ödülünü Altıntel Liman ve Terminal İşletmeleri A.Ş. adına 
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Levent Kokuludağ,Bakan Bayraktar’dan aldı.

Bakanlığımız turistik amaçlı yat 
ve teknelerden kaynaklanan atık-
suların takibi ve denetlenmesinin 
sağlanması gayesiyle, Muğla ve 
Antalya illerinde elektronik mavi 
kart uygulamasını  başlatmış du-
rumda.

* Denizlerimizdeki kirliliğin 
tespiti amacıyla kullanılan ölçüm, 
2002 yılında 26 iken; bugün istas-
yonu sayımız, 249’a çıkarıldı.

* Bakanlığımızca çevre kirlili-
ğinin önlenmesi ve çevre politika-
larının etkin uygulanması amacıyla 
çöp toplama aracı, kanalizasyon, 
atık su arıtma, katı atık düzenli 
depolama tesisi gibi çevresel altya-
pı tesislerine çevre katkı payların-
dan maddi yardım yapılıyor. 2011 
ve 2012 yıllarında toplam 358 
milyon TL nakdi yardım yapıldı. 
Böylece; Bakanlığımızca 2002 yı-
lından bu güne kadar yapılan nak-
di yardım da yaklaşık 830 milyon 
TL’ye ulaştı.

Bugüne kadar belediyelerimi-
ze bin 48 adet çöp toplama aracı 
verdik.

* Mevzuatımızın yatırımcı ta-
rafından daha iyi anlaşılabilmesi 
için de; 47 olan yönetmelik sayı-
mızı geliştirerek 30’a düşüreceğiz. 
Bu yönetmelikleri ‘birlikte yapa-
lım, birlikte uygulayalım’ anlayışı 
ile hazırlıyoruz.

* Ülkemiz genelinde, toplam 
164 adet hava kalitesi ölçüm istas-
yonu ile online olarak hava kalite-
sinin takibini yapıyoruz. Ayrıca; 11 
ili kapsayan bir bölgesel ağ yapısı 
oluşturarak, nüfus ve sanayinin yo-
ğun olduğu Marmara Bölgesi’nde, 
24 olan hava kalitesi ölçüm istas-
yonu sayısını da 63’e çıkardık.

Nüfusu 250 bin ve üzerindeki 
şehirlerimizin gürültü haritaları-
nın çıkartılması gayesiyle, çalış-
malarımız devam ediyoruz.

* 2013 yılı sonuna kadar bütün 
büyük sanayi tesislerinin baca gazı 
emisyonlarını online izleme yolu 
ile takip edeceğiz.

Ayrıca, çevre ile ile ilgili ola-
rak; atık, atıksu, hava, deniz, kim-
yasallar, gürültü, iklim değişikliği 
gibi çok değişik alt sektörlerde çok 
önemli faaliyetler yürütüyoruz.”

11Kocaeli Odavizyon
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[meslek komiteleri: müşterek toplantısı ►

Kocaeli Sanayi Odası 7. dönem 1. Meslek Ko-
miteleri Müşterek Toplantısı’na geçmiş top-
lantılara oranla ilgi daha fazlaydı. 100 kadar 
üyenin katıldığı toplantılara isteyen üyeler eş 

ve çocuklarını da  getirdiler. Meslek Komiteleri üyeleri ça-
lışmalarını sürdürürken eşler ve çocuklar içinde ayrı etkin-
likler düzenlendi. 

Toplantıda ilk konuşmayı yapan KSO Meclis Başkanı 
Hasan Tahsin Tuğrul, Meslek Komiteleri Müşterek toplan-
tısının faydalı geçmesi dileğinde bulundu. 

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ge-
çen ay başında yaşanan seçim sonrası Türkiye’nin en güçlü 
meclis yapısını oluşturduklarını vurgulayarak, kısaca geçen 
dört yıllık dönemde yaptıkları çalışmaları özetleyerek baş-
ladı. Ayhan Zeytinoğlu konuşmasında şu bilgileri verdi:

“Bu dönemde biz üç konuya odaklanmıştık. Bölgesel 
kalkınmaya yönelik projeler geliştirmeyi,  KOBİ’lerin ge-
lişimini ve Odamızın kurumsal kapasitesini kalkındırmayı 
hedeflemiştik. 

1-2 Aralık 2012 tarihinde, geçen dönemin son müşte-
rek meslek komitesi toplantısını gerçekleştirmiştik. Döne-
min son müşterek meslek komitesine katılan yaklaşık 60 
meslek komitesi üyemizin görüşleri çerçevesindeki gelecek 
dönem beklentileri bizlere yol göstermişti. Gelen görüşlerin 

Meslek Komiteleri müşterek 
toplantısında sorunlar ve çözüm 

yolları ele alındı
Mayıs ayı başında Genel Kurulunu tamamlayan Kocaeli Sanayi Odası 

1 Haziran’da Başiskele ilçesinde bulunan Wellborn Hotel’de Meslek Komiteleri 
müşterek toplantısını gerçekleştirdi.

Kocaeli Sanayi Odası’nın bu dönemki ilk meslek 
komitesi müşterek toplantısı büyük ilgi gördü
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bir kısmı hali hazırda bizim de benimsediğimiz görüşlerdi. 
B2B Organizasyonlarının düzenlendiği Expo Center olmalı. 
Bu beklenti bizim de benimsediğimiz bir projedir. İlimizi 
uluslararası organizasyonların da yapılabileceği, ofis alan-
ları, restoranlar, sergi salonlarını barındıran bir expo/fuar 
alanına kavuşturmak en önemli projelerimizden olacaktır. 
Oda binamızı da bu ihtiyaca cevap verecek şekilde moder-
nize etmek gibi bir düşüncemiz var. Enerji verimliliği ve 
tasarrufu konularında eğitim ve araştırmalar yapılmalı.
OSB’lerde ortak enerji santralleri yapılmal. Alternatif 
enerji kaynağı çalışmaları yürütülmeli. Enerji bizim de çok 
önemsediğimiz bir konu. Geçen dönemde de firmalarımı-
zın ortak satın alma avantajını kullanarak elektrik indirimi 
sağladık. Organize sanayi bölgeleri ile beraber kendi ener-
jimizi üretme konusunda çabalarımız var.”

-Ulaşım ve lojistik çalışmalarda öncü olmalı
Cengiz Topel Havalimanı’nın bir Hava Kargo Merkezi 

olması gerektiğine dikkat çeken Kocaeli Sanayi Odası Baş-
kanı Ayhan Zeytinoğlu şu bilgileri verdi:

“Üçüncü karayolunun Cengiz Topel’e bağlanması ile 
işlevselliğinin arttırılmalı. Demiryolu taşımacılığı için iş-
birliği çalışmaları yürütülmeli. Sanayi bölgeleri, serbest 
bölgeler ve OSB’lere demiryolu bağlantısı ile lojistik çeşit-
liliği artırılmalı. Karayolu taşımacılığı gelişmeli. Mevcut 
İstanbul yolunun duble yola çevrilebilir olması ve alternatif 
yola dönüşmesi önemli. Küçük limanları bir araya getirecek 
bir organizasyon da gerekli.

Bu yeni dönemde lojistik alt yapı projelerinin takipçisi 
olacağız. Demiryolları bağlantı hatlarının belirlenmesinde 
Devlet Demiryolları ile işbirliği halindeyiz. Cengiz Topel 
havalimanının uluslararası havacılığa ve kargo taşımacı-
lığına açılmasını istiyoruz. Bu kapsamda da özel bir ha-
vayolu şirketi ile görüşme halindeyiz. Biliyorsunuz Derince 
Limanı’nın özelleştirmesinde taraf olacağız.”

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yeni dönemde gönül-
lü çalışmalar yapmak arzusunda olduklarını vurgulayarak; 
“Geçen müşterek meslek komitesinden gelen görüşler çer-
çevesinde ‘Üniversite Sanayi İşbirliği’, ‘Ekonomi’, ‘Ener-
ji’, ‘Çevre’, ‘KOBİ Geliştirme’, ‘Organize Sanayi Bölgeleri’ 

olarak toplam yedi komisyon oluşturduk. Bu komisyonlarda 
gönüllü çalışmak isteyen arkadaşlarımız kayıtlarını yaptı-
rabilirler.” dedi.

-Çalıştay gerçekleştirildi
KSO Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında 9 ayrı 

masada 10’ar kişiden oluşan ‘Çalıştay Grupları’ oluşturu-
larak, KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi’nin açık-
ladığı plan dahilinde kendilerine önerilen konular hakkında 
çalışmalar gerçekleştirdiler. Çalıştay grupları bu çalışma-
larını öğleden sonraki bölümde sözcüleri vasıtasıyla sun-

Çalıştayda ilk sunumu Gebze’de kurulu Has 
Çelik Firması İcra Kurulu Başkanı Naci

Faydasıçok, ‘Enerjide Kendine Yetebilen Kocaeli’ 
konusunda sunum gerçekleştirdi

KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul KSO Başkanı Zeytinoğlu çalıştay sunumları 
sırasında zaman zaman görüşlerini aktardı



dular. ‘Enerjide Kendine 
Yetebilen Kocaeli’ konulu 
sunumu Adnan Naci Fay-
dasıçok, ‘İhracat Üssü 
Kocaeli’ sunumu Recep 
Deveci, ‘İnovativ ve Yük-
sek Katma Değerli Üretim 
Yapan Şehir Kocaeli’ su-
numunu Yeşim Keser Co-
hen,  ‘Lojistik Yollarının 
Kesiştiği Kocaeli’ sunu-
munu Muhammet Saraç, 
‘Doğu Marmara’nın Mer-
kezi Kocaeli’ sunumunu 
Birol Bozkurt, “Girişim-
ciliğin başkenti Kocaeli” 
sunumunu Kadir Decdeli, 
“Planlı sanayinin gelişim 
Merkezi Kocaeli ” konu-
lu sunumu Yunus Çiftçi, 
“Üretimin markası Koca-
eli” sunumu Gökhan Var-
gın Gök, “Sektörleriyle 
lider Kocaeli” konulu su-
numu da Nurettin Şenem-
re gerçekleştirdi.

Meslek komiteleri üyeleri eşleri de kendilerine su-
nulan etkinliklerin birinde pasta yapımı konusunda 

seminer gördüler

Gala yemeğinde Has Çelik icra kurulu Başkanı
Faydasıçok ve eşi, Kalibre Boru’dan Anıl Ünan ve 

eşi, Narpa Metal’den Taşkın Özkal ve eşi görülüyor

KSO Meclis Başkanı Tuğrul, Naci Faydasıçok, 
İbrahim Yelmenoğlu, Yusuf Koçak, Aynur Hacıfettahoğlu

Çalıştay sırasında üyelerin çocukları Minikeller 
anaokulu öğretmenleri tarafından çeşitli 

etkinlikler gerçekleştirildi

KSO Başkanı Zeytinoğlu, Meclis Başkanı Tuğrul, Baş-
kan Yardımcısı Ahmet Başaran, Tüpraş Genel Müdür 

Yardımcısı Yılmaz Bayraktar görülüyor
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Hasan Tahsin TUĞRUL
KSO Meclis Başkanı
Altaş Alüminyum İmalat San. ve Tic. A.Ş. 
Genel Müdürü

İyileşme 

zaman 

alacak gibi 

görünüyor, 

hedef 

2014...

2013 yılının ilk yarısı pek iyi geçmedi. Bunun 
sebebini hem sektör hem de firma olarak 
Avrupa’ya çok bağlı olmamıza bağlıyorum. 
Avrupa’daki ekonomik zorluklar bir türlü 

aşılamadı. Dolayısı ile beklentilerimiz 2’nci yarıya kal-
dı. Önümüzdeki temmuz ve ağustos ayları ağırlıkla tatil 
ayları, bu aylar bitecek  ve ardından yeni yıl hazırlıkları 
başlayacak. Kısaca 2013 yılı hem şirketimiz hem de 
sektörümüz açısından maalesef kaybedildi. Çok şükür 
ayakta durarak gidiyoruz. Bunun yanında muhtelif ted-
birler alarak üretim ve istihdamı muhafaza ediyoruz. 

Hedef 2014 oldu. Bunu da sanıyorum ki eylül ve 
ekim aylarında anlayacağız. Avrupanın yaklaşımları-
nı ve ekonomik gelişmelerini göreceğiz. Tabii burada 
siyasi irade cok önemli. Avrupa’da olumlu ve yapıcı 
bir siyasi irade görmüyorum. Daha ziyade ülkelerin 
kendi aralarındaki liderlik savaşı devam ediyor. Dola-
yısı ile Almanya’nın hakim olduğu bir ortamda, konu 
Almanya’nın isteğine bağlı olarak gelişiyor gibi. Karar 
mekanizmaları çok hızlı çalışmıyor, özellikle finans ka-
rar mekanizmaları çok yavaş çalışıyor. Bunun sonucun-

da bu iyileşme zaman alacak gibi görünüyor. 

- Kocaeli Sanayi Odası’nın yükselen 
bir imajı var
Özellikle geçtiğimiz 4 yıllık yönetim kadrosu olağan 

üstü bir çalışma sergiledi. Böyle bir çalışma ve perfor-
mans herkes tarafından takdir edildi. Üyelerimizden 
aldığımız enerji ile daha etkili olmak için çaba harca-
dık. Meclis çalışmalarında olabildiğince etkili olabil-
mek için çaba harcadık, yönetim kurulumuz olağanüstü 
bir çalışma temposu içerisinde işlerini sürdürdü. Bunun 
sonucunda da bana göre ciddi başarılar elde edildi. Bu 
başarıların somut örneklerini de görüyoruz. 

Bugün Kocaeli Sanayi Odası, temsil edildiği ulusal 
ve uluslararası pek çok kurumda farklı anılıyor. Yük-
selen bir imajımız var ve bu imaj yüksek özverili çalış-
malar sonucu elde ediliyor. Çalışmalarımızda asla vur-
dumduymaz, hatalı, taraflı olmadığımız için bu günlere 
gelebildik. Hem meclisin hem de yönetim kurulunun çok 
ciddi gücü oldu, o güç de bizi bu günlere getirdi.

[forum: ilk yarı yıl ve seçim değerlendirmeleri ►
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Türkiye’nin en başarılı odası: 
Kocaeli Sanayi Odası

Mehmet BAŞOL
KSO Meclis Başkan Yardımcısı
Başolsan Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Şirket Sahibi

Çalışan ve mücade eden herkes Meclise gir-
di ve görev taksimi yapıldı. Kocaeli Sanayi 
Odası şuan Türkiye’nin en başarılı odası. 
Bu başarıda Başkanımız Ayhan Bey’e çok 

şey borçluyuz. Ayhan Bey, 24 saatini odaya ayıran bir 
insan. Bu konuda gerekli bilgi birikimi ve tecrübeye sa-
hip. Bu zaten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tara-
fından da görülüyor. Kendisini önümüzdeki dönemde de 
inşallah  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yöneti-
minde de görmeyi arzu ediyoruz.

- Üretimimizin yüzde 20’sini ihraç 
ediyoruz
3 tane şirketimiz var. Başolsan Makina, maki-

na ve yedek parça imalatı üzerine faaliyet gösteriyor. 
Türkiye’deki tüm kağıt fabrikalarına makina imal edi-
yoruz. Borusan gibi büyük şirketlere makina imalatı ya-
pıyoruz. Makina sektöründe 1981 yılından bugüne bir 
çalışmam var. İyi bir noktadayız, üretimimizin yüzde 

yürmisini ihraç ediyoruz. Bu yılki hedeflerimiz arasında 
ihracatımızı daha fazla artırmak ve daha iyi bir düzeye 
getirmek yer alıyor.

- Kartepe Yemek, en fazla üreten ve 
en fazla personel çalıştıran firma
İkinci şirketimiz olan Kartepe Yemek, toplu yemek 

üretiyor. Şuan  Kocaeli’nin yerli firmaları arasında bi-
rinci sırada yer alıyoruz. Çok tecrübeli bir yönetimle, 
en fazla üreten ve en fazla personel çalıştıran firma ko-
numunda bulunuyruz. 

- Tüm et ürünlerimizi kendi 
çiftliklerimizde üretiyoruz
Üçüncü firmamız olan Başollar Süt Ürünleri, Kar-

tepe yemeğe destek oluyor. Bu firmamızda hayvancılık 
yapıyoruz. Kartepe Yemek’te kullandığımız tüm etleri-
mizi kendimiz üretiyoruz. Kartepe eteklerinde bulunan 
çiftliğimizde lezzetli ve kaliteli ürünler üretiyoruz.

[forum: ilk yarı ve seçim değerlendirmeleri ►



B
iz

 s
or

du
k.

..
 S

an
ay

ic
ile

r 
ya

nı
tl

ad
ı..

.
20

13
 ik

in
ci

 y
ar

ı y
ıl 

be
kl

en
ti

le
ri

 v
e 

K
SO

’n
un

 p
er

fo
rm

an
sı

M. Volkan ERONAT
KSO 11. Meslek Komite Üyesi
CHRYSO-KAT Katkı Maddeleri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdürü

Gelecek 5 
yıl içerisinde 
Türkiye’nin 

çehresi 
değişecek...

Biz inşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. 
İnşaat sektörü geçen seneye göre oldukça 
büyük gelişme gösteriyor. Kendi sektörü-
müzde üretimimiz ve satışlarımız geçen 

seneye göre yüzde 20 civarında arttı. Oldukça büyük 
projelerimiz söz konusu. Bu projelerimizden bir tanesi 
İzmit Geçiş Köprüsü. İzmit Geçiş Köprüsü’nün inşaatı 
başladı. Böylelikle eskiden Körfez’in etrafında dolaşıla-
rak kaybedilen zaman, büyük ölçüde kazanılmış olacak. 
Bunu takip eden İzmir Otoyolu projesi ile birlikte İstan-
bul – İzmir illeri birbirine yakınlaşacak. Burada top-
lamda 3,5 saatlik bir seyahat süresinden bahsediyoruz. 
Bununla beraber yine bizim kendi bölgemizi ilgilendiren 
İstanbul’da üçüncü köprünün inşaatının başlamış olma-
sı ve arkasından bağlantılı yollarının yapılacak olması 
özellikle Kuzey Otoyolu bağlantıları ile Kocaeli oldukça 
büyük gelişimlere sahne olacak. 

Sadece yurt içi ile sınırlı kalmamalıyız. Türkiye’nin 
çevre ülkelerle olan ilşkilerinde olumlu yönde gelişme-
ler var. Bunun en büyük örneği Irak. Dolayısı ile Ku-
zey Irak’a dönük ihracatlarımız ciddi şekilde artmış 
durumda. Gürcistan da ihracat konusunda önemli bir 
ülke konumuna geldi. Suriye’deki olaylar bir problem 
olsa da, orta vadede sıkıntıların sona ermesiyle, Suri-
ye de Türkiye merkezli şirketlerin büyük ölçüde ihracat 
yapacakları ülke konumunda bulunuyor. 2013 yılının 
2‘nci yarısında da özellikle Türkiyedeki çözüm süreci 
adı verilen ve yıllarca bir terör olayının vermiş olduğu 
tahribatın da sona erdiğini ümit ederek, çok daha olum-
lu geçeceğine inanıyorum. Tabii ki demoktaikleşme ve 
insan hakları alanında hükümetin yapacağı iyileştirme-
lerle bu durumun çok daha istikrarlı bir ekonomik ge-
lişmeye sebep olacağını düşünüyorum. Dolayısı ile 2013 
yılından oldukça umutluyum. 2013 yılı, ekonomik büyü-
me anlamında kesinlikle 2012 yılını geride bırakacak-
tır. 2014 yılında çok daha somut gelişmelerin olacağını 

düşünüyorum.

- Yeni üyeler aktif ve dinamik rol almalılar
Biz çimento ve beton kimyasalları üreten bir firmayız. 

Hazır beton üreticileri ve çimento fabrikaları ile çalışı-
yoruz. Dolayısıyla inşaat sektörüne doğrudan hitap eden 
ürünler üretiyoruz. Türkiye’de 2 tane fabrikası olan ya-
bancı sermayeli bir şirketiz. Ana fabrikamız Gebze Kim-
yacılar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunuyor. Kendi 
alanında son derece ileri teknolojiye sahip bir fabrika. 
Diğer fabrikamız Trabzon’da Beşikdüzü Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunuyor. 3’üncü bir fabrika yeri için de ça-
lışmalarımız devam ediyor. Muhtemelen Mersin Limanı’na 
yakın güneyde bir bölgede olacak diye düşünüyorum. Biz 
yeni üyelerimizin de Kocaeli Sanayi Odası faaliyetlerinde 
aktif ve dinamik rol almasını istiyoruz. Onların da gelip 
komitelerde yer almasını ve çalışmasını diliyoruz. 

Kocaeli Sanayi Odası Başkanımız gayet başarılı çalış-
malar sürdürüyor. Başkanımız bizleri biraraya getirerek, 
beyin fırtaları toplantıları düzenleyerek Kocaeli Sanayi 
Odası’nın Türkiye ekonomisi içindeki rolünü daha etkin 
hale getirmeye çalışıyor. Dolayısı ile bu konuda ben yeni 
yönetimin, yeni çalışma döneminde de çok daha güzel işler 
çıkaracağına inanıyorum. 

Türkiye 2023 yılına yani Cumhuriyetimizin 100. yıl-
dönümüne inşaat sektörü olarak 300 milyar dolarlık bir 
hizmet üretme hedefi koyduk. 

TOKİ bu anlamda bizleri olumlu yönde etkiliyor Çün-
kü TOKİ inşaat sektörünün önemli bir oyuncusu. Bizim 
müşterilerimizin müşterisi konumunda bulunan TOKİ, 
rekabeti artırıcı ve lider rol oynayıcı yapısıyla sektöre 
gerçekten ciddi anlamda canlılık getiriyor. TOKİ’nin lider 
kurum olarak kentsel dönüşüm projelerine verdiği önemi 
de unutmamak gerekiyor. Ben inşaat sektörü çerçevesinde 
Türkiye’nin gelecek 5 yılında çehresinin oldukca değişece-
ğine inanıyorum.
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2013 yılı sanayi anlamında ve rakamsal ola-
rak, 2012 yılının altında olmayan bir yıl. 
Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 2,1 büyüme 
gösterdi. Bu yıl da yüzde 4’e yakın bir bü-

yüme hedefi var. Yüzde 4’ü yakalayamasak bile bu bek-
lentinin yüzde 3,5’tan daha düşük gerçekleşmeyeceğine 
inanıyorum. Avrupa’daki olumsuzluklara rağmen yüzde 
3,5-4’ü yakalayacağız. 

Hasçelik olarak, otomotiv hammaddesi olarak kali-
teli vasıflı çelik üretimi yapıyoruz. Bu sektörlerde düşüş 
olursa, uygulayacağımız bir yön haritamız var. Muhte-
melen geçen yılın altına düşmeyeceğiz. 

-Avrupa’nın en modern tesisini kurduk
Biz beşyüz kişinin çalıştığı basit çelik üreticisi bir 

firmayız. Aynı zamanda parlak çelik üretme tesisimiz 
var.  200 bin ton kapasiteli Türkiye’nin en modern had-
dehanesine sahibiz. Yine üretimimizde Avrupa’nın en 
modern tesisini kurduk. Haziran ayı içerisinde açılışını 
yapacağız. Aynı zamanda dağıtım alanımız var. 

Türkiye geneli 9 depomuz var ve yedi gün yirmi dört 
saat sanayinin hammaddesi olan vasıflı çeliği tüm kul-
lanıcılarına ulaştırıyoruz. Yine bünyemiz içerisinde bir 

de enerji şirketimiz var. Bu şirketimiz de yenilebilir 
enerji ve güneş enerjisi üzerine faaliyet gösteriyor.

-TAYSAD ile TOSB Teknoloji 
Üniversitesini kuracağız
Kocaeli Sanayi Odası seçimleri sonucunda amaçla-

nan, sağlam bir yönetimin oluşmasıydı. Temsil niteliği 
yüksek oldukça güçlü bir oda olduk. 

Yeni yönetimde ben de enerji konusunda görev alaca-
ğım. Enerji ile ilgili yeni bir takım proje ve fikirlerimiz 
var. Kocaeli’nin tükettiği enerjiyi, Kocaeli Sanayi Odası 
olarak nasıl karşılayabiliriz diye düşünüyoruz. Bununla 
ilgili toplantılar düzenleme kararı aldık. Sonuçta Koca-
eli önemli bir il ve temsil niteliği oldukça fazla.  

TAYSAD olarak Kocaeli’nin ilk özel üniversitelerin-
den biri olan TOSB Teknoloji Üniversitesi’ni kuracağız. 
Onunla ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. Almanya’da 
ki bir üniversite ile işbirliği yapmamız söz konusu. 

Hem İstanbul’a yakın hem de Kocaeli’nin ortasında 
bir yerde, muhtemelen Çayırova’da olacak. Türkiye’de 
belki de ilk defa Otomotiv Mühendisliği, Ar-Ge ve İno-
vasyon gibi bölümlerin yer alacağı  güzel bir özel üni-
versite kuracağız.

A. Naci FAYDASIÇOK
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi
Hasçelik Sanayi ve Ticaret AŞ.
İcra Kurulu Başkanı

Avrupa’da 
yaşanan 

olumsuzluklara 
rağmen 

öngörülen 
büyüme hızı 

yakalanacaktır... 

[forum: ilk yarı ve seçim değerlendirmeleri ►
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2013 yılına ilişkin hem kendi firmamız Çem-
san, hem sektör hem de Türkiye adına iyi 
düşünceler içerisindeyim. Biz Çemsan ola-
rak, daha çok ihracat ağırlıklı işler yürütü-

yor ve yurt dışı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çemsan, 
yurt dışında anahtar teslimi fabrikalar kuran bir şirket. 
Bu yıl proje anlamında bizim için dolu bir yıl. 2012’de 
bekleme süresinde olan şirketimiz için 2013 yılı bu bek-
lemenin realize olduğu bir yıl oluyor. Ayrıca yeni proje-
ler de söz konusu olmaya başladı. 

-Bu yıl Türkiye için daha iyi bir yıl olacak
Türkiye adınada aynı düşüncelere sahibim. Dünya-

daki ekonomik parametrelerin düzelmesi, Amerikanın 
dolar-euro savaşının belirli bir düzene oturması, biraz 
savaşcılıklarının azalması zannediyorum yatırımcı ve 
tüketicileri sevindirecek. Bu anlamda tüketim malı üre-
ten firmaların biraz önünü açaçaktır diye düşünüyorum. 
Bu yıl Türkiye adına da daha iyi bir yıl olacak. 

Çemsan Grubu bünyesinde farklı 5-6 firma ile fa-
aliyet gösteriyoruz. Dünya da ve Türkiye’de mısırdan 
mısır nişastası ve nişastalarda tatlandırıcı yani glikoz, 
fruktoz tesislerini üreten bir bilgi birikimine sahibiz. 
Dünyada  bu tesisleri kuruyoruz. 

Kazakistan’da 2 tane, Rusya’da 3 tane te-
sisi kurduk ve faaliyete başlamasını sağladık.  
Aynı şekilde Amerika, Brezilya’da da tesisler kurmaya 
devam ediyoruz. 

-Odamız edindiği tecrübeler ile 
daha güzel işler başaracak
Bu seçimlerde Meclis’e seçildim ve artık ben de 

Meclis üyesi olarak görev alıyorum. Daha önce Mecliste 
olan birçok arkadaşım vardı. Onlar ile de yakın ilişkiler 
içerisinde olduk. 

Türkiye’de marka oluşumu sürecinde sabırsız dav-
ranıyoruz. Bir iş yeri açılıyor ve hemen altı ay-bir sene 
sonra marka oldum düşüncesi ile ön plana çıkan şirket-
ler maalesef uzun vadede aktif olamıyorlar. Bu durum 
dünya genelinde de böyle. 

Dünya üzerinde marka olmuş, 500 yıllık 1000 yıllık 
firmalar var. Bana göre Kocaeli Sanayi Odası’nın faa-
liyetlerini de böyle bakmak lazım. Her geçen gün, her 
geçen sene kendini yenileyecek olan odamız, edindiği 
tecrübeler ile de daha güzel işler başaracaktır. Bu yıl 
Kocaeli Sanayi Odası çok daha güçlü ve başarılı bir yö-
netim faaliyeti gösterecektir.

Sedat AÇILDI
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi
Çemsan Çelik Konstrüksiyon 
Makina İmalat San. ve Tic. AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı

2013 
yılı 

beklentilerin 
realize 
olduğu 
bir yıl 

olacak...
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Fabrika binaları gibi yapısal çelik işleri ya-
pıyoruz. Yine lojistikle ilgili çalışmaları-
mızda epey bir yol aldık. Bu anlamda da iyi 
bir katkı sağlıyacağımızı umuyoruz. Kendi 

şirketim anahtar teslim fabrika binaları yapar. Büyük 
endüstriyel kuruluşlara makine yedek parça imalatları 

yapar. 
Yeni yönetime başarılar diliyorum. Zaten başarılı 

olan Kocaeli Sanayi Odası’nın yeni yönetim ile daha da 
başarılı olacağına inanıyorum. Kadro biraz daha genç-
leşti, onlarında katkıları ile daha iyi işlerin başarılabi-
leceğini düşünüyorum.

Nihat BALTA
Kocaeli Sanayi Odası 
23. Meslek Komitesi Üyesi
Cemsan Çelik Konstrüksiyon Mak. İnş. 
Metal San. Ticaret Ltd. Şti.
Genel Müdür

KSO genç 
kadrosu ile 
başarılarını 

sürdürecektir...

Deniz İLGÜN
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi
31. Meslek  Komitesi Üyesi
Koza-Pack Kozmetik Ambalaj San. ve Tic. AŞ.
Yönetim Kurulu Üyesi

Önümüzdeki 
dönem 
adına 

beklentimiz 
olumlu...

Biz kozmetik sektöründeyiz oraya ambalaj 
üretimi yapıyoruz. Bizim sektörümüz her 
zaman avantajlı çünkü özellikle bayanlar 
zor durumlarda kozmetiği yöneldikleri 

için önemli bir sıkıntımız olmuyor kriz zamanlarında. 

Önemizdeki dönem içinde beklentimiz olumlu gibi. Koz-
metik ambalaj ürünlerinde faaliyet gösteriyoruz. Ben 
3’üncü dönem meclis üyesiyim. Kocaeli Sanayi Odası 
oldukça başarılı bir oda. Bugüne yaptıkları büyük çalış-
malar için teşekkür ediyorum.

[forum: ilk yarı ve seçim değerlendirmeleri ►
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Bizler otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyo-
ruz. Motor soğutma, yağ soğutucu, radyatör 
ve klima gruplarını üretiyoruz. Bu geçtiği-
miz ilk altı ayı değerlendirirken  sanırım ilk 

çeğreğinden başlamak daha doğru olacaktır. Çünkü açık-
çası yılın ilk çeyreği bizim için  pek iyi geçmedi, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 10 oranında daha gerideydik. 

İkinci üç aylık periyotta ise önümüzdeki haziran ayıyla 
da birlikte daha iyi bir trend görüyoruz. Piyasalarda bir 
açılma ve bir ilerleme var, dolayısıyla da daha iyi bir trend 
görüyoruz. Özellikle otomotiv sektörünün tüketici kredi-
leriyle beraber geliştiğini, daha doğrusu satışlarının art-
tığını görüyoruz. Bunu kısaca pozitif bir ilerleme olarak 
değerlendirebiliriz. 

2013 yılının da bu hızla gitmesini öngörüyoruz. Ola-
ğanüstü bir gelişme olmadığı sürece bu sene ekonomik 
yöndeki büyüme planının yakalanması mümkün olacaktır. 
Bunun olabilmesi için; Türkiye’nin aynı zamanda sektörü-
müzün rekabetçi olması gerekir.  

Bildiğimiz üzere bu konuyla ilgili birtakım toplu söz-
leşme sıkıntıları vardı. Onlar aşıldı ama şimdi de bunların 
getirdiği maliyet yükleri var. Şu sıralar bu yükün paylaşıl-
ması ve maliyetlere yansıması söz konusudur. Dolayısıyla 
hem bu senenin hem de geriye dönük olarak ücret artışları-
nın belirlenmesi gerekecektir. Bu da  sektördeki problem-
lerimizden biridir. Fakat rekabetçiliğimizi de bir şekilde 
artırmamız lazım çünkü dünyadaki otomotiv sektörünün 
gelişmesi ve değişmesi hep rekabet üzerine kuruludur. İşte 
bu yüzden bizler de rekabetçi olmak durumundayız.   

Kale Balata Otomotiv olarak, genellikle otomotiv ana 
sanayisine tedarikte bulunuyoruz. TOFAŞ, Renault ,Ford 
gibi kurumlara orijinal ekipman olarak üretim yapıyoruz. 
Aynı zamanda 1966 yılından beri ileri bir üretim tekno-
lojisi olan alüminyum brazing (CAB) sistemini devreye 
alarak alüminyum brazing ürünlerinin imalatı konusunda 
faaliyet gösteriyoruz. Fabrikamız Gebze-Çayırova’da ku-
rulu, sektöre buradan hizmet veriyoruz. Kocaeli bölgesi-
nin sanayi tesislerinden biriyiz. Ümit ediyoruz ki otomotiv 

sektörü 2013 yılı içerisinde daha iyi bir gelişme sağlar. 
Malumdur ki, Kocaeli Bölgesi otomotiv sanayisinin 

merkezlerinden biridir ve bu çok önemlidir bugünkü ka-
lite çalışmasında da bu konu ele alındı. Örneğin; bölge-
deki otomotiv sanayisinin gelişmesi nasıl olur, nasıl daha 
rekabetçi olunur, bu bölge kendi markasını üretebilir mi 
gibi soruları ele aldık. Toplantı da oldukça verimli geçti. 
Meslek komitesiyle birlikte yapılan toplantıda bu yılın ve 
önümüzdeki 4 yılın içerisindeki konular bir vizyon çerçe-
vesi içinde değerlendirildi. Her komite kendi sunumunu 
yaptı ve bizler de sunumumuzu yaptık. Eminim bu tarz 
toplantılar Kocaeli bölgesine yeni bir boyut kazandıracak-
tır.  Hem ekonomi anlamında, hem sosyal anlamda, hem 
de bölgenin gelişmesinin  daha fazla ön plana çıkması açı-
sından faydalı olacaktır.   

-Kocaeli’nin gelişmesini sağlamalıyız
Kocaeli Sanayi Odasının bugün başlayan faaliyetle 

birlikte yeni ofislerine ve yeni salonuna kavuşacak olma-
sı önemlidir; çünkü bu tür çalışmaların yapılabilmesi için 
fiziki çalışma ortamlarının uygun olması gerekir. Kocaeli 
Sanayi Odası’nında öncü rolünün olabilmesi için  bu gibi 
toplantıların devam etmesi ve bu gibi toplantılarda  çıkan 
sonuçların yönetimde ele alınması ve  bunların aksiyona 
dönüştürülmesi önem arz ediyor.  Dolayısıyla bu yılın ilk 
komite toplantısını yaptık. Yılın ikinci toplantısı da zan-
nediyoruz ki Kasım ayında yapılacak. Böylelikle bugün 
belirlenen konuların nasıl ilerlediğini nasıl gelişeceğini 
görebileceğiz. 

Temennimiz, Kocaeli’nin hakettiği yeri bulmasıdır. 
Bugünkü toplantıda öne çıkanlardan biri de şuydu ki, Türk 
sanayisi burada faaliyet gösteriyor ama insanlar yaşamak 
için veya farklı sosyal sorunlardan dolayı İstanbul’a gidi-
yorlar. Kocaeli’nin de İstanbul’a yakın olması bir yandan 
avantaj olduğu gibi bu taraftan da bir dezavantajdır. Bu-
nun üstesinden gelebilmek için de Kocaeli’nin gelişmesini 
sağlamak gerekir. Kocaeli Sanayi Odası’na  bu anlamda 
çok iş düşüyor.

Hayri KAYA
Kocaeli Sanayi Odası 
24. Meslek Komitesi Üyesi
Kale Oto Radyatör San. ve Tic. AŞ.
İcra Kurulu Üyesi

Hepimiz 
artık 

rekabetçi 
olmak 

durumundayız...



B
iz

 s
or

du
k.

..
Sa

na
yi

ci
le

r 
ya

nı
tl

ad
ı..

.

Ersoy YILMAZ - Bahar YILMAZ
KSO 15. Meslek Komitesi Başkan yardımcısı

Bekap Metal İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdürü

Yılın ikinci 
yarısında 

beklentilerin 
iyileşmesi 
açısından 
maalesef 
hiçbir iyi 

neden yok...

2013 yılına baktığımızda; ana konumuz olan 
demir çelik sektöründe, ülkemiz çelik üreti-
mi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 6 azaldı. Ülkemiz bu rakam 

ile en fazla düşüşün yaşandığı 3’üncü ülke konumunda 
bulunuyor. Kapasite kullanım oranları düştü. İç talep de 
durgunluk ve tahsilat sorunları yaşanıyor. 2012 yılında 
büyüme sadece yüzde 2.2 de kaldı. Yılın 2’nci yarısında 
beklentilerin iyileşmesi açısından maalesef hiçbir iyi ne-
den yok.

Kısaca firmamızdan bahsedersek;
Bekap Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., yarım asrı aşan 

tecrübesi ile Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde, 
endüstriyel ambalajlamada kullanılan yüksek mukave-
metli çelik ambalaj çemberleri ve limanlarda gemi yük-
lemelerinde kullanılan lashing çemberi (uslm) üretimi ile 
ambalajlama makinaları konusunda faaliyet gösteriyor. 
Konusunda lider olan Bekap, ürünlerini 50 den fazla ül-
keye ihraç ediyor. Almanya’da ve çevre ülkelerde bulu-

nan deposu, ofisi ve ekibi ile yurtdışı müşteri ihtiyaçları-
na  yerinden hizmet veriyor.

- Bu ekip yeni dönemde sanayinin gelişimi
adına olumlu işler yapacak
Kocaeli Sanayi Odası seçimlerimiz, çok güzel demok-

ratik bir secim atmosferinde yapıldı.  Bölgemizi gelecek 
hedeflerine taşıyacak, bölge sanayine katkı koyabilecek 
güçlü bir ekip oluştu. 

Oda Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu ustalık dönemin-
de sanayicinin sorunlarına çare arayan, çözüm üreten ve 
bürokrasi ile iyi ilişkiler geliştiren tecrübeli bir kişi. Bu 
ekibin yeni dönemde sanayinin gelişimi adına olumlu iş-
ler yapacağına eminim.

7’nci dönem 1. Meslek Komiteleri Müşterek Toplan-
tısı Çalıştayı’nda yeni komite üyeleri birbiriyle tanıştı ve 
kaynaştı. Kocaeli’nde; enerji, inovasyon , lojistik, planlı 
sanayi gibi başlıklar altında yapılması gerekenler beyin 
fırtınası şeklinde tartışıldı. Birçok proje üretildi.

[forum: ilk yarı ve seçim değerlendirmeleri ►
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2013 ilk yarısı gerçekten bizim açımız-
dan başarılı geçti. Ancak, sektör ve ge-
nel ekonomi açısından büyüme hızının 
yavaşlaması sebebiyle olumsuz geçti. İlk 

not artışından sonra özellikle metal sektöründe bir 
artış trendi oluşmaya başlamıştı zaten. Bu son not 
artışları bence Türkiye ekonomisinin iyi bir yolda git-
tiğinin işaretlerinden biridir. 2013 yılının 2’nci yarı-
sında sanayi üretiminin artması ve kapasite kullanım 
oranlarının artması ile birlikte ekonomide bir artış 
yaşanmasını bekliyoruz ve büyümede bir artış olaca-
ğını düşünüyoruz. Bence 2013 yılının 2’nci yarısı çok 
iyi olacak. Ancak bölgemizde cereyan eden, özellikle 
Suriye olayı gibi politik ve bölgesel olaylar bir miktar 
tedirginlik yaratsa da, bizim büyümemizi etkileyen 
bir unsur olmayacak. Herşeyin çok güzel olacağını 
düşünüyorum. 

80 yıllık mazisi olan dedelerimizden kalan bir şir-
keti devam ettiriyoruz. Endüstride kullanılar ağır sa-
nayi kazanları, kapakları vs. metal sektöründeki ağır 
sanayii işlerini yapıyoruz. Kurumsal yapımızla 50’ye 
yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Kendimizde lider ko-
numda olan firmalardan biriyiz. Faaliyet gösterdiği-
miz sektör, yatırımlara bağlı bir sektör. Dolayısıyla 
ülkede ya da dünyada yatırım varsa biz her zaman 
çalışırız.

- Seçimlerde çok uyumlu bir kadro 
ortaya çıktı
Kocaeli Sanayi Odası olarak 4 yıldır Türkiye’deki 

sanayi odaları içerisinde oldukça başarılı bir çalışma 
sergiledik. Meclis toplantıları, meslek komiteleri top-
lantıları, sosyal sorumluluk projeleri ve toplantılara 
katılım ve üretim noktasında oldukça başarılı işler 
yaptık ve yeni seçimlerde kendini gösterdi. Çok güzel 
ve uyumlu bir kadro ortaya çıktı, inşallah bu dönemde 
yeni yönetim kurulumuz, meclisimiz ve meslek komi-
telerimiz çok daha verimli çalışmalar yapacaktır.

Mehmet Ali KARTAL
KSO Yönetim Kurulu Üyesi

Kartal Bombe Üniteleri Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi - Yönetim Kurulu Başkanı

Politik ve bölgesel 
olaylar tedirginlik 

yaratsa da, büyümemizi 
etkilemeyecek...

Ahmet BAŞARAN
KSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kondaş Kondansatör Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Genel Müdürü

2013 yılının ilk yarısının çok iyi gittiği 
söylenemez. Biz her zaman bir büyüme-
nin yaşanmasını bekliyoruz fakat bekle-
diğimiz büyüme rakamlarına ulaşamadık. 

2013 yılının ikinci yarısından umutluyuz. Grafiklerde 
yukarıya doğru bir yükseliş görüyoruz. Bu yükselişin 
sürdürülebilir olmasını umut ediyoruz.

Elektrik malzemeleri ve güç kondansatörleri üre-
tiyoruz. Bunların yanı sıra ürünlerimize reaktörleri, 
kompanzasyon panoları ekledik. Aynı zamanda enerji 
analizörleri ile iddialı bir ürün olarak yer alıyoruz. 

Seçimlerde aldığımız sonuç bir uyumun gösterge-
sidir. Bütün grupların tamamında aynı şekilde çık-
mak ve bütün gruplarda rakipsiz olarak çıkmak bize 
gösterilen güvenin bir örneğidir.

Biz her zaman büyüme 
yaşanmasını bekliyoruz
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2013’de daha istikrarlı bir düzen, ekonominin daha 
iyi gitmesi, belirsizlik düzeyinin kaybolması ve üre-
timin daha yükselmesini hedefliyoruz. Tesisat taah-
hüt sektöründe faaliyette bulunuyoruz. Sektörümüzde 

faaliyet alanında mekanik tesisat alanında faaliyet gösteriyoruz. 
Gerek fabrikalarda gerek binalarda tesisatın gerektiği uygulama-
ları yapıyoruz. Yeni yönetimin, daha önceki zamanların devamı 
niteliğinde olumlu çalışmalarının devamını diliyoruz.

Soner BİÇER
Kocaeli Sanayi Odası
28. Meslek Komitesi Başkan Yard.
Beta Mühendislik Metal İmalat Sanayi
 ve Ticaret Ltd. Şti.
Genel Müdür

İstikrarlı bir 
düzen ve 
üretimin 

yükselmesini 
hedefliyoruz...

2013 yılı yeniliklerle başladı ama tabi bunun 
yanında fırsatlar ve olumsuzluklarda var. 
Bunların en önemlisi Avrupa’da yaşanan kriz, 
Türkiye’de de görüldü. Biz makina imalatı ya-

pan bir kurumuz. Avrupa’da şu anda görülen bir durgun-
luk var bu durgunluk Türkiye ihracatını önemli bir şekilde 
etkiliyor. Sanayi önemli ölçüde  ihracatada bağlı, bunun 
yanında yeni pazarlarda gelişiyor. Özellikle Kuzey Afrika, 
Güney Amerika ve Ortadoğu bölgesi gelişiyor fakat Orta 
Doğu’da Suriye krizi oldu. Diğer taraftan önemli gelişme-
lerde yalanıyor. Kredi faizlerinin düşmesi ve Avrupa’da 
yaşanan negatif durumun iyi yönde Türkiye’ye kaymasa 
neden oluyor. 

Siyasi anlamda da belirsizlik ve düzensizlik olmaması 
çok önemli. İnsanların geleceğe güvenli bakmaları gere-
kir. Bunun sağlanması siyasi iradenin işi. Bu yönde olum-
lu-olumsuz gelişmelerde var. Herkes çocuklarına iyi bir 
gelecek bırakmak istiyor. Daha iyi şartlarda yaşam kavga 
ile olmuyor. Bir şekilde aynı yönde hareket etmek gere-
kiyor. 

Kocaeli Türkiye sanayisinin en önemli noktalarından 
biridir ve dahada önemli olmaya devam ediyor. Önemi 
daha fazla artacaktır. Çünkü bu yeni yapılan ulaşım ağla-
rıyla birlikte Kocaeli ulaşım ve ticaretinde merkezi olmaya 
başladı. İstanbul’daki sanayi Kocaeli iline doğru akıyor. 
İstanbul’da yer kalmadı artık. Bu nedenle Kocaeli dahada 
önem kazanıyor. Örneğin Çayırova, Gebze, Dilovası tarafı 
bu anlamda önemli avantajlar sağlıyor.

Edirne’den İzmir’e kadar bir bölgeye buradan 2-3 
saatte ulaşım sağlanacak olması çok önemli. Tabii çok 
önemli ilkler olacak, alt yapı sağlanması lazım. Alt yapı 
ulaşım hariç sosyal yapınında buna uygun olması lazım. 
Yine insanların en büyük sorunlarından biri, İstanbul’dan 
Gebze’ye gelen kurumların burada eleman sorunu yaşıyor 
olması. Bu durumu ortadan kaldırmak içinde gerekli alt 
yapının oluşması, gerekirse sosyal konutların yapılması 
gerekiyor. Yine okullar ile de bunu sağlamak mümkün 
olabilir.

İstanbul’daki 
sanayi 

Kocaeli’ne 
kayıyor...

Mehmet ÖZDEŞLİK
Kocaeli Sanayi Odası
23. Meslek Komitesi Başkan Yard.
Sistem Teknik Sanayi Fırınları AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı

[forum: ilk yarı ve seçim değerlendirmeleri ►



B
iz

 s
or

du
k.

..
 S

an
ay

ic
ile

r 
ya

nı
tl

ad
ı..

.
20

13
 ik

in
ci

 y
ar

ı y
ıl 

be
kl

en
ti

le
ri

 v
e 

K
SO

’n
un

 p
er

fo
rm

an
sı

Bizim sektörümüz basın/gazetecilik sektö-
rü. Kısacası 24 saat çalışan bir sektör.
Basın sektöründe daha iyi elemanlara, 
kaliteli elemanlara ve gerçekten bu işi se-

venlere ihtiyacımız var. Türkiye’de maalesef gazeteci 
çok kolay yetişmiyor. Ayrıca bu işin okulları Türkiye’de  
çok yaygın değil. Gazetecileri maddi ve manevi alanda 
bir yüksek standarda taşımadığınız sürece bizim mes-
leğe olan ilgi çok fazla olmayacaktır. Çünkü her insan 
daha çok para kazanacağı yerlere yöneliyor. 

-Basının rol almadığı, sesini 
çıkarmadığı bir ülke kapalı ülke olur
Gazete çok para kazanılan bir yer değil ama 

Türkiye’nin aslında en büyük lokomotifi basındır. Ba-
sının rol almadığı, basının sesini çıkarmadığı bir ülke 
kapalı bir ülke olur. Bu konuda devletin, hem okullar 
hem gazetelerle bu konuyla ilgilenmesi gerekir. Özellik-
le yerel gazeteleri Türkiye genelinde destekleyerek ileri 
bir sonuç alınacaktır.

-Kocaeli’nin reklamı yapılmıyor
Kocaeli kocaman bir sanayi kenti ama buranın sa-

nayicisi, sürekli bir isim ve kimlik arayışı içerisinde. 
Aslında Kocaeli’nin zaten bir kimliği var. Burası dün-
yanın en eski medeniyetine sahip ama bunu bir türlü 
öne çıkartıp bu konuda sanayinin ve Kocaeli’nin rekla-
mını yapamıyorlar. Bu konuda çok eksiklikler var. Ben 
Gölcük’lüyüm. Gölcük’te bir Donanma Komutanlığı ve 
Tershane Komutanlığı var. Her gemi indiriliş törenin 
de devlet erkânı orada olur. Cumhurbaşkanı, Başba-
kan, Bakanlar, Meclis Başkanı, Kuvvet Komutanları, 
hatta yabancı misyon temsilcileri gelir ve televizyonlar 
bu törenleri naklen yayınlar. Kocaeli bunu dahi kulla-
namıyor. 

-Gölcük, tüm ilçelerin bir adım önünde
Kocaeli’de naklen yayın yapan hiçbir girişimci hare-

keti yokken Gölcük’te var. Gölcük Kocaeli’nin bir ilçe-
si olmasına rağmen adının duyurulması, dünya çapın-
da tanınmasında Kocaeli’nin tüm ilçelerinin bir adım 
önünde. Sanayiciler bu durumu da değerlendiremiyor. 
Burada zaman zaman yapılan törenlerle Gölcük’ün adı 
duyuruluyor, Kocaeli’nin adı onun altında kalıyor. Bu 
iletişim konusunda hala yerimizde saydığımızın en gü-
zel örneğidir.

M. Nurettin ŞENEMRE
Kocaeli Sanayi Odası 
7. Meslek Komitesi Başkan Yard.
Gölcük Haber Gazetesi
İmtiyaz Sahibi

Kocaeli 
kocaman 
bir sanayi 

kenti 
ama 

reklamı 
yapılamıyor...
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Elvanlar Plastik ve Metal Enjeksiyon Kalıp Sanayi 
olarak, otomotiv sektörününde faaaliyet gösteriyoruz. Ka-
put altı parçalar ve mühendislik parçaları üretiyoruz. Su 
ve hava aktarım organlarının birleşenlerini yapıyoruz. 

2012 yılına göre 2013 yılının ilk yarısı ekonomi anla-
mında yavaş geçti. Üçüncü çeyrekten sonra hızlanacağını 
düşünüyorum. 

Sektörü geçen seneye bakarak kıyaslarsak, durgunluk 
olduğunu söylemek mümkün. Yine geçtiğimiz seneye göre 
sanayi üretimlerinin düştüğünü görüyoruz. 

Avrupa yaşanan krizlerin etkilerini hissetmeye başla-
dıkça, herkes geri adım atıyor. Şu anda durgun olan sek-
tör 2013 yılı üçüncü çeyreğinden sonra hızlanacaktır. 

Yılın üçüncü çeyreğinde yeni projeler alan şirketler iş-
lerini artıracak ve büyüyeceklerdir. 

2012 yılında yeni projeler alamamış olan şirketler ise 
aynı seviyeyi yakalayamayacaklardır. Bizim şirket olarak 
iki projemiz vardı, bir projemiz geçen yıl devreye girdi. 
Diğer projemiz ise 2013 Eylül’de devreye girecek. 

-Sanayi ve üniversiteler birlikte çalışmalı
Sanayi ve üniversitelerin birlikte çalışması gerekliliği-

ne inanıyorum. Ayrıca sanayide meslek liseleri ve üniver-
site eksikliği var. 

Eğitimle birlikte ilerlenirse, kaliteli istihdam ve eği-

timli çalışan yetişmiş olacaktır. Hem çalışıp hem okunur-
sa birde mühendislik eklenirse kalifiye eleman daha iyi 
yetişir. 

Diğer türlü eksikler oluyor. İnsanlarımız okuyor fakat 
çalışacak iş bulamıyor, staj yapamıyor, eğitim alamıyor. 
Böylece okuduğu ile kalan arkadaşlar, öğrendiklerini pra-
tiğe dökemiyor. Bizler de kalifiye eleman bulamıyoruz. 
Sektörün en büyük sorunu kalifiye eleman eksikliği.

Firma gücünüz ne kadar büyük olursa olsun, çalışanla-
rının yetkinliği çok önemlidir. Farkındalığı yaratmak için 
anlatmak lazım. İnsanlar bir takım durumların farkında 
olursa, ona göre yatırım yapar ve kendisi geliştirir. 

Otomotiv alanında da gelişmesi gereken parçalar var. 
Şu anda bu olup 5 sene sonra değişecek parçalarımız var. 
Örneğin üretilen ürünlerde plastiğin yerini metal alacak. 

Bizlerin bu doğrultuda yatırım yapması gerekiyor. Uç 
noktalarda çalışırsak para kazanabiliriz. 

Sanayi Bakanımız da açıklama yapıyor ve normal iş-
lerden para kazanamayacağımızı ifade ediyor. Bir ülke 
fakirse, fasoncu oluyorsun. 

İşi öğrendiğinde ise artık fasonculuk yapmak istemi-
yorsun. Bu sefer kalifiye eleman yetişiyor ve ücretleri artı-
yor. Ödediğiniz o para sizi kurtarmıyor. 

Kâr edemeyince de uç noktalarda ki işleri yapmak zo-
runda kalıyorsunuz. 

İlyas ELVAN
Kocaeli Sanayi Odası
34. Meslek Komitesi Başkan Yard.
Elvanlar Plastik ve Metal 
Enjeksiyon Kalıp San. Tic. Ltd. Şti.
Genel Müdürü

Yılın ilk yarısı 
durgun 
geçti...

3’üncü çeyrek 
sonrası 

ekonomi 
hızlanacaktır... 

[forum: ilk yarı ve seçim değerlendirmeleri ►



B
iz

 s
or

du
k.

..
 S

an
ay

ic
ile

r 
ya

nı
tl

ad
ı..

.
20

13
 ik

in
ci

 y
ar

ı y
ıl 

be
kl

en
ti

le
ri

 v
e 

K
SO

’n
un

 p
er

fo
rm

an
sı

Rekabetten dolayı 
kârlılık sıkıntısı 

her zaman vardır

2013 yılı daha önceki yıllara nazaran oldukça 
umutlu başlamıştı bizim açımızdan. Fakat 
maalesef ilk 6 ay o yönde gelişmedi. Özellik-
le biz daha çok Avrupa’ya endeksli hareket 

etmekteyiz. 
İlginç bir şekilde güz döneminde Avrupa’nın bu aylar-

da yapması gereken hazırlıkta biraz geri kaldığını tespit 
ettik. Bunun haricinde temelde hedeflediğimiz ürün gamı-
mızda devam ediyoruz. 

Bunun sonucunda 2013 yılında 2012 yılında farklı 
olacağını düşünmüyorum, aynı şekilde yılı kapatacağımı-
zı düşünüyorum. 

-KSO’nun bir neferi olarak
 hareket edip ve görevimi yapacağım
Seçimler bir güven tazelendi. Ben de bir nefer olarak 

hareket etmeye devam edeceğim ve görevimi yapacağım.
Narpa Metal Alüminyum olarak, alüminyum uygula-

maları yapıyoruz ve Gebze’de faaliyet gösteriyoruz. Her 
türlü alüminyum doğrama ve cephe konstrüksiyonunun 
yanı sıra, yurt dışından alıp bayiliğini sürdürdüğümüz Ba-
yer firmasının uygulamalarını devam ettiriyoruz. Bunlar 
daha ziyade özel projelerde mimari ve görsellik açısından 
hoş olan, tatbik edilen konsriktif ürünler. Bu ürünlerin 
uygulaması, montajı ve pazarlamasını yapıyoruz.

Avrupa hazırlıklarında geç kaldı

Taşkın ÖZKAL
KSO 17. Meslek Komitesi Üyesi
Narpa Metal Alüminyum Dış Cephe Kaplama 
Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Üyesi

M. Oktay Kabasakal
KSO Meclis Üyesi
Apel Orman Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. 
Ltd. Şti. - Genel Müdürü

2013 yılı, 2012 yılında başlayan atılım ve is-
tikrar ile birlikte sıkıntısız geçti. Parantez 
içinde belirtmeliyim ki, rekabetten dolayı 
karlılık sıkıntısı her daim vardır. Bunun dı-

şında hükümet değişikliği, kriz ve herhangi bir dış ve 
iç sorun yaşamadan işlerimizi devam ettiriyoruz. 2013 
yılının ilk yarısı bizim için olumlu geçti. 2013 yılının 
ikinci yarısında ve ileriki dönemlerde daha olumlu ge-
çeceğine inancım tam.

Apel Orman Ürünleri, 1994 yılında kuruldu. Fir-
mamız müşterilerimizin ahşap ambalaj, sandık, ahşap 
palet ve kereste ile ilgili taleplerine çözümler üretiyor. 
İhracat yapan firmaların yan sanayisiyiz ve İstanbul 
Sanayi Odası’nın açıkladığı ilk 500 ve ikinci 500’de yer 
alan firmalara mal satıyoruz, ayrıca ürünlerimizin itha-
lat ve ihracatını da yapıyoruz. 

- Çalıştay beklentimin oldukça üzerindeydi
ve çok başarılı geçti
Kocaeli Sanayi Odası’ndaki ilk yılım ve buradaki ilk 

toplantım. Mensubu oldugum Kocaeli Sanayi Odası’nın 
bu toplantısında yapılan çalıştaylara ve katılımcılara 
baktığımda çok başarılı geçtiğini ve hatta beklentimin 

çok üzerinde olduğunu söylemeliyim. Değerli işadamla-
rı tarafından ciddiye alınmak suretiyle biraraya geldik, 
Kocaeli sorunları ve konularını, ilimizin daha ileriye 
gitmesi için madde madde değerlendirdik ve bunların 
ilimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kendi 
adıma böyle bir grubun içinde bulunduğum için gurur 
duyuyorum. 
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Bizim sektörümüz demir çelik ana sanayi 
satışı ve yarı mamul üretimi. Bizim sek-
törümüz ilk yatırımı oluşturan sektördür. 
Bu yüzden bizim beklentimiz genelde si-

yasi iktidarın yönlendirdiği gelişmeyle doğru orantılı 
seyreder. 

Eğer siyasi iktidarın tercihi Türkiye’nin büyümesi 
yönünde veya büyüme hızı yönünde ne kadar farklılaşır-
sa bizim sektörümüzde o anlamda büyür. Çünkü bir ya-
tırımın ilk halkasını oluşturuyoruz. Yatırım bizle bera-
ber başlıyor. Bu açıdan 2012’de yavaşlayan Türkiye’nin 
gelişme hızının 2013 yılında hızlanmasını bekliyoruz. 

Bu şekilde bizim sektörümüzde hızlanmasın başladığı 
sektör olacak. Hasnur Demir Ticaret olarak, sanayi 
başlığı adı altında  otomotiv  ve beyaz eşyaya ve inşaat 
alanında da çelik yapılar yapan inşaat firmalarına ara-
nan ara mamül ve mamul ürünler satıyoruz.              

Kocaeli Sanayi Odası çok dinamik bir oda. Biz daha 
önce bir çok firma gibi İstanbul’da faaliyet gösteriyor-
duk ancak iş yerimizi ve fabrikamızı Kocaleli’ye taşıdık. 
En önemlisi biz burada çok aktif, dinamik, iyi planlan-
mış hedefleri olan bir yönetim bulduk. Bu açıdan baş-
kana ve onunla birlikte çalışan arkadaşlara ve sanayi 
odasının profesörlerine teşekkür ediyoruz.

İdris BAYAT
Kocaeli Sanayi Odası
22. Meslek Komitesi Başkan Yard.
Hasnur Demir Ticaret ve Sanayi AŞ.
Genel Müdürü

Türkiye’nin 
gelişme hızının 

2013’te 
hızlanacağına 
inanıyorum...

Biz DSM Besin Maddeleri olarak, yem kat-
kıları üretiyoruz. Bilhassa tavuk ve balık 
sektöründe 2013 yılı ilk beş ay sonuçla-
rına baktığımız zaman, geçen seneyle 

çok paralel devam ettiğini görüyoruz. Büyük bir zıpla-
ma veya aşağıda kalma gibi bir durum öngörmüyoruz. 
Göstergelere göre bu yılıda geçen yıl olduğu şekilde 
tamamlayacağız. Kurum olarak, kanatlı dediğimiz ba-

lık ve tavuk sektörüne yem katkıları yapıyoruz. Çeşitli 
fiyatlardaki artışlardan yem fiyatlarıda dolaylı oranda 
etkileniyor ama stabil bir çizgi yakalanmış durumda. 
Bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz.

Kocaeli Sanayi Odası’nın başarılarının devamını 
diliyorum. Açıkcası çok başarılı bir seçim dönemi ge-
çirdik hep birlikte. Bu da Kocaeli Sanayi Odası’nın ne 
kadar uyumlu bir ekip olduğunu gösteriyor. 

Mehmet Akif ÖZENLER
Kocaeli Sanayi Odası
10. Meslek Komitesi Başkan Yard.
DSM Besin Maddeleri Ltd. Şti.
Fabrika Müdürü

Stabil bir 
çizgi 

yakalanmış 
durumda

[forum: ilk yarı ve seçim değerlendirmeleri ►
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2013 yılının ilk yarısında küresel durgunlu-
ğun devam ettiğini görüyoruz. Bu durgun-
luk ülkemize de yansıyor doğal olarak. Fir-
malar iç dinamiklerden de, dış politikadaki 

radikal değişimlerden de etkileniyorlar. Özellikle Suriye 
politikasındaki hızlı değişim ve gündemdeki gerilim iş 
hayatını da etkiliyor. sektörümüzdeki firmaların temel 
sorunlarından biri eleman bulamamak, bu sorun arta-
rak sürüyor... Firmalar iş adaylarının ‘çalışmama’, iş 
beğenmeme eğiliminde olmalarından şikayet ediyorlar. 
Diğer yandan çok ciddi bir tahsilat sorunu var, dönen 
çeklerden söz etmeye bile gerek yok... Destekler iste-
nilen düzeyde değil, bu desteklere erişmek zor... Küçük 
firmaların pazara erişimi de ayrı bir sorun... Özellikle 
tekstil sektöründe fiyatlar düşüyor, maliyetler artıyor, 
rekabet etmek zorlaşıyor. SSK maliyetlerini düşürmek, 
bürokratik engelleri azaltmak, sektörel istihdamı teşvik 
etmek, can yakıcı harç ve vergileri azaltmak çözümün 
parçaları olabilir.

2’nci yarıda siyasi istikrarsızlığın olmayacağını, 
sorunların demokratik bir çoğulculuk anlayışıyla çözü-
leceğini umut ediyoruz. Birey haklarını kısıtlayan bir 
kamu anlayışından uzak durmak yeni girişimlerle eko-
nomisi zenginleşen demokratik bir refah toplumunun 
önünü açacaktır. Aksi halde marjinal grupların çatış-
tığı, etnik kimliklerin ön plana çıktığı, ulus anlayışının 
zedelenmesiyle ulusal pazarın da deforme edildiği bir 
Türkiye ekonomik olarak da zayıflayacaktır. Firmaların 

güçlü bir ulusal pazar içinde gelişebilecekleri, bunun 
gelir dağılımının düzelmesine da katkıda bulunacağı 
unutulmamalı.

- globalpiyasa.com, KOBİ’lere dış pazara
erişim ve rekabet avantajı sağlıyor
Üzerinde birkaç yıldır çalıştığımız globalpiyasa.com 

platformu ülkemizdeki tüm ürünleri, firmaları ve sek-
törleri hedefleyerek hızla büyümektedir. Bu ‘iş ağı’ ve 
bir yönüyle de ‘arama motoru’ projesiyle ‘yeni bir tica-
ret’ anlayışını hedefliyoruz. Refah toplumu için bilgi te-
melli bir ekonomi ve temel alınan bu bilginin paylaşımı 
önemli. Bu alanda da internet teknolojilerini kullanan 
firmaların rekabet üstünlükleri tartışılmaz. globalpiya-
sa.com platformuyla en önemli amacımız KOBİ’lere dış 
pazarlara erişim ve rekabet avantajı sağlamak. Umarız 
ki İngilizcede ‘sellersglobal.com’ ismi altında erişilecek 
‘güçlü bir network’ iş dünyamıza ve firmalarımıza yeni 
ufuklar açar.. 

- Kocaeli Sanayi Odası’nın lider konumunu
destekleyecek bir meclis yapısı oluştu
Kocaeli Sanayi Odası seçimleri sanayicilerin demok-

ratik katılımlarıyla gerçekleştirildi. Yüksek bir katılım-
la güçlü bir meclisin oluşturulması etkin bir çalışma 
dönemi için önemliydi. 

Bu durumdan ve Kocaeli Sanayi Odası’nın lider ko-
numunu destekleyecek bir meclis yapısının oluşmasın-
dan son derece memnunuz.

Sorunların demokratik bir çoğulculuk 
anlayışıyla çözüleceğini umut ediyoruz

Kadir DECDELİ
KSO 5. Meslek Komitesi Başkanı

Loteks Tekstil Deri pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdürü
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2013 yılının geride kalan ilk yarısı sektörü-
müz ve şirketimiz açısından verimli geç-
miştir ve buradan yola çıkarak bakarsak 
dahi ikinci yarısınında iyi geçeceği bellidir. 

Hükümetin nabzının iyi olması ve bunun belirlediği ka-
musal girişimlerden dolayı ciddi olarak başarılı bir yıl 
geçeceğini umuyoruz. 

Ekonomik açıdan bir problem olacağını düşünmüyo-
rum. Biz beton imalatçısı bir kurumuz. İnşaat sektörü-
nün hareketliliğinden dolayı bu yılın ilk yarısı şirketi-

miz açısından da verimli geçti diyebilirim.
Yeni seçimler ile birlikte ortaya çıkan durum se-

vindiricidir. Kocaeli Sanayi Odası’nın şimdiye kadar 
göstermiş olduğu başarı açıkça görülüyor, odamızın 
ne kadar tecrübeli olduğunu biliyoruz. Bundan sonrada 
odamız başarılı işlere imza attıkça bu inancımız daha 
da pekişecek. 

Gerçekten bulunduğu yeri seven ve hizmet etmek is-
teyen bir başkanımız var. Odamızdan da kendilerinden 
yana da hiçbir tereddütümüz yoktur.     

Nazif Niyazi ÖZTÜRK
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi
Ulusal Beton Sanayi Anonim Şirketi

2013 yılında 
ekonomik açıdan 

bir problem 
yaşanmayacaktır...

2012 yılına göre 2013 yılı daha sıkıntılı ge-
çiyor diyebilirim. İş yok ve ekonomik an-
lamda sorunlar var. Biz bünyesinde on beş 
kişi çalıştıran küçük bir KOBİ niteliğinde 

çalışıyoruz. Bizim işletmemiz açısından işler her geçen 
gün daha da iyiye gidiyor. Biz güçlü olmamamız nede-
ni ile elbette sıkıntılar yaşıyoruz. Ekonominin gidişatı 
ve Türkiye adına yapılan işler oldukça önemli ve güzel. 
Sıkıntı yaşamadan başarılı olabilmek mümkün değil el-
bette. Bu anlamda herşeyin yaşanan sıkıntılar sonrası 

çok daha iyi olacağına inanıyorum. 
Yeni bir seçimi geride bıraktık. Altı ayda bir meclis 

komiteleri olarak toplanıyoruz, sorunlar neler ise onları 
paylaşma ve tartışma imkanı buluyoruz. Bakanlıklar, 
büyükşehir ve her neresi olur ise sanayicinin sorunu ne 
ise odamızla birlikte onun çözümü için çaba sarfediyo-
ruz. Ben komite üyesi olarak görev yapıyordum ancak 
artık meclis üyesi olarak çalışmalarımı sürdüreceğim. 
Başkanımıza başarılar diliyor ve kendilerini destekli-
yoruz.

Ahmet ÜSTÜN
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi
Üstünpen İnşaat Sanayi ve 
Besicilik Ticaret Ltd. Şti.
Firma Sahibi

Türkiye adına 
yapılan işler 

önemli...

[forum: ilk yarı ve seçim değerlendirmeleri ►
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Biz MUB Yemek olarak, toplu yemek üre-
timi yapıyoruz. Fabrika, okul, şantiye ve 
belediye gibi kurumlara hizmet veriyoruz. 
Bunun dışında da yıl için de sayıları çok 

olmayan özel catering organizasyonları yapıyoruz.
2013 yılı ilk yarısı firmamız için olumlu ve büyüye-

rek geçti. İkinci yarısında da hem firmamız hem Tür-
kiye adına büyüme hedefliyoruz. Sistemlerimizi kurum-
sallaştırıp yereldeki hizmetimizi genele ve belki yurt 
dışına taşıma hedefindeyiz.

Yapılan Kocaeli Sanayi Odası seçimleri çok başarılı, 
huzur ve centilmenlik içinde geçti. Biz de yeni yönetim-

de komitelerde görev alma şansına sahip olduk. Kocaeli 
Sanayi Odası’nın geçen dönem yönetimi çok başarılı idi, 
bu dönem de aynı başarının devam edeceğini düşünü-
yorum. Her şeyden önce oda vizyonunu tam anlamı ile 
dolduran isimler ile aynı çatı altında olmak gurur ve-
rici. Bunun dışında oda için düşündüğümüz, ön gördü-
ğümüz ya da hayal ettiğimiz tüm fikirleri ve önerileri, 
01.06.2013 tarihindeki meslek komiteleri toplantısın-
daki çalıştaylar da dile getirdik. Benim fikrim, daha 
önce de dile getirilmiş olan vakıf üniversitesinin yapıla-
bilmesidir. Umarım yeni dönem, görev alan, alamayan 
tüm dostlarımıza, barış, huzur ve bol kazanç getirir.

Mihriban BİLEN
Kocaeli Sanayi Odası 
3. Meslek Komitesi Başkanı
MUB Yemek Toptan Gıda İnş. Tur. 
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Firma Sahibi

Yılın ikinci 
yarısında hem 

firmamız hem de 
Türkiye adına 

büyüme hedefliyoruz

Tursan  Seramik olarak, inşaat malzemeleri-
nin seramik bordür alanında faaliyet göste-
riyoruz. Sektörümüz inşaat malzemesi yani 
konutla ilgilidir. Fayansların içerisinde gör-

müş olduğunuz bordürlerin üretimini yapıyoruz.
Sektörümüzde 2013 yılının ikinci yarısının 2012 

yılının ikinci yarısıyla aynı düzeyde geçeceğini tahmin 
ediyorum. 

2013 yılının ikinci yarısında sektörümüz açısından 
güzellikler olmasını diliyorum. 

Kocaeli Sanayi Odası’nın yeni yönetim ile başarıla-
rını devam ettirmesini temenni ediyorum.

Hasan FIRINCI
Kocaeli Sanayi Odası 
32. Meslek  Komitesi Üyesi
Tursan Seramik San. veTic. Ltd. Şti.
Genel Müdürü

KSO 
başarılarını 

devam 
ettirecektir
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Biz denizcilik sektörü üzerine; gemi zinciri, 
çapa, deniz platformları, saç ağırlıklı de-
mir imalatıyla ilgili denizcilik sektörü nde 
faaliyet gösteren bir firmayız. 

Faaliyet alanımız metalden zincir ve parça ile yay 
imalatıdır.Bakış açısı farklı otuz yedi yıllık bir firma-
yız. Babamla başlayan bu iş yolculuğuna ben devam 
ediyorum. Denizcilik sektöründe son beş yıl içerisinde 
yaşanan düşüş devam ediyor. 2013 yılı ve özellikle ikin-
ci yarısı sektörde en dip dönem olacak gibi görülüyor. 
Bu doğrultuda son yirmi yılın en kötü tablosunu öngö-
rüyoruz.  

Biz kendimizce bu süreci atlatabilmek adına, alter-
natif planlar oluşturduk. Genel sektörün yapısı da bu 
süreci atlatalım şeklindedir. Sektör için 2014 yılı daha 
verimli olacak. 

Ben ilk defa meclis üyeliğiyle beraber Kocaeli Sa-
nayi Odası yeni yönetimi içerisinde yer alıyorum. Bizim 
de desteğimizle birlikte başkanımız ve grubu seçildi.  
Bizim onlardan beklentimiz bizimle olan ilişkilerini sı-
cak tutmaları, özellikle biz gençlerin biraz daha önünün 
açılması ve gerekli platformlarda bizlere de yer veril-
mesidir. Bunu zaten direk kendimiz de çok rahat bir 
şekilde kendisine ifade edebiliyoruz.

Birol BOZKURT
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi
Evren Zincir İmalat Mak. San. Tic. AŞ.
Fabrika Müdürü

Bu yılın ikinci 
yarısı denizcilik 
sektörünün dip 

noktası olacak...

Biz Karpen Plastik olarak, plastik toptancı 
ve işletmesiyle uğraşıyoruz. Faaliyet ala-
nımız; alüminyum cephe, çelik kaplama 
gibi işlerden oluşuyor. PVC’den kapı ve 

pencere imalatını yapıyoruz. Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın dediği gibi 2023 hedeflerini tutturmak için 
çalışıyoruz. Herkes, her bir sanayici üzerine düşen ne 
ise onu yapmalıdır. Bu şekilde söz konusu hedefleri tut-

turacağımıza inanıyoruz.
Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde var olan meslek 

komitelerinde ben ilk kez bu sene görev alıyorum. Ça-
lışmalar ile ilgili gerçekleşen ikinci toplantımızı da ger-
çekleştirmiş olduk. 

Kocaeli Sanayi Odası güzel bir çalışma örneği sergi-
liyor. Biz de her anlamda bu çalışmalara destek olmaya 
çalışıyoruz. 

Hakan KELEŞ
Kocaeli Sanayi Odası
13. Meslek Komitesi Başkan Yard.
Karpen Plastik Pencere ve Kapı 
Sistemleri Tic. ve San. Ltd. Şti.
Şirket Müdürü

2023 hedefleri 
için herkes 

üzerine düşeni 
yapmalı...

[forum: ilk yarı ve seçim değerlendirmeleri ►
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Hayat Kimya, temizlik kağıtları ve ev ba-
kım sağlık ürünleri üzerine faaliyet gös-
teriyor. Bizim sektörümüzdeki rekabet 
dünyanın en uzun rekabetlerinin yaşandı-

ğı sektörlerden biri arasında yer alıyor. İşte bu yüzden 
artık bizim için de bir kolaylığı yok. 

Özellikle geçen sene kurduğumuz Ar-Ge merkezi-
mizle biz gerek 2013 gerekse bundan sonraki yıllar için 

rekabette kendimize ciddi bir avantaj sağlayacağımızı, 
çok daha iyi bir ürün sunuş, yenilikler ve seçim karşı-
sına çıkıp daha iyi bir pazar payına  sahip olacağımızı 
düşünüyoruz.

Kocaeli Sanayi Odası’nın yeni yönetimi ile birlikte 
çalışmalarında başarılar diliyorum. Bununla ilgili ola-
rak bizim üzerimize düşen ne varsa bu konuda biz şirket 
olarak destek vereceğiz.

Hüseyin ERTAN
Kocaeli Sanayi Odası 
10. Meslek Komitesi Başkanı
Hayat Kimya Sanayi AŞ.
Deterjan Fabrika Direktörü

Ar-Ge 
merkezimiz 
rekabette 

bize 
avantaj 

sağlayacak...

Sümerler Tekstil olarak bizler, mobilya pro-
tez imalatı ve yatak sektöründeyiz. Sümer-
ler Limited Şirketinin markası olan ‘Zinde 
Yatak’ firmasındayız. Yatak, baza başlığı 

ürünlerini üretiyoruz. 2013 yılının ilk yarısı tüm sek-
törlerdeki olduğu gibi bizim sektörümüzde de sıkıntılı 
geçti. Yılın ikinci yarısınında aynı şekilde geçeceğini 
düşünüyorum. 2014 yılında sektör açısından bir iyi-

leşme bekliyoruz. Umarım 2013 yılının ikinci yarısıda 
daha iyi geçer. Tahminlerimizin üzerinde bir şey olursa 
daha da mutlu oluruz.

Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen yeni se-
çimde meclis üyesi seçildim. Yeni yönetime başarılar 
diliyorum. Çalıştayın sonuçlarına göre ilerleyen dönem-
lerde iletmek istediğimiz mesajlar olursa iletiyor ola-
cağız.

Mustafa ÇOBAN
Kocaeli Sanayi Odası 
26. Meslek  Komitesi Üyesi
Sümerler Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
Genel Müdürü

Yılın ikinci 
yarısı ilk 

yarısından farklı 
olmayacaktır... 



Biz Çiftel Elektromekanik olarak, otomotiv 
yan sanayi ve elektrik malzemesi üretiyo-
ruz. Oto sigortası ve sigorta alanında et-
kiliyiz. Otomotiv çok parçadan oluşan bir 

ürün. Dolayısıyla içerisinde elektrik, elektronik, meka-
nik, plastik parçalar, giydirme parçalar ve hatta tekstil 
yer alıyor. 

Firmamız doğrudan otomotiv ile değilde otomotivin 
içerisinde yer alan elektrik ve hidromekanik ile ilgi-
li olan parçalar alanında faaliyet gösteriyor. Türkiye 
deki pek çok ana panel firma ile işbirliğimiz olduğu 

gibi Avrupa’daki bazı ana panel firmalarada ihracat 
yapıyoruz. Otomotiv sektörü ihracata yönelik çalışan 
bir sektör. Aynı zamanda gelişmiş pazarlara iş yapan 
bir sektördür. Avrupa’da ciddi sıkıntılar olduğu bilini-
yor. Bu Türkiye’deki otomotiv sektörünün satışlarını ve 
ihracatını etkiliyor. Dolayısıyla 2013 yılının ikinci ya-
rısının otomotiv sektörü açısından biraz daha durgun 
geçeceğini düşünüyorum. 

Kocaeli Sanayi Odası bugüne kadar büyük başarıla-
ra imza attı. Odamızın bundan sonrada bu başarılarını 
devam ettirmesini diliyorum.

Yunus ÇİFTÇİ
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi
Çiftel Elektromekanik Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Başkanı

2013 yılı ikinci 
yarısı otomotiv 

sektörü için 
durgun 

geçebilir

Biz 45 yıldır demir çelik sektöründe faa-
liyet gösteren bir firmayız. Gebze’de fa-
aliyetlerimizi yürütüyoruz. Çelik servis 
merkezimiz var ve yarı mamül üretiyoruz. 

Ağırlıklı yassı mamül imalatı yapıyoruz ve daha çok 
ticaret ağırlıklı faaliyet gösteriyoruz. Demir çelik sek-
törü için yılın ilk yarısı maalesef iyi geçti diyemeyiz. Fi-
yatlar düştü, yurt dışında piyasalar olumsuz, ihracatta 
azalma var. Yılın ikinci yarısı için ise, sektör açısından 

olumlu bir gelişme öngöremiyoruz. Sektörümüz açısın-
dan Çin’de de durum ve piyasa şartları çok parlak değil. 
Zaten sektörümüzde yer alan diğer firmalarında yılın 
ikinci yarısı için olumlu bir beklentileri yok.  

Kocaeli Sanayi Odası’nın yeni yönetimini çok başa-
rılı buluyorum. Seçime katılım oranı bir önceki seçim-
den çok daha fazla oldu. Bu durum insanların Kocaeli 
Sanayi Odası’nı ve yönetimi benimsediğini gösteriyor. 
Yeni yönetime başarılar diliyorum. 

Osman SOYBAŞ
Kocaeli Sanayi Odası
15. Meslek Komitesi Başkanı
Sami Soybaş Demir San. ve Tic. AŞ.
Genel Müdürü

Demir-Çelik 
sektöründe 

durum 
olumsuz...
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Koçak Petrol olarak biz madeni yağ sektö-
ründe faaliyet gösteriyoruz. Özellikle Mil-
li Savunma Bakanlığı’nın ve silahlı kuv-
vetlerinin kullandığı ürünleri sağlayan ve  

bunun yanında uluslararası akaryakıt firmalarının fason 
ürünlerini yapan endüstriyel alanda hizmet veren bir 
fabrikamız var. Şirketimiz 25 yıllık bir geçmişe sahip. 
Önümüzdeki sezon da ek bir binamız bitiyor. Böylece 
cam otomasyon üretimi yapan bir firmamız olacak. Her 
yıl şirketimiz biraz daha büyüyerek, öğrenerek gelişi-
yor. Sektörümüzde özellikle yurt dışında Afrika ülkeleri 
ve Türki Cumhuriyetler ile ilgili ihracat bakımından bir 

gelişme var. Daha çok gelişeceğine inanıyorum. 2013 
yılının ikinci yarısına ilişkin sektör açısından beklenti-
miz olumlu yönde. 

Kocaeli Sanayi Odası’nda geçmiş dönemde komi-
te üyesiydim. Bu dönemde de komite başkanı oldum. 
Yönetim elinden gelen her şeyi fazlası ile yapıyor. Se-
çimlerden de yeni çıktık. Yaptığımız toplantılar da ya-
pılması gerekenler sunuluyor ve yapılıyor. Diğer sanayi 
odalarına baktığımız zaman Kocaeli’nin bir sanayi ili 
olmasından dolayı Kocaeli Sanayi Odası’da sıkıntıları 
çabuk alıyor. O sıkıntıları gerekli yerlere ilettiğini dü-
şünüyorum.

Yusuf KOÇAK
Kocaeli Sanayi Odası 
8. Meslek Komitesi Başkanı
Koçak Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
Firma Sahibi

Madeni yağ 
sektörünün yılın 

ikinci yarısına 
ilişkin 

beklentisi 
olumlu...

Tam Çelik olarak biz demir-çelik sektö-
ründe faaliyet gösteriyoruz. Sektörümüz 
Türkiye’de büyük bir sanayi okulu gibi. 
Türkiye’de  2013 yılı ikinci yarısının daha 

olumlu geçeceğine inanıyoruz. 
Biz demir-çelik sektöründe demir eritme tesislerini 

kuruyoruz. Onların yedek parçalarını yapıyoruz. Şuan 
da ticaret yaptığımız yerler arasında Ortadoğu ve Avru-
pa ülkeleri yer alıyor. 

Kocaeli Sanayi Odası’nda uzun yıllardır görev alıyo-
rum. Ben genç arkadaşlarımızın biraz daha aktif olarak 
görev alması gerektiğine inanıyorum.

Erdoğan KÖSE
Kocaeli Sanayi Odası 
30. Meslek  Komitesi Üyesi
Tam Çelik Sanayi Ltd. Şti.
Şirket Ortağı

Demir-Çelik 
sektörü 

Türkiye’de bir 
sanayi okulu...
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Biz Form Makina olarak, makine imalatı, yedek parça 
ve geri dönüşüm sektöründe şilep imalatı yapıyoruz. 
2013 yılının ikinci yarısının sektörümüz açısından 
daha da iyi olacağının umudunu taşıyoruz. 

Kocaeli Sanayi Odası yeni yönetimi şu an ciddi çalışmalar 
yapıyor. 01.06.2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantıdan 
çıkacak sonuçlarda yönetimin katkıları daha önceki komisyonda 
sunuldu. Meclis meslek komitelerinde de zaten bunlar gündeme 
gelecek. Dolayısıyla Kocaeli Sanayi Odası’nda birlik beraberlik 
içerisinde yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. 

Metin AKTÜRK
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi
Form Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Genel Müdürü

Yılın ikinci 
yarısının daha 

iyi geçeceği 
umudunu 

taşıyoruz... 

Ben ‘Çikolata ve diğer gıda ürünleri sanayi 
grubu’nda görev alıyorum ve bu sektörde 
faaliyet gösteriyoruz. 2013 yılının ikinci 
yarısının sektörümüz açısından olumlu 

geçeceğini düşünüyorum. Gidişatımız iyi görünüyor, 
sanayiciler de böyle giderse rekorları alt üst edecektir. 
Kocaeli Sanayi Odası’nın yeni yönetiminin karşısında 
artık bir rakipte kalmadı. Güçlü bir yönetim ile  bundan 
sonraki sorunları tek tek çözeceklerine inanıyorum. 

Sanayiciler 
rekorları alt üst 
edeceklerdir...

İbrahim CEYHAN
Kocaeli Sanayi Odası
04. Meslek Komitesi Üyesi
Güneş Yağ ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Şirket Sahibi

Olanı muhafaza 
edelim demiştik 

ve durumu 
koruduk...

2013 yılının iyi olmasını umuyoruz. İlk ya-
rısı beklentiler doğrultusunda ilerledi. Biz 
olanı muhafaza edelim yeter demiştik ve 
durumu koruduk.

Yeni yönetimin herşeyi en iyi şekilde yapacağına 
inanıyorum. Sanayicinin problemlerinide biliyorlar. 
Hep birlikte güzel bir çalışma yapacağız. 

Sadi AKÇELİK
Kocaeli Sanayi Odası
22. Meslek Komitesi Başkanı
Haseller Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Genel Müdürü

[forum: ilk yarı ve seçim değerlendirmeleri ►



Ömer YAVUZ
KSO Meclis Üyesi
Yavuzlar Ağaç İnş. Kantar Paz. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü
Metropol Palet Orman Ürünleri Ltd. Şti. Şirket Ortağı

2013 yılını, 2 firmam için değerlendirece-
ğim. Bir firmam Yavuzlar Ağaç Sanayi. Bu 
firmam ile tomruk alıyorum, bu tomrukları 
işliyorum, mamul hale getirip bu mamuller-

den farklı ürünler elde ediyorum. Ürünleri inşaat sektö-
rüne ve konutlara pazarlıyorum. 2013 yılında Yavuzlar 
Ağaç Sanayii firmam için bir önceki yıla göre yüzde 20 
civarında bir düşüş yaşandı. 

- Çalıştığımız firmalar projelerine henüz
başladı, önümüzdeki dönem artış olacak
Yavuzlar Ağaç Sanayi inşaat sektörüne hitap edi-

yor. İzmit’deki A kalitede hizmet veren büyük inşaat 
firmalarının birçoğu ile çalışıyoruz. Ancak bu kurumlar 
projelerine henüz başladığı için Yavuzlar Ağaç Sanayii 
adına önümüzdeki dönemde bir büyüme bekliyorum. 

- İş artışı nedeniyle fason iş vermeye 
başladık 
İkinici firmam olan Metropol Palet Orman 

Ürünleri’nde ahşap, sandık, palet ve platform tarzı 
ürünler üretiliyor. Bu firmamda ise geçen yıla göre yüz-
de 50 bir artış yaşandı. Bir firmamızda düşüş varken 
diğer bir firmamızda artış yaşandı. Metropol Palet Or-
man ürünleri, Türkiye’de ilk 100’de bulunan yaklaşık 
10 firmaya ürün yapıyoruz. Çalışıtığımız firmalar ara-
sında Hayat Kimya, Ford, Knauf, BP, Lafarge, Ciner 
Grup yer alıyor. Çok fazla iş artışımız olduğu için çev-
remizde bizimle aynı işi yapan firmalara fason iş ver-
meye başladık. 

Bir önceki seçim döneminde de Ayhan Beyi destek-
liyordum. Bu seçimlerle birlikte memnuniyetle meclis 
üyeliğinde yer almak istedim.

Türkiye’nin ilk 100 listesinde yer alan 

firmalara ürün yapıyoruz...
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�� Kocaeli Odavizyon

Kuzeyyıldızı Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat 
A.Ş., 1995 yılından bu yana sektörde ağır-
lıklı olarak ofis dizaynı ve uygulamaları ala-
nında faaliyet gösteren Movipar Uluslararası 

İnşaat ve Yapı Malzemeleri Paz.Tic. ve San A.Ş. ile 20 
yılı aşkın bir süredir bankacılık ve finans sektöründe aktif 
olarak yer alan Erten ve Erten İnşaat Turizm Danışmanlık 
San. ve Tic.Ltd. Şti.’nin iştirakleri ile 2010 yılında faali-
yetlerine başladı.

Kaliteli bir ürün ortaya çıkararak bulunduğu bölgeye 
değer katmayı ve insanların yaşam standartlarına olumlu 
yönde katkıda bulunmayı prensip haline getirmeyi mamç-
ladıkladıklarını belirten Kuzeyyıldızı Gayrimenkul Geliştir-
me ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Müfit Öget; 
“Biz maraton koşucusu değiliz. Devasa projeler üretmek 
yerine; butik bir anlayışla, seçici davranarak, az sayıda, fa-
kat daha kaliteli projeler üretmeyi tercih ediyoruz. Karma 
projeler üzerinde ciddi bir bilgi birikimimiz oluştu. Hem 
tasarımlarının daha zevkli oluşu, hem de farklı hedef kit-
lelerine hitap etmeleri sebebiyle, bilhassa karma projeler 
üzerinde yoğunlaşmak hedefindeyiz” dedi.

Kurum olarak bu güne kadar yürüttükleri projeler hak-
kında bilgi veren Ali Müfit Öget; “Akaretler Türkiz Rezi-
dans ve Kuzeyyıldızı Tuzla Haluk Erker Evi tamamlaya-
rak yeni sahiplerine teslim ettiğimiz projeleri oluşturuyor. 
2011 yılında başlayarak 2012 yılının başında teslim etti-
ğimiz Akaretler Türkiz Rezidans Projesi’nde bölgenin ih-
tiyaçlarına göre 1+1 ve 2+1 konutlar ön planda tutuldu. 
Yine, 2012 yılında tamamlanarak yeni sahiplerine teslim 
edilen Tuzla Haluk Erker Evi’nde ise semtin sayfiye bölgesi 
olması nedeni ile ortak alanlar ve açık havuz ön planda 
tutuldu. Her iki konut projesinin de tasarım çalışmaları, 
semtin özellikleri göz önüne alınarak gerçekleştirildi.

Şu anda devam eden projemiz Monumento Kartal ise 
çalışma ortamında işlevselliği ön planda tutan ergonomik 
ofislerden ve ticari alanlardan meydana geliyor. Dünyanın 
en büyük mimari gruplarından biri olan Chapman Taylor 
ve Türk proje ortağı Movipar Mimarlık tarafından tasar-
lanan Monumento Kartal’da bağımsız alan sahiplerinin 
konforu ve prestiji açısından güvenlik donanımına büyük 
önem verildi.

Teknik güvenlik kapsamında Monumento Kartal’da bu-

Konumu ile 
Kocaeli Sanayi 
Bölgesi’ne son 

derece yakın olan 

Monumento 
Kartal 

iş odaklı dizaynı 
ile dikkat çekiyor

Ali Müfit Öget 
Kuzeyyıldızı Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı



��Kocaeli Odavizyon

lunan CCTV sistemleri, hem binaya giriş-
leri-çıkışları kontrol ediyor, hem de duman 
gözetimi yaparak gerekli durumlarda acil 
müdahale ve/veya katın tahliye edilmesine 
imkan tanıyor. Dolayısıyla  binamızda üst 
düzeyde bir güvenlik entegrasyonu sağla-
nıyor. Güçlü bir teknik altyapı donanımına 
sahip olan projenin bir diğer önemli özel-
liği ise, tüm sistemleri yedekleyen jenera-
törler ile birlikte fiber optik yüksek hızlı 
internet altyapısına sahip olması. Projede 
ayrıca; kat bahçeleri, fitness salonu, SPA 
merkezi, kapalı yüzme havuzu ve cafe-
snack bar alanları gibi sosyal ayrıcalıklar 
ile de sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sunul-
ması amaçlanıyor.

İş odaklı dizayn edilmiş olan Monu-
mento Kartal, Kocaeli Sanayi Bölgesi’ne, 
dünyanın en büyük adalet sarayı ünvanına 
sahip İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na, 
E5, TEM bağlantı yollarına, Sabiha Gök-
çen Havalimanı’na son derece yakın olması 
ve Kadıköy-Kartal metro hattının Soğanlık 
durağına yürüme mesafesinde bulunması 
sebebiyle ulaşılabilir bir konumda bulunu-
yor” açıklamasında bulundu.

Bugün itibariyle yüzde 50’den fazlası-
nın satışı tamamlanan ve 2013 yılı itiba-
riyle teslim edilmesi planlanan Monumen-
to Kartal, Garanti Mortgage desteği ile 
hem kurumsal hem de bireysel alıcıların 
beğenisine sunuluyor.

Kaliteye son derece önem verdiklerini 
belirten Ali Müfit Öget; “Gayrimenkul pi-
yasını olumlu bir gelişim içerisinde görü-
yorum. Gayrimenkul sektöründe yer alan tüm unsurların, 
partilerin, mutlaka kaliteye yönelmek gibi bir mecburiyet-
leri var. Bugünün koşullarında bir gayrimenkul üreticisi 
firmanın ayakta kalabilmesi güvenilirliğinden, ürettiğinin 
kalitesinin bölge ve günün koşullarına uygunluğundan ge-
çiyor. Bu şartlarda bu sektörde rol alan tüm firmaların ba-
şarılı olacağından şüphe yok. Diğer yandan, arsa birim fi-
yatlarının bilhassa şehir merkezinde yüksek seyretmesinin 
bedelini gayrimenkul geliştiricileri ödüyor. Buna karşılık 
da inşaat ve arsa maliyeti birleştiğinde oluşan birim mali-
yeti gerekli talebi karşılayamıyor. Bu nedenle de gayrimen-
kul geliştiricilerin kar marjlarının hızla düşmekte olduğu 
bir gerçek. İyi bir ürün ortaya çıkarmanın yüksek maliyeti 
var” değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek planlarında karma projelere yoğunlaşarak 
ilerlemek hedefinde olduklarını aktaran Ali Müfit Öget, 
İstanbul’un, bir konut ve yaşam kenti olduğu kadar ti-
cari ve sinai açıdan da büyük bir önem teşkil ettiğini ve 
İstanbul’un konumunun, ticari yatırımlara yönelmeyi ko-
nuttan da fazla gerektirebildiğini aktardı.

Ali Müfit Öget, karma projede hedef kitlelerini, ağır-
lıklı olarak kurumsal firmaların ve bireysel yatırımcıların 
oluşturduğunu sözlerine ekledi. Ali Müfit Öget; “2012 yılı, 
kurum ve sektör için olumlu bir sene idi. 2012 yılında için-
de çıkan mütekabiliyet yasası, 2B yasası ve kentsel dönü-
şüm ile birlikte gayrimenkul sektörünün önümüzdeki 5 sene 
içerisindeki olumlu temellerinin atıldığı fikrindeyim. Sek-
tör, bu çerçevede gelişecek. Yasalarla birlikte ticari gayri-
menkullerin kredilendirilmesindeki oranların serbest bıra-

kılması da sektör 
için çok faydalı 
oldu. 2013 yılın-
da, projemizi za-
manında önce ta-
mamlayıp teslim 
edebilmek ve faal 
hale geçirebilmeyi 
hedefliyoruz. Yeni 
projeler üzerinde 
yoğunlaşabilmek 
de ana hedefleri-
miz arasında yer 
alıyor” dedi.

Bugün itibariyle yüzde 
50’den fazlasının satışı 
tamamlanan ve 2013 
yılı itibariyle teslim 
edilmesi planlanan 
Monumento Kartal, 
Garanti Mortgage 
desteği ile hem 
kurumsal hem de 
bireysel alıcıların 
beğenisine sunuluyor.



Savaş GÜZELKÜÇÜK 
Knauf A.Ş. 
Satış ve Pazarlama Direktörü

Knauf 1932 yılında 2 maden mühendisi kar-
deş, Karl ve Dr. Alfons N. Knauf tarafından 
kuruldu. Merkezi Almanya’ nın Iphofen ken-
tinde bulunan şirketin dünyanın 50’ yi aşkın 

ülkesinde 150’den fazla fabrikası bulunuyor. 
Türkiye’de ilk alçı plaka üretimini 1989 yılında ger-

çekleştiren Knauf, 1997 yılında Tepe Grubu ile yüzde 50 
ortaklık kurarak faaliyetlerine başladı. Knauf, Tepe Grubu 
ile sürdürdüğü işbirliği sırasında tüm sektörün ve ilgililerin 
kullanmış olduğu ‘Alçıpan®’ markasını yaratarak patenti-
ni aldı. ‘Alçıpan®’ Knauf’un tescilli markası. 2000 yılında 
Tepe Grubundaki hisseler de Knauf Grubu tarafından satın 
alınarak yüzde 100 aile şirketi haline geldi. 2001 yılın-
da İzmit’de alçı plaka üretimine başlayan Knauf Grubu, 
2003 yılında Güney Avrupa, Ortadoğu ve Güney Asya böl-
gelerinin Türkiye’den yönetilmesine karar vererek, Isabel 
Knauf’u Türkiye’ye atadı. Türkiye de faaliyetlerini sürdür-
meye başladığı ilk günden bu yana Knauf Grubu Türkiye’ye 
yaklaşık 250 milyon dolarlık bir yatırım yaptı ve bu yatı-
rımın en küçük bir parçasını bile dışarı çıkarmadan yeni-

den Türkiye için kullandı. Knauf Grubu, eskiden Bilkent’in 
içinde yer alan fabrikasını, 2009 yılında faaliyetlerine baş-
layan, Ankara’ nın Gölbaşı semtinde kurduğu yeni fabrika-
sına taşıdı.

Knauf A.Ş. Satış ve Pazarlama Direktörü Savaş Güzel-
küçük, bin 200’ü aşkın ürünü ile çok geniş bir ürün yelpa-
zesine sahip olduklarını vurgulayarak; “Öyle ki bir yapının 
ana iskeleti kurulduktan sonra başka hiçbir firmaya gerek 
olmadan bu yapıyı sadece Knauf ürünleri ile inşa edebilir-
siniz.  Knauf ürünleri; iç cephe kuru yapı sistemleri, dış 
cephe kuru yapı sistemleri, modüler tavan sistemleri, man-
tolama ve çimento bazlı sistemler, sıva ve harç makine sis-
temleri, yapı market ürünleri ve proje hizmetleri olarak 7 
farklı sistem altında toplandı. Knauf ürünleri ile depreme, 
yangına, gürültüye, neme vb. dayanıklı yapılar oluşturula-
bilir. Üstelik birçok ürününün de sektörde bir benzeri veya 
muadili bulunmuyor” dedi. 

Savaş Güzelküçük; “Sadece ürün ihracatı değil, fikir 
ihracatı da yapıyoruz. Knauf Grubu ve Knauf A.Ş. olarak 
bizler Ar-Gg çalışmalarına her zaman çok büyük önem ve-

Yapı 

sektörünün 

gözü kulağı 

bizde...
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riyoruz. Bazı ürünlerimiz sadece Türkiye’de üretilerek bu-
radan ihraç ediliyor. Türkiye’de ürettiğimiz ürünleri ihraç 
etmemizin yanı sıra geliştirdiğimiz fikirleri de paylaşmak-
tan büyük mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu. 

İnşaat sektörünün geldiği noktada tartışmasız bir şekil-
de geliştiğini aktaran Savaş Güzelküçük; “Artan rekabet 
ve gelişen teknoloji sayesinde ihtiyaç sahiplerinin talepleri 
de her geçen gün gelişiyor ve değişiyor. Günümüzde bu ta-
leplere cevap verebilmek için oldukça yüksek mali büyük-
lüklere sahip projelere imza atılıyor. Bu durum da inşaat 
malzeme sanayisinin ve inşaat sektörünün canlanmasına 
sebep oluyor. Ancak, böyle prestijli ve büyük projeler in-
şaat sanayisinin ve sektörünün yeterlilik ve ihtiyaçlarını 
yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Yapı sektörüne 
her zaman öncülük eden ve birçok ilke imza atan firmamız 
bu ihtiyaç ve talepleri yakından takip ederek kendini ge-
liştiriyor ve farklılığını ortaya koyuyor. Bundan sonra da 
gerek ürün çeşitliliğimiz gerek Ar-Ge çalışmalarımız ge-
rekse verdiğimiz hizmetin kalitesini her geçen gün daha da 
geliştirerek, yapı sektöründeki liderliğimizi sürdüreceğiz” 
ifadesini kullandı. Firmann müşteri profilinin büyük bir 
kısmını mimarlar, iç mimarlar, inşaat mühendisleri, mü-
teahhitler, ustaların oluşturduğundan söz eden Savaş Gü-
zelküçük; son kullanıcıların da hedef kitleleri arasında yer 
aldığını; kendin yap olarak adlandırdıkları ürünler ile son 
kullanıcıya ulaştıklarını aktardı.

Savaş Güzelküçük; “Her geçen yıl kendini geliştiren fir-
mamız için 2012 yılını, başarımıza başarı kattığımız bir yıl 
olarak nitelemek yanlış olmaz. Bu sene yine tüm yapı sektö-
rünün gözü kulağı bizdeydi. Knauf yine bir ilke imza atarak, 
fakat bu kez dünya da da bir ilk gerçekleştirerek bir firma-
nın tek başına düzenlediği en büyük fuar organizasyonunu 
gerçekleştirdi. 10 bin m2 alanda sadece kendi ürünlerimizi 
sergilediğimiz bu fuarda; hazırlanan performans alanları, 
görsel şovlar ve de sürpriz konuklar ile de fuarcılık anlayı-
şına yeni bir bakış açısı kazandırdık. Ayrıca ‘Knauf Arena’ 
projesi ‘İç Mekan Sergi Tasarımı’ kategorisinde İtalya’da 
düzenlenen A’DesingAward kapsamında A’ Design Bronze-
Award Ödülü’nün sahibi olurken, 98 proje arasından seçile-
rek Arkitera Mimarlık Merkezi önderliğinde bu yıl 6’ncısı 
düzenlenen Arkiv Seçkileri 2012’de yer almaya da layık 
görüldü. 2012 yılında aldığımız ödüller bunlarla da sınır-
lı değil. Ankara Sanayi Odası tarafından bu sene 49’uncu 
düzenlenen ödül töreninde 2012 yılında Ar-Ge dalında En 
Çok Patent Alan Firma ödülünü kazandık. Son olarak Kna-
uf Cleaneo Akustik Alçıpan® ürünümüz ile de Türkiye’nin 
yapı malzemesi alanındaki en önemli ödüllerinden biri olan 
Altın Çekül ‘Yapı Ürün Ödül’lerin de Gümüş Çekül’ün sa-
hibi olduk ve aynı ürünümüz bu sene 10’uncusu düzenlenen 
Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri kapsamında ‘Yılın Ses Ya-
lıtım Ürünü’ seçildi. 2013 yılında da aynı istikrar ve karar-
lılıkla başarı çıtamızı bir basamak daha yükselteceğimize 
inanıyoruz” dedi.

- 2013 yılında başarı çıtamızı bir basamak 
daha yüksekteceğiz
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Alarko-Leröy denizden gelen lezzetleri 
tüketicilere sunmaya devam ediyor

Geçtiğimiz Mayıs ayında Norveç Büyükelçiliği’nin 
Ulusal Günü nedeniyle Ankara’da düzenlenen resepsiyona 
Alarko-Leröy sıradışı somon lezzetleri ile farklılık kattı. 

Resepsiyonun sponsorluğunu da üstlenen Alarko-Le-
röy, hazırladığı özel menülerle, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Faruk Çelik’in de aralarında bulunduğu seçkin 
davetli grubunun beğenisini topladı. Norveç Büyükelçisi 
Janis Bjorn Kanavin ve Alarko-Leröy Genel Müdürü Bü-
lent Işık birlikte davetliler için Otelin mutfağında, somonlu 

burger hazırladılar. Bülent Işık; ”Bu tür seçkin davetler-
de ürünlerimizin  gördüğü ilgiden memnunluk duyuyoruz” 
dedi. 

- Alarko-Leröy Genel Müdürü Bülent Işık, Kocaeli 
Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildi

Kocaeli Suadiye’deki balık işleme tesislerinin yer aldığı 
bölgenin mesleki dayanışmaya çalışmalarına önem veren 
Alarko-Leröy, bu yılki Sanayi Odası Genel Kurulunda aktif 
görev aldı. Şirketin Genel Müdürü Bülen Işık 14 Mayıs 
2013’teki Genel Kurul seçimlerinde  Kocaeli Sanayi Odası 
Disiplin Kurulu Üyeliğine getirildi. 

[şirketlerden ►
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Kocaeli Sanayi Odası ve 
Kocaeli Ticaret Odası

Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
ziyaret etti

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu, Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul,Yönetim 
Kurulu üyeleri  Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret 
ettiler. 

Kocaeli Sanayi Odası 
yönetiminin ziyaretinde 
Kocaeli Ticaret Odası’nın  
yeni Başkanı Murat Öz-
dağ  ve yönetimi de yer 
aldı.  Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği’nin 
önümüzdeki ay yapılacak 
olan seçiminde mevcut 

Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu’na  tam destek vere-
ceklerini açıkladı. Büyük bir olasılıkla Kocaeli Sana-

yi Odası Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu’nu  yeni dönem-
de yönetimine alması bekle-
nen Rıfat Hisarcıklıoğlu’na 
Kocaeli Ticaret Odası Baş-
kanı Murat Özdağ ve yöne-
timinin de destek vereceği 
belirtildi. 

Kocaeli Sanayi Oda-
sı ve Koceli Ticaret Odası 
başkan ve yönetimleriyle 
günü birlikte geçiren Tür-
kiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Rıfat Hi-
sarcıklıoğlu, her iki oda 
yönetimine  yemek verdi.
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Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasının ardından 2012’de karşılıksız çıkan 

çek tutarı 2 katına çıktı. Bunun sonucunda piyasada çekin itibarı düştü ve kullanımı 

azaldı. TOBB ile Kredi Kayıt Bürosu arasında 1 Mart 2013 tarihinde imzalanan protokole 

istinaden Oda/Borsa üyelerimizin kendilerine ait çek ve risk raporlarına ulaşmaları ve 

bunları isterlerse 3’üncü kişilerle paylaşmaları mümkün hale getirildi. Üyelerine bu 

hizmeti sağlamak isteyen Oda/Borsalarımız ekteki protokolü Yönetim Kurulu Başkanı 

ve Yönetim Kurulu Üyesi tarafından imzalı olarak ve ekteki yetkili tanımlama tablosunu 

doldurmuş şekilde Odalar-Borsalar Dairesine göndermesi gerekiyor.

TOBB ve Kredi Kayıt Bürosu çek ve 

kredi sicillerinin reel sektöre açılmasını 

sağlayacak bir protokol imzaladı
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Ticarette vadeli alım-satımlar önemli bir yer tu-
tar. Ancak tüccar ve sanayiciler olarak bugüne 
kadar vadeli ticareti sisli bir ortamda yaptık. 
Çoğu zaman ticarette karşı tarafın riskini tam 

ölçemedik. El yordamıyla az veya fazla hesap ettik. Böyle 
olunca işini düzgün yapan müteşebbis zarar gördü.

Buna ilave olarak karşılıksız çekte hapis cezasının kal-
dırılmasının ardından 2012’de karşılıksız çıkan çek tutarı 2 
katına çıktı. Bunun sonucunda piyasada çekin itibarı düştü ve 
kullanımı azaldı. TOBB olarak karşılıksız çekte hapis cezası 
kaldırılmak istendiğinde şunu önerdik. Hapis cezası kalksın 
ama işadamları çekini alacağı kişinin sicilini görebilsin. İşte 
bu çerçevede TOBB ve Kredi Kayıt Bürosu çek ve kredi sicil-
lerinin reel sektöre açılmasını sağlayacak bir protokol imza-
ladı. Bundan sonra şirketler ticari bir işlem yaparken karşı 
tarafın çek ve/veya kredi sicilini görebilecek ve böylece hangi 
riski aldığını bilerek ticari işlemi gerçekleştirecek. Yani daha 
sağlıklı karar alınabilecek.

Sistem SMS veya e-posta üzerinden işliyor. Çek hamili, 
çek numarasını veya keşidecinin vergi numarasını SMS ile 
KKB’ye gönderir. KKB; keşideciye mesaj atar, sicil bilgisinin 

çek hamiline verilmesini onaylıyor mu diye. Keşideci onay ve-
rirse sicil raporu çek hamiline sms veya eposta ile gönderilir. 
Çek numarası girilerek yapılan sorgulamada, çek’in çalıntı, 
kayıp, sahte olup olmadığı da kontrol edilebiliyor. 

Önemli olan diğer bir husus da, hem sorgulama yapanın 
hem de sicili sorgulananın sisteme üye olması gereklidir. 
Yani bu sistemin çalışması için hem alıcının (örneğin çek ke-
şidecisinin) hem de satıcının (örneğin çek hamilinin) sisteme 
üye olması gerekiyor. 

- KKB sistemine üye olunarak, 
çek ve kredi raporlarına ulaşım sağlanıyor
Sistemi kullanmanın maliyeti, raporu talep edenden alı-

nacak şekilde rapor başına 2,30 TL. Tekrar vurgulamak is-
terim ki; bu sistem tamamen gönüllük esasıyla çalışır. Sicili 
talep edilen tüzel kişi onay verirse sicil raporu gönderilir. 

Bu sistem ile ticaret hayatını doğrudan ve olumlu yön-
de etkileyecek çok önemli bir adım hayata geçmiş oldu. İç 
piyasada tahsilatla ilgili yaşanan pek çok sıkıntı ortadan 
kalkacak. Bu vesileyle tüm firmalarımıza sesleniyorum. Bu 
sisteme üye olun ve kullanın.

KKB sistemine üye olun ve kullanın

Ticaret hayatını doğrudan ve olumlu yönde etkileyecek çok önemli bir adım hayata geçti...

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ‘çek’ çağrısı...
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Kredi riskinin yönetimi, kredinin tahsisinden geri 
ödemesine kadarki sürecin yönetilmesi olarak 
düşünüldüğünde, yaygın kredilendirmenin yo-
lunun kişilere ilişkin tam ve doğru bilgiye sa-

hip olmaktan geçtiği açık. 1990’lı yılların başından itibaren, 
özellikle bireylere kullandırılan bireysel kredi ve kredi kart-
larının yaygınlaşması ile birlikte, bankaların geleneksel kredi 
tahsis ve izleme süreçlerini de değiştirmeleri bir zorunluluk 
oldu. Bu amaçla bankalar öncelikle bireylere ilişkin sahip 
oldukları bilgileri paylaşabilecekleri bir sistem kurdular. Bu 
sistem 1995 yılında 9 bankanın ortaklığında kurulan KKB 
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. bünyesinde oluşturuldu. 

- Bankalar hem gerçek kişilerin hem de 
şirketlerin bilgilerini etkin olarak paylaşıyor
Bu sistem sayesinde bankalar bireylere ilişkin sahip ol-

dukları tüm bilgileri bir havuzda toplayarak kredi sicil bil-
gilerinin kendi aralarında paylaşılmasını sağladılar. Bu sa-
yede kredi tahsis süreçlerini saatler seviyesinde kısaltıp, risk 
izleme süreçlerini daha da etkinleştirdiler. 2007 yılından 
itibaren aynı paylaşım tüzel kişi müşteriler için de hayata 

geçirildi.
Bilginin paylaşımına ilişkin KKB de kurulan bu sistem 

yoluyla bankalar bugün hem gerçek kişilerin hem de şirketle-
rin bilgilerini etkin bir şekilde paylaşıyorlar. Gelinen noktada 
KKB, sicil sorgulama sayıları açısından Avrupa kredi büro-
ları arasında birinci sırada yer alıyor. 2001 yılında 6 milyon 
olan sorgulama sayısı 2011 yılsonu itibariyle 205 milyon 
adede ulaştı. Dolayısıyla KKB den yapılan sicil sorgulamala-
rı bankalar açısından kredi tahsisinin vazgeçilmez bir aracı 
olmuş durumda.

Bankalar aldıkları riskleri yönetmek, müşterilerinin bu 
günkü ve gelecekteki ödeme güçlerini, kredibilitelerini tah-
min etmek ve müşterilerinin risklerini etkin bir şekilde izle-
mek için, yeni bilgi kaynakları yaratmak ve elde ettikleri bil-
gileri işleyip karar süreçlerini desteklemek için yeni modeller 
yaratmak üzere sürekli çalışıyorlar. Bu alandaki başarı ya da 
başarısızlık bankalar için yaşamsal bir önem taşıyor. Doğru 
kişiye, doğru vadede, doğru krediyi vermek ve bu kredileri 
zamanında tahsil edebilmek bankalar için son derece önemli. 
Peki reel sektör açısından veya ticaret erbabı açısından du-
rum farklı mı? Tabii ki farklı değil. Banka için kredi vermek 

Risk yönetimi, alınan risklerin etkin yönetilmeleri 

yönündeki faaliyetleri desteklemek açısından 

son derece önemli...

Kasım Akdeniz
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.
Genel Müdürü



ne ise tacir açısından da vadeli mal satışı aynı anlama geli-
yor. Dolayısıyla, ölçek olarak farklı olsa da, vadeli mal satışı 
riskinin yönetilmesi açısından tacirler ile bankaların riskleri 
temelde birbirlerinden farklı değil. Peki tacirlerin, şirketle-
rin bankalar gibi bilgiye ulaşma konusunda etkin kanalları 
var mı? Mevcut koşullar altında bu soruya olumlu yanıt ver-
mek mümkün değil.

- Risklerin etkin yönetimi, kaynakların etkin 
kullanımı sonucunu doğurur
KKB’nin ve Bankalar Birliği nezdinde kurulan Risk 

Merkezi’nin en önemli hedeflerinden birisi, sahip olduğu bilgi 
kaynaklarını reel sektöre de kullandırmak ve bu yolla karşı 
taraf riski alan tüm kesimlerin, karşı tarafa ilişkin asgari 
seviyede bilgi sahibi olmasını sağlayarak, risklerini etkin yö-
netmelerine olanak sağlayacak sistemleri kurmak, süreçleri 
oluşturmak. Bu hedefe ulaşmak 2 açıdan önemli. 1’incisi, 
reel sektörün risklerini etkin yönetmesi demek, kredibilitele-
rinin artması ve ödemelerini zamanında yapmaları anlamına 
geliyor. 2’ncisi ise makro ekonomik anlamda önemli. 

Risklerin etkin yönetimi kaynakların etkin kullanımı so-
nucunu doğuruyor. Bugün biliyoruz ki özellikle KOBİ’ler sı-
nırlı bir sermaye ile faaliyetlerini sürdürüyor ve birkaç çeki 
ödenmediğinde kendi yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği 
bir duruma düşebiliyor. 

Bu olumsuz durum, iflaslara kadar uzanabilecek sonuç-
lar doğurabiliyor. Bu firmaların risklerini etkin yönetmeleri 
konusunda verilecek her destek aslında ülke kaynaklarının 
etkin kullanımına verilen bir destek anlamına geliyor.

- Risk yönetimin en önemli unsuru ‘bilgi’
2011 yılının 3’üncü çeyreğinden itibaren ticari hayatın 

en popüler konularından birisi çek kanununda yapılan deği-
şiklikle keşidecinin cezai sorumluluklarının yani hapis ceza-
sının kaldırılması oldu. Bu süreçte en önemli kaygı, hapis 
cezasının yarattığı ödeme motivasyonunun kalkması halinde 
çek hamillerinin bundan zarar göreceği ve çekin itibarlı bir 
ödeme aracı olmaktan çıkacağı yönündeydi. Bu tür bir olum-
suzluğun yaşanmasını önlemek amacıyla çek kabul edenlerin 
keşidecinin geçmiş çek ödeme performansını görebileceği 
sistemler/süreçler oluşturulması gerektiği farklı kesimlerce 
ifade edildi. Kredi Kayıt Bürosu A.Ş., Türkiye Bankalar Bir-
liği Yönetim Kurulu’nun talebi ile Kasım 2011’de başlattığı 
çalışmalarını Nisan 2012’de tamamlayarak 9 Nisan 2012 
tarihi itibariyle kişilerin geçmiş çek ödeme bilgilerini içeren 
çek raporlarını alabilecekleri ‘Çek Raporu Sunum Sistemi’ni 
kullanıma açtı.

Bu sistemin amacı, çek kabul edenlerin çeki kabul etmek-
le nasıl bir risk aldıklarını göstermek ve onların kararlarını 
somut bilgilere dayanarak vermelerini sağlamak. Bu aşa-
mada çek hamillerinin, bedelini peşin almadıkları her satış 
işleminin alıcıya açılmış bir kredi olduğunu, bunun da bir 
risk yarattığını bilmeleri önem arz ediyor. Risk yönetimin 
en önemli unsurunun bilgi olduğu gerçeğinden hareketle bu 
sistemle, hamillerin risklerini yönetmeleri açısından bilgi 
ile donanmaları amaçlanıyor. Bankacılık sektörü dışındaki 
gerçek ve tüzel kişilerin aldıkları riskleri etkin yönetmeleri 
yönündeki faaliyetlerini desteklemek açısından son derece 
önemli olduğunu düşündüğümüz bu sistemin tüm kesimlere 
ve ülkemize yararlı olmasını diliyoruz.

Çek Raporu Sunum Sistemi 
ile alışverişlerde daha güvenli 
bir ortam sağlanıyor...

Kredi Kayıt Bürosu’nun kurduğu ‘Çek Raporu 
Sunum Sistemi’ çek ile alışverişi daha güvenli 
hale getiriyor. Satışları karşılığı çek alanlar, 
bu sistem sayesinde keşidecinin geçmiş çek 

ödeme bilgilerini görebiliyor ve çeki kabul edip etmeme ka-
rarını buna göre verebiliyor.

Sistemden alınacak ‘Çek Raporu’ hesap sahibinin banka-
cılık sistemindeki;

• 2007 sonrası pozitif (ödenen çekler),
• 2009 sonrası negatif (ödenmeyen ya da 
sonradan ödenen),
olmak üzere, tüm çek bilgilerini içeriyor. Satıcılar bu ra-

pora bakarak, çeki kabul edip etmeme kararını daha somut 
verilere dayanarak kendileri verebiliyor.

Çek Kanunu’nda yapılan değişiklik ile 3 Şubat 2012 
tarihinden itibaren karşılıksız çek keşide eden kişilere uy-
gulanmakta olan hapis cezaları yürürlükten kaldırıldı. Çek 
kullanımının Türkiye’deki ticari faaliyetler içindeki önemi 

düşünüldüğünde, sözkonusu değişiklik geniş kitleleri ilgilen-
diriyor. Çekle ödeme, piyasadaki mevcut vadeli uygulama 
şekli ile birlikte, keşideci ile çek hamili arasında bir kredi 
işlemi yaratıyor. Kanunla uygulamaya giren yeni yaklaşım, 
bankalar ile kredi müşterileri arasındaki ilişkiye benzer bir 
şekilde; çek hamili ile keşideci arasında bir kredi ilişkisinin 
varlığını ve çek hamilinin çeki kabul etmekle keşideci üzerin-
de risk aldığını kabul ediyor. 

Bu hukuksal yapı içerisinde çekin yaygın bir ödeme ara-
cı olmaya devam etmesi, keşideci mağduriyetleri kadar ha-
millerin de mağdur olmalarını önleyecek yapılar kurmakla, 
imkanlar yaratmakla mümkün olabiliyor. Bu da ancak çek 
hamilinin çeki kabul edip etmeme kararını doğru bir şekilde 
verebileceği bilgi paylaşım sistemleri kurmakla mümkün kı-
lınıyor. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) bünyesinde kurulan “Çek 
Raporu Sunum Sistemi”, üreteceği çek raporları ile, çek ha-
millerinin sağlıklı karar vermek adına keşidecilere ilişkin ge-
reksinim duyacakları geçmiş çek ödeme bilgilerini sağlamak 
üzere kurulan bir hizmet sunuyor.



- Tüm bankaların çeklerine ilişkin 
ödeme bilgileri paylaşılıyor
Çek raporu içerisinde Türkiye’de faaliyet gösteren tüm 

bankalarca verilen çeklere ilişkin ödeme bilgileri yer alır-
ken, bu sistemden üretilen çek raporu kişinin bankacılık sis-
temindeki tüm çek bilgilerini kapsıyor. Bu zamana kadar 
yalnızca ödenmeyen çek bilgileri paylaşılırken bu sistem ile 
ödenmeyen çeklerin yanında ödenen çekler de paylaşılıyor. 
Bu bağlamda rapor aşağıdaki bilgileri içeriyor :

• Müşterinin çek hesabının bulunduğu 
bankalar,
• 2007’den itibaren ibraz edilen çeklerin 
adedi,
• İbrazında ödenen çeklerin adedi ve 
tutarı,
• 2009 yılı ve sonrası karşılıksız çıkan ve 
halen ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarı,
• 2009 yılı ve sonrası karşılıksız çıkan ve 
sonradan ödenen çeklerin adedi ve tutarı,
• İbraz edilen ilk çekin tarihi,
• İbraz edilen ve arkası yazılan ilk çekin 
tarihi,
• İbraz edilen ve arkası yazılan son çekin 
tarihi
• İbrazında ödenen son çekin tarihi,
• Son 1 ay, 3 ay ve 12 ay içinde ödenmiş 
çeklerin adedi ve tutarı,
• Son 1 ay, 3 ay ve 12 ay içinde arkası 
yazılmış çeklerin adedi ve tutarı,
• 50 adetle sınırlı olmak üzere arkası 
yazılan çeklerin listesi.

- Hesap sahibi bankadan çek raporu 
alabiliyor
Çek raporu, müşterilerin 2007 yılı ve sonrasında, ibraz 

tarihinde ödemiş olduğu (arkası yazılmamış) çekler ile 2009 
ve sonrasında rapor tarihi itibarıyla bankalarca KKB’ye bil-
dirilmiş olan arkası yazılan çeklerine ait bilgileri içeriyor. 
Çek raporu, hesap sahibinin (keşidecinin) kendisi tarafından 
bankalara şahsen başvurarak alınabiliyor. Raporun düzen-
lenmesi otomatik olarak ve anlık olurken, başvuru sahibi-
nin raporu almak için beklemesi veya şubeye tekrar gelmesi 
gerekmiyor. Banka KKB tarafından oluşturulan sistemden 
online olarak raporu alıyor ve imzalayarak hesap sahibine 
veriyor.

- KBB raporunun ücreti 1 TL
KKB raporu verecek bankadan rapor başına sadece 1.00 

TL (1 TL) talep ederken, hizmeti sunan bankalar, hesap sa-
hibinden başvurunun alınması ve teslimi için kendi belirle-
dikleri hizmet ücretlerini talep etmektedirler. Bu bakımdan 
talep edilen ücret bankalar arasında farklılık gösterebilecek-
tir. Çek raporunun alınabilmesi için ilgili bankanın müşterisi 
olma zorunluluğu bulunmadığından, en uygun fiyatı uygula-
yan bankadan çek raporunu almak mümkün.

- İtirazlar bankalara yapılıyor
KKB bankalardan topladığı bilgileri üzerinde herhangi 

bir değişiklik yapmadan rapora yansıttığından, rapora iliş-
kin itirazlarda da bir taraf olması sözkonusu olmuyor. Ra-
porda yer alan bilgiler ile ilgili olarak yapılacak itirazlar;

• Ödenmiş çekleri için çek hesabı olan herhangi bir 

bankaya,
• Karşılıksız çekleri için ise raporda belirtilen ilgili 
bankaya yapılabiliyor.

- Dikkat edilmesi gereken unsurlar
• Çek raporu, KKB tarafından bankalardan gelen bil-

giler 
esas alınarak oluşturuldu.
• Elde edilen raporun içeriği hesap sahibi tarafından 
mutlaka kontrol edilmeli.
• Çek raporunun ticari kararlarda kullanılması halinde 
rapordaki içerik hataları ile ilgili Kredi Kayıt 

Bürosu’nun 
ve raporu düzenleyen bankanın herhangi bir sorumlulu-

ğu 
bulunmuyor.
• Bu nedenle çek raporunu kullanarak verilecek karar-

lar, 
kararı veren kişi veya kurumun kendi sorumluluğunda 
bulunuyor.

- Çek Raporu neyi gösteriyor?
Çek Raporu hesap sahibinin geçmiş çek ödeme perfor-

mansına ilişkin ayrıntılı bilgiler içeriyor. Rapora bakılarak 
hesap sahibinin çek ödeme performansının olumlu ya da 
olumsuz olarak gelişimi konusunda net bir görüş oluşturul-
ması mümkün. Çek raporunda yer alan bilgiler ve bu bilgi-
lerin ne anlama gelebileceği konusunda genel açıklamalara 
aşağıda yer verildi:

• Müşterinin çek hesabının bulunduğu bankalar
Kaç bankanın müşteriye çek karnesi vermeyi kabul ettiği 

ve bu bankaların ölçekleri hesap sahibinin bankalar nezdin-
deki kredibilitesi konusunda ipucu vermektedir. Ayrıca bu 
bankaların sayısı hesap sahibinin kendisine alternatif yara-
tabilme gücünü de göstermektedir.

• 2007’den itibaren ibraz edilen çeklerin adedi
Hesap sahibinin çek ödeme hacmini göstermesi açısın-

dan son derece önemlidir.

• İbrazında ödenen çeklerin adedi ve tutarı
İbrazında ödenen çeklerin adedi ve tutarı da çek ödeme 

hacmini gösterdiği gibi, tutarın adede bölünmesi suretiyle 
ortalama ödenen çek tutarını da hesaplama imkanı vermek-
tedir. Bu yolla kabul edilecek çekin hesap sahibinin genel 
ortalama çek ödeme trendine uygunluğu görülebilecektir. 
Örneğin, ortalama çek tutarı 1.000 TL olarak hesaplanan 
bir kişinin 100.000 TL çek vermeyi önermesi durumunda, 
bu riskin alınıp alınmaması konusunda ilave araştırma ya-
pılması gerekliliğine karar verilebilecektir.

• 2009 yılı ve sonrası karşılıksız çıkan ve halen 
ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarı

Hesap sahibinin ödeme performansı açısından en önemli 
kısım, daha önce herhangi bir çekinin arkasının yazılıp ya-
zılmadığını, yazıldıysa adedinin ve toplam tutarının ne oldu-
ğunu gösteren bu kısımdır. Geçmişte karşılıksız çek keşide 
eden bir kişinin çekinin kabul edilmesi kararının daha ayrın-
tılı bir analiz yapılarak verilmesi gerektiği açıktır. Bu analiz 
yapılırken de; arkası yazılan çekin tarihi ve tutarı, sonradan 
ödenip ödenmediği, ödenen çeklerine adet ve tutar olarak 
oranı, arkası yazılan çek tarihinin raporu dikkate alınır.



• 2009 yılı ve sonrası karşılıksız çıkan ve sonradan 
ödenen çeklerin adedi ve tutarı
Hesap sahibinin arkası yazılan çekinin olup olmaması 

ne kadar önemliyse, arkası yazılan çekin sonradan öde-
nip ödenmediği de en az onun kadar önemli bir bilgidir. 
Arkası yazılan bir çekin halen ödenmediği bir durumdaki 
karar ile sonradan ödendiği bir durumdaki risk ve buna 
bağlı olarak alınacak karar farklı olabilecek. Bu çeki ka-
bul etme kararını verecek hamilin risk anlayışına göre 
değişecek.

• İbraz edilen ilk çekin tarihi
Hesap sahibinin ne zamandan bu yana çek keşidecisi 

olduğunu göstermesi bakımından son derece önemlidir. 
Sistemde 2007 ve sonrası ödenen çekler yer aldığından, 
en eski tarih 02.01.2007 olacak. Rapordaki bu bilgi, ra-
por sahibinin bu tarihten önce de çek kullanımı varsa bu 
konuda bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.

• İbraz edilen ve arkası yazılan ilk çekin tarihi
Çeklerinin arkası yazılmış bir müşteride sorunun ne 

zaman başladığı konusunda bilgi veriyor. İbraz edilen ilk 
çek, arkası yazılan ilk çek ve rapor tarihlerinin birbirine 
yakın olması, çek hamiline çekin ödenmeme ihtimali ko-
nusunda önemli bir gösterge olacak.

• İbraz edilen ve arkası yazılan son çekin tarihi
Çeklerinin arkası yazılmış bir müşteride sorunun ha-

len devam edip etmediği konusunda bilgi vermektedir. 
Bir önceki kısımla birlikte değerlendirildiğinde; müşte-
rinin ödeme sorununun ne zaman başladığı, devam edip 

etmediği, devam etmiyorsa yani makul bir süreden bu 
yana çekinin arkası yazılmamışsa, sorunun ne kadar süre 
devam ettiğini göstermesi açısından önemli.

• İbrazında ödenen son çekin tarihi
Karşılıksız çeki olsun ya da olmasın, hesap sahibinin 

ödemelerinin ve buna bağlı olarak ticari faaliyetlerinin 
devam edip etmediği konusunda önemli bir bilgi.

• Son 1 ay, 3 ay ve 12 ay içinde ödenmiş çeklerin 
adedi ve tutarı
Bu kısım müşterinin çekli iş hacminin ve ödeme per-

formansının gelişimi konusunda önemli bilgiler veriyor. 
Tutarın adede bölünmesi ile ortalama ödenen çek tutarı 
bulunup, dönemler içindeki gelişimi ve kabul edilecek çek 
ile karşılaştırması yapılabilecek.

• Son 1 ay, 3 ay ve 12 ay içinde arkası yazılmış 
çeklerin adedi ve tutarı
Arkası yazılan çeklerin dönemler itibariyle gelişimi ve 

buna bağlı olarak sorunun gidişatı konusunda bilgi sahibi 
olunabilecektir. Arkası yazılan çeklerin ortalaması ve dö-
nemler itibariyle gelişimi de önemli ipuçları verecektir.

• 50 adetle sınırlı olmak üzere arkası yazılan 
çeklerin listesi
Bu kısımda çek sayısı 50 adetle sınırlandırılmıştır. 

Öncelikle varsa arkası yazılmış ve halen ödenmemiş çek-
ler gösteriliyor. Bu kısmın asıl fonksiyonu hesap sahibinin 
çekin ödemesinin yapıldığı şeklindeki olası itirazlarında 
hangi bankaya başvurması gerektiğini göstermesidir.
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Türk Avustralya ve Türk - Yeni Zelanda iş 
konseyleri 2012-2014 ortak yürütme kurulu 

toplantısı DEİK’de gerçekleştirildi

Türk-Avustralya ve Türk-Yeni Zelanda İş Kon-
seyleri ortak toplantısı, 20 Haziran tarihinde, 
Türk-Avustralya İş Konseyi Başkanı ve Türk-Yeni 
Zelanda İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ayhan 
Zeytinoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Söz-
konusu toplantıya; Yeni Zelanda Büyükelçisi Taha 
Macpherson ve Avustralya Büyükelçisi Ian Biggs de 
misafir olarak katıldılar.

Selçuk Kolay’ın “Derinlerden Yansımalar: Çanak-
kale Savaş Batıkları” kitabının tanıtımı ve film göste-
rimi ile başlayan toplantı; T.C. Ekonomi Bakanı Sa-
yın Zafer Çağlayan’ın Avustralya-Y. Zelanda ziyareti 
çalışmaları ile devam etti. Toplantıda ayrıca; 2015 
Çanakkale Savaş 100’üncü yıldönümü hazırlıkları ve 
Avustralya ve Y.Zelanda İş Konseyi karşı kanat kuru-
luş çalışmaları görüşüldü. 

Türk - Almanya 

Ticaret Ve Sanayi 

Odası 9’uncu ge-

nel kurul toplantısı 

Berlin’de 

gerçekleştirildi

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 9. Ge-
nel Kurul toplantısı 24 Haziran’da Berlin’de 
gerçekleştirildi. Genel Kurul Toplantısına Koca-
eli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu’da iştirak etti.

 Bu yılki Genel Kurul toplantısında; Odanın 

tüzük hükümleri çerçevesinde yapılacak yönetim 
kurulu seçimleri yapıldı. Seçimlerin ardından; 
Messe Franfurt İstanbul Ltd. Genel Müdürü Alek-
sandar Medjedovic tarafından fuarların önemi ve 
TD-IHK’nın oynadığı rol hakkında bir sunum ya-
pıldı.
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Buna göre Kocaeli ilinde, Mayıs ayında 71,3 olarak belirlenen kapasite kullanım 
oranları, Haziran ayında 0,5 puan artarak 71,8 olarak belirlendi. 

Türkiye genelinde de, kapasite kullanım oranları bir önceki aya göre 0,5 puanlık bir 
artış gösterdi. Haziran ayında kapasite kullanım oranlarındaki artış genel olarak; 

yeni ürün üretimlerindeki artış ile açıklandı.

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

çerçevesinde Odamızca bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma 
sayısı 102 adet olup, bu firmaların yüzde 75’i KOBİ, yüzde 25’i ise 

büyük ölçekli firma niteliğinde 

HAZİRAN 2013

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

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

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

[kapasite kullanımı ►
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Firma Bildirimleri (%) Temmuz

Arttı/Artacak 18,57

Değişmedi/Değişmeyecek 64,29

Azaldı/Azalacak 17,14

İÇ SİPARİŞLER

Ankete katılan firmaların yüzde 14,89’u dış si-
parişlerinin Temmuz ayında arttığını belirtirken, 

yüzde 17,02’si ihracatlarında azalış bildirdi. 
Firmaların yüzde 68,09’unun ise Temmuz ayın-
da alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim 
yaşanmadı. Genel olarak, siparişlerdeki artışta 
mevsimsel etkiler neden olarak gösterildi. Dış 

siparişlerdeki azalış nedenlerinin başında; 
Avrupa’da Temmuz-Ağustos dönemimin yaz 

tatili olması gösterildi.

Firmaların yüzde 18,57’sinin Tem-
muz ayında iç siparişlerinin arttığı 

belirtilirken yüzde 17’sinin siparişleri-
nin azaldığı belirtildi. Genel olarak, 

sektörlerin siparişlerdeki artış, sezona 
bağlı olarak açıklandı. 

SİPARİŞLER

Firma Bildirimleri (%) Temmuz

Arttı/Artacak 14,89

Değişmedi/Değişmeyecek 68,09

Azaldı/Azalacak 17,02

DIŞ SİPARİŞLER

Haziran ayı anketine yanıt 
veren firmaların yüzde 32,05’i 
istihdamlarının arttığı, yüzde 

58,97’sinin ise istihdamlarında 
bir önceki aya göre değişim

 yaşanmadığı belirlendi.

Firma Bildirimleri Haziran (%)

Arttı 32,05

Değişmedi 58,97

Azaldı 8,98

İSTİHDAM

25%

75%



Kocaeli Sanayi Odası’nın yaşanan seçimler 
sonrası gerçekleştirilen 2’nci meclis toplan-
tısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu son ekonomik gelişmeleri 

değerlendirerek başladığı konuşmasında,  “Ülkemizde son 
birkaç gündür politik riskin tırmandığı ve etkilerinin pi-
yasalara yansıdığını görüyoruz. Nitekim dolar 1,90’ı dahi 
gördü. Referans faiz yüzde 7’ye dayandı. Borsa 73 bine ka-
dar düştü. Demokratik hakların ve taleplerin; kişilere, top-
luma ve ekonomiye zarar vermeden yansıtılmasına tarafız. 
Temennimiz demokrasi kuralları içerisinde bu sorunların 
çözülmesi” dedi.

- ABD nispeten büyümeyi yakalamış 
durumda, biz de ise hafif iyileşme var
Ayhan Zeytinoğlu, global piyasalara bakıldığında  

ABD’nin  nispeten büyümeyi yakalamış durumda olduğunu 
belirterek, “Bizde ise hafif bir iyileşme var. 2012 yılında 
büyümemiz yüzde 4 hedefi yerine yüzde 2,2’ye ulaşabilmiş-
ti. Finansal istikrarı sağlama yönünde, ekonomik büyüme 

hedefinden feda edilmişti. Şimdi açıklanan son veri de bu 
yılın ilk çeyrek büyüme oranı yüzde 3 ile beklentimizin üze-
rinde gerçekleşti. İlk çeyrek büyümesi OVP’a göre yıllık 
yüzde 4 hedefinden çok uzak değil. Üstelik gerek kapasi-
teler, gerekse sanayi üretimindeki 2’nci çeyrek rakamla-
rı beklenenin üzerinde geldi. Yılın ilk 3 ayında ihracatta 
yeteri kadar büyüyemedik. Dolayısıyla büyüme ithalat ve 
inşaat sektöründeki gelişmeden, kısaca iç pazardaki artış-
tan kaynaklandı. Büyümenin ihracatla ve üretimle olması 
gerektiğini ve bunun için de üretimin desteklenmesi gerek-
tiğini düşünüyoruz.

Ülkemiz genelinde Mayıs ayı kapasite kullanım oranı 
yüzde  74,8 oldu. Kapasiteler ilk defa Mayıs ayında geçen 
yılın üzerinde gerçekleşti. Kocaeli firmalarının kapasite 
kullanım oranı da yüzde 71,3 olarak gerçekleşti. Son 3-4 
aydır ivme bizde de yukarı yönlü. Son aylardaki kapasite 
kullanım oranlarındaki artışı olumlu bulmamıza rağmen, 
genel ortalamada yüzde 74 seviyesi ile artış çok sınırlı kal-
dı. Kapasitelerde hala, 2011 ve 2012 yıllarının gerisinde-
yiz” açıklamasında bulundu.

Bu ay ki Meclis toplantımızın konuğu
 TÜBİTAK-MAM Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. İbrahim Dinçer oldu

[meclis toplantısı ►
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- Yıllık yüzde 5’lik enflasyon hedefine 
ulaşılabileceğini düşünüyoruz 
Nisan ayı Sanayi Üretim Endeksi yüzde 115,1 olarak 

açıklandığını kaydeden Ayhan Zeytinoğlu, “Takvim etki-
sinden arındırılmış endeks ise bir önceki yıla göre yüzde 
3,4 arttı. 

Sanayi üretim endeksi, şubat ayından itibaren kapasite 
kullanım oranlarında görülen artışa paralel bir seyir izli-
yor. Sanayi üretimindeki olumlu gelişme bizi yüzde 4’lük 
büyüme hedefine ulaştıracağını düşünüyoruz. Ancak uzun 
vadeli hedeflerimiz açısından sanayideki mevcut büyüme-
nin yeterli olmadığı kanısındayız” dedi.

Önceki döneme göre enflasyonist beklentilerde bir sür-
prizle karşılaşmadıklarını 
belirten Ayhan Zeytinoğlu, 
“Mayıs ayında TÜFE yüz-
de 6,51’e, ÜFE de yüzde 
2,17’ye yükseldi. 

Kapasite oranlarının dü-
şük seyri ve dünya emtia fi-
yatlarının yatay ve aşağı doğ-
ru seyretmesi nedeniyle ÜFE 
de oldukça stabil bir çizgi 
izliyor. 

Mayıs ayındaki küçük bir 
artışa rağmen, TÜFE uzun 
vadede aşağı doğru bir seyir 
izliyor. Yıllık yüzde 5’lik enf-
lasyon hedefine ulaşılabilece-
ğini düşünüyoruz. 

Petrol fiyatlarında bir sü-
redir gözlenen görece düşük 
fiyat seviyesi gerek doğru-
dan, gerekse ikincil etkiler 
ile enflasyonun düşük seyret-

mesindeki etkili faktör olarak da görülüyor.
İhracatımızdaki  yavaşlamadan  yavaşlamadan dolayı 

tereddütlerinin var olduğunu açıklayan Ayhan Zeytinoğlu, 
“TİM’in açıkladığı Mayıs ayı ihracatı 12,7 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. İhracatımız uzun zamandır geriliyor. 
İhracat artık ekonominin dinamosu olmaktan yorulmuştur. 
İhracattaki gerileme ilimizde çok daha belirgin. 

Kocaeli gümrüklerine göre ihracat nisan ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azalırken, Mayıs ayın-
da da yüzde 3,1 oranı ile tekrar artışa geçti. İhracatta ilk 5 
aydaki artış (yüzde 8,7) geçen yılın aynı döneminin (yüzde 
15,7) gerisinde kaldı. Bu gerilemenin nedeni Avrupa’daki 
durgunluk ve çevre ülkelerdeki sıkıntılardır. İhracatta 
bu ülkelere bağımlı olduğumuz için olumsuz seyir devam 
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ediyor. Bu noktada ilave tedbirlerin alınması gerekiyor. 
Dövizdeki artışın kalıcı olması halinde ithalatı yavaşlata-
cağını düşünüyoruz. Dış ticaret açığını, yeniden yükselme 
sinyali verdi olarak değerlendiriyoruz” değerlendirmesin-
de bulundu. Nisan ayı cari açığının 8,2 milyar dolar olarak 
gerçekleştiğini vurgulayan Ayhan Zeytinoğlu, “Yıllık cari 
açık 51,3 milyar dolar ile tekrar yükselişe geçti. Nisan 
ayındaki yüksek dış ticaret açığı (10,3 milyar dolar) cari 
açıktaki yükselme sinyalini vermişti. Dövizdeki artışın bir 
sonraki aylarda cari açığı frenleyeceğini düşünüyoruz. İlk 
4 ayda 3,14 milyar dolarlık doğrudan yatırım var. 16,4 
milyar dolar da portföy yatırımı var. İşsizliğe de çözüm 
oldukları için doğrudan yatırımları tercih ediyoruz.

Şubat ayı işsizlik oranının yüzde 10,5 ile bir evvelki 
aya göre 0,1 puan gerilediğini sözlerine ekleyen Ayhan 
Zeytinoğlu, “Ancak geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 
puan artış gösterdi. Biz Mart ayından itibaren düşüşe ge-
çeceğini bekliyorduk. İşsizliğin gerilemesinde mevsimsel 
etkilerin olacağı kuşkusuz. Yüzde 10’un altına inebilece-
ğini bekliyoruz. Meclis toplantısına ilgi büyüktü. Meclis 
üye sayısının artmasının yanı sıra Meslek Komite Başkan-
larının da Meclis toplantılarına katılma kararı nedeniyle 
Meclis salonunda tüm koltuklar dolduğu gibi üyeler salo-
na getirilen ilave koltuklara oturdular. KSO Başkanı Ay-
han Zeytinoğlu, meclis salonunda düzenleme yapılacağını 
vurguladı. 

- Hesapları İnceleme 
Komisyonu seçimi yapıldı
Meclis Başkanı Hasan Tahsin 

Tuğrul Başkanlığı’nda toplanan 
KSO Meclisi ‘Hesapları İnceleme 
Komisyonu’ için sandık başına git-
ti. Kubilay Kırman, Mehmet Kara-
man, Taner Yıldırım, Bora Ergene 
ve Tekin Urhan’dan oluşan tek liste 
ile oy pusularını sandığa atan üyeler 
oylamaya katılan 56 üyenin oylarını 
alarak komisyona seçildiler. Top-
lantıda daha sonra sırasıyla  ‘Üni-
versite Sanayi İşbirliği’, ‘Lojistik 
ve Limanlar’, ‘Ekonomi’, ‘Enerji’, 
‘Çevre’, ‘Kobi Geliştirme’, ‘Orga-
nize Sanayi Bölgesi’ ve ‘Mevzuat’ 
Komisyonları seçimleri açık oylama 
şekliyle gerçekleştirildi. Toplantının 
son bölümünde de  oluşan hakem, 
bilirkişi ve eksper listeleri görüşüle-
rek onayladı.

- Konuk konuşmacı Tübitak-MAM Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer’di
Kocaeli Sanayi Odası Haziran ayı Meclis toplantısının konuk ko-

nuşmacısı Tübitak-MAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim 
Dinçer’di. İbrahim Dinçer, sunumunda önce genel bilgi verdi. Ardından 
Tübitak Gebze Yerleşkesi ve Tübitak Marmara Araştırma Merkezi ve 
Enstitüler hakkında açıklamalarda bulundu.

[meclis toplantısı ►
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 Kocaeli Vl. AB Öykü 
Yarışması’nda ilk üçte yer aldı

[etkinlik ►

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye De-
legasyonu işbirliğinde, AB Bilgi Merkezleri koordinasyonunda 
Ortaöğretim öğrencilerinin “Farklılıklar İçinde Birlik” konu-
sunun Türkiye ve Avrupa Birliği’ne üyelik sürecindeki önemini 
düşünmelerine teşvik etmek amacıyla bu sene “VI. AB Öykü 
Yarışması” düzenlendi.

İlimizde ilk üçe giren Ömer Furkan Burhan (24 Kasım Ana-
dolu Lisesi), Büşra Kale (24 Kasım Anadolu Lisesi) ve İrem 
Aksoy (Şehit Özcan Kan Anadolu Öğretmen Lisesi) Eskişehir’de 
11-14 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen Ulusal Ödül 
Töreni’ne Danışman Öğretmenleri Deniz Mavili (24 Kasım Ana-
dolu Lisesi) ve Hasan Zerey (Şehit Özcan Kan Anadolu Öğret-
men Lisesi) ile birlikte katıldılar.

3 gün devam eden programda ödül töreni, kültürel etkinlik, 
çalıştay ve öykü yazarları ile söyleşiler yapıldı. İlimizde ilk 3’e 
giren öğrencilerin hediyeleri de (bilgisayar ve dünya klasikleri 
serisi) bu ödül töreninde verildi.

AB Bilgi Merkezleri, Türkiye’nin değişik bölgelerinde AB 
ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında yerelde halka doğru ve dü-
zenli bilgi akışını sağlamak ve karşılıklı diyalog ve işbirliğini 
arttırıcı çeşitli etkinlikler düzenlemek amacıyla 1996 yılında 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından oluşturuldu. 

Delegasyon ve işbirliği içinde olduğu yerel ortakları tara-
fından kurulan AB Bilgi Merkezleri, Türkiye genelinde 22 ilde 
hizmet vermektedir. Kocaeli AB Bilgi Merkezi de 2011 yılın-
da Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde kuruldu.

Bilgi Merkezleri, Delegasyon’un “AB Genişleme için İleti-
şim Stratejisi”nin hedefleri çerçevesinde pek çok faaliyet ger-
çekleştiriyor.

Vatandaşların AB ile ilgili sorularını yanıtlamak ve bilgi 
aktarmak; halkın çeşitli AB veri tabanlarına erişimini sağ-
lamak; AB bilgi kaynakları arasındaki ağın genişletilmesine 
katkıda bulunmak; öğrenciler, yerel medya, iş çevreleri, kamu 
kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan hedef kitleler 
ile yakın ilişkiler kurmak ve sürdürmek; farklı kaynaklardan 
edinilebilecek bilgiler konusunda yönlendirmede bulunmak; 
uzman konuşmacıların katılımı ile Türkiye-AB ilişkileri ve 
AB politikaları konusunda seminerler, konferanslar düzen-
lemek; Delegasyon ve çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan 
AB yayınlarını dağıtmak ve AB programları hakkında ilgili 
kesimleri bilgilendirmek bu hizmetlerden başlıcaları arasında 
yer alıyor.

Bu proje kapsamında atıklardan (pet şişe, oto camları, 
süngerler, elektronik atıklar, piller, atık süngerler vs.) olu-
şan “Resim Sergisi” 19 Haziran’da Leyla Atakan Kültür 
Merkezi’nde açıldı. Ressam Sare Ertaş tarafından yapılan 
resimler oldukça yoğun ilgi ile karşılandı. Bu sergi ile fabrika 
atıklarına dikkat çekilmeye çalışıldı. 

Aynı sergi Eylül ayında AB Çevre ve Enerji Politikaları ve 
Türkiye Uyum Süreci Semineri’nde tekrar açılacak.

AB Bilgi Merkezi, “Resim Sergisi”
 Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde açıldı
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Kocaeli Sanayi Odası’nda , Mayıs ayında baş-
layan Ülke Seminerleri programı, Almanya 
Kuzey Ren - Vestfalya Eyaleti Hakkında  
Bilgilendirme Semineri ile devam edildi.

Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirilen seminerin açış konuşmasını yapan Kocaeli 
Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Egemen Mert   
Almanya’nın Kuzey Ren - Vestfalya Eyaletinin bir çok 
ülkeden çok daha büyük ve gelişmiş bir bölge olduğunu 
vurguladı. 

Kocaeli ile çok benzer özellikleri olduğunu belirten 
KSO Genel Sekreter Yardımcısı Mert, birlikte çok çeşit-
li ticare ilişkilerin sağlanabileceğini kaydetti. Toplantıda 
NRW. INVEST Germany Türkiye Temsilcisi Dr.Adem 
Akkaya,Kuzey Ren –Vestfalya Eyaletinin Avrupa Pazar-

larına çıkış kapısı olduğunu belirterek,” NRW.INVEST, 
Düseldorf, Köln, Essen şehirlerinin de içinde bulunduğu 
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Ekonomik 
Kalkınma Ajansı Türkiye Temsilciliği ile Avrupa pazarın-
da büyümek isteyen Türk Firmalarına ücretsiz destek ve 
danışmanlık hizmeti sunduğunu  söyledi. 11 ülkede ofis-
lerinin bulunduğunu açıklayan Dr Adem Akkaya, amaç-
larının bölgelerine yabancı yatırımcı kazanmak olduğunu 
vurguladı.

Seminer çalışmasında  Köln’den Cevdet Koçaş, “Ku-
zey Ren –Vestfalya’da şirketleşmenin Vergisel çerçeve-
si”, Düsesldorf’tan Nihat Kanat, ‘Kuzey Ren-Vestfalya’da 
Şirket Kurma Aşamasında İş Stratejileri ve Finansmanı’, 
Köln’den Sencer Özbay’da ‘Yatırımcı gözüyle Kuzey Ren-
Vestfalya’nnın sunduğu fırsatları’değerlendirdi.

KSO’da 
Ülke Bilgilendirme Günleri

NRW. INVEST Germany Türkiye Temsilcisi 
Dr. Adem Akkaya

Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreter 
Yardımcısı Egemen Mert



5�Kocaeli Odavizyon

Kocaeli Sanayi Odası  ve Kocaeli İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü işbirliği ile 5977 Sayılı ‘Biyogüvenlik 
Kanunu’ nun etkileri ve GDO’lu ürünlerle ilgili bilgilendir-
me semineri yapıldı.

Kocaeli Sanayi Odası, İzmit, Merkez Binası, Konferans 
Salonu’nda yapılan bilgilendirme seminerine konuyla ilgili 
sanayi kuruluşları temsilcileri katıldılar.Seminerde Tarım 
İl Müdürlüğü Kontrol Şube Müdürü Halide Sancar, Tarım 
İl Müdürlüğü’nün uygulamaları, Biyogüvenlik Kanunun 
etkileri, gıda ve yem ithalatı ile ilgili işlemler hakkında 
bilgiler verdi. Seminerin ikinci konuşmacısı Sabancı Üni-
versitesi  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim 
üyesi  Prof.Dr.Selim Çetiner, bilgilendirme seminerinde 
‘Biyogüvenlik kanunu’ nun etkileri hakkında görüşlerini ak-
tardı. Prof.Dr. Selim Çetiner,”Aslında bugün için organik 
tarım dediğimiz belli kurallara göre üretimi yapılan ama 
ilaç, kimyasal kullanımı nispeten kısıtlanmış üretimi yapı-

lan bir tarımsal üretim sistemidir. İnsanlar organik üreti-
min hiçbir kimyasal kullanılmadan yapılan üretim olduğunu 
zannediyorlar.

Nitekim Tarım Bakanlığı’nın organikle ilgili sayfasına 
baktığınızda da aynen der ki: Organik üretimde kimyasal 
girdi kullanmadan üretimden tüketime kadar her aşaması 
kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Ama, hiç 
kimyasal üretim kullanılmadan kısmı yanlış. Çünkü çeşitli 
organik ve bir kısım da inorganik kimyasallar kullanarak 
üretim yapıyoruz. Ama hangisi doğru? Sertifikalı olması. 
Yani belli kurallar çerçevesinde siz üretim yaptığınız za-
man sertifika alıyorsunuz. O ürünlere sertifika koyduğu-
nuz zaman biliyorsunuz ki o aşırı kimyasal kullanımı ya da 
usulsüz, kuralına göre olmayan kimyasal kullanımı burada 
yapılmamıştır. Eğer sertifika varsa. Hiç kimyasal kullanıl-
mıyor algısı yanlış bir algı. Kimyasal kullanılıyor ama daha 
kontrollü bir şekilde kullanılıyor.”şeklinde konuştu.

GDO’lu ürünlerle ilgili 
bilgilendirme yapıldı

Tarım İl Müdürlüğü Kontrol Şube Müdürü 
Halide Sancar- Sabancı Üniversitesi 

 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Öğretim üyesi  Prof. Dr. Selim Çetiner
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Kocaeli Sanayi Odası
2. Çevre Platformu Toplantısı 

4 Temmuz 2013 Perşembe Günü 
Kocaeli Sanayi Odası’nda 

gerçekleştirildi

[etkinlik ►

Türkiye imalat sanayinin yüzde 13’ünü üreten 
ilimiz sanayinin yoğunluğu sebebiyle çevre 
sorunlarını sürekli gündeminde tutmaktadır. 
Sanayinin temsilcisi olarak Odamız öncülüğünde 

bu sorunların irdelenerek çözüm önerilerinin üretildiği, ortak 
projelerin yürütüldüğü, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşları, 
yerel idareler, OSB Müdürlükleri ve özel sektör temsilcileri 
katılımı ile bir ‘KSO Çevre Platformu’ oluşturuldu. 

Bu platformun amacı; yerel çevre sorunlarına karşı, eko-
lojik dengenin korunması temelinde; doğal çevre bilincini ve 
duyarlılığını geliştirmek, etkin kılmak, yaygınlaştırmaya yöne-
lik çalışmalar yapmak, bu sorunlara karşı ortaklaşa projeler 
yürütmek, kamuoyu oluşturmak, çözüm önerileri üretmek ve 
yaşama geçirmektir.

Çevre Platformu; Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli İl Çevre 
ve Şehircilik Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitü-
sü 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 ve ICM Makine’den oluşmaktadır. 

KSO Çevre Platformu’nun 1’inci toplantısı 18 Mart 2013 Pazartesi günü gerçekleştirildi. 2’nci toplantısı da 04 Temmuz 2013 
Perşembe günü Kocaeli Sanayi Odası’nda yapıldı.Toplantıda; çevre eğitim ihtiyaçlarının ve konu başlıklarının belirlenmesi, Çevre 
konusundaki Mevzuatların uygulanması ve bu aşamada karşılaşılan sorunlar, Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Organizasyonu hak-
kında bilgi paylaşımı ve önerilerin alınması ve Çevre Odaklı Bölgesel Kalkınma Projesi Önerilerinin Toplanması konuları görüşüldü.
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‘Çalışma Hayatındaki İş Teftişine 
İlişkin Yeni Yaklaşımları’
 konulu toplantı yapıldı

Kocaeli Sanayi Odası ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı işbirliği ile  
düzenlenen ‘Çalışma Hayatındaki İş Teftişine İlişkin Yeni 
Yaklaşımları’ konulu  toplantı yapıldı.

Leyla Atakan Kültür Merkezi, Konferans Salonunda, 
gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Dağıstan Kılı-
çaslan, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu 
Başkan Yardımcısı Arif Şimşek, Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürü Öztekin Kaşukçi; sanayici ve çeşitli firmaların 
temsilcileri katıldılar.

Toplantının ilk açış konuşmasını yapan Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı  İş Teftiş Ankara Grup Başkan Yar-
dımcısı Arif Temir, Kayseri, Eskişehir, Bolu’dan sonra bu 
sıra toplantıların 4’ncüsünü  Kocaeli’de gerçekleştirdikle-
rini vurgulayarak,” İş mevzuatı tümden değişti. Konu ile 
ilgili kanunun doğru uygulaması için bu tür toplantıları dü-
zenliyoruz” dedi. 

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Öztekin Kaşukçi’de 
konuşmasında bu kanunun tanıtımı için Kocaeli’de 6’ncı 
toplantıyı düzenlediklerini kaydederek, ”Bir süre önce 
gerçekleştirdiğimiz Domif  iş istihdam fuarına katılan fir-
ma temsilcilerinin talebi de bu yöndeydi.Bu tür çalışma-
lar için özellikle Kocaeli Sanayi Odası’nın çok büyük kat-
kısını görüyoruz.Kendileri ile bir çok önemli çalışmalar 
yapıyoruz”dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, kısaca Kocaeli sanayi  hakkında bilgi verdikten 
sonra, “Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Prog-
ramlı Teftişi” projesi kapsamında yapılan teftişlerde, tespit 
edilen noksanlıkların giderilmesi için süre yaklaşık bir haf-

tadır. Oysa tespit edilen 20 - 30 veya daha fazla noksanlı-
ğın, bu kadar kısa bir sürede giderilmesi mümkün değildir. 
Bu sürenin en az 3-6 ay olması gerektiğini düşünmekteyiz. 
Bizim talebimiz; noksanlıkların giderilmesi için verilen sü-
renin daha gerçekçi olmasıdır. 

Bir diğer konu da; tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde 
yapılan teftişlerde “patlamadan korunma dokümanı” isten-
mesi konusudur. Ancak işletmelerimizde söz konusu dokü-
manı hazırlayabilecek bir iş güvenliği uzmanı bulunmamak-
tadır. Bu kapsamda da İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan 
acilen ve ısrarla bölgemizde eğitim talep etmekteyiz”dedi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu 
Başkan Vekili Arif Şimşek, iş güvenliği konusunda her tür-
lü fikrin, çalışanların güvenli bir şekilde çalışmaları kap-
samında önemli olduğunu söyledi. “İş kazaları ve meslek 
hastalıklarının olmadığı bir ülke hepimizin hayalidir” diyen 
Arif Şimşek, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini 
söyledi.,

Toplantının son konuşmasını gerçekleştiren Vali yar-
dımcısı Dağıstan Kılıçaslan,Kanunun değişen maddelerinin 
bazıları hakkında bilgi verdikten sonra ,”Bu yasayı cezai 
yaptırım gelmeden gerekli önlemler işyeri sahipleri tarafın-
dan alınmalıdır” dedi.,

Toplantının ikinci bölümünde Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı  İş Teftiş Ankara Grup Başkan Yardımcısı Arif 
Temir’in oturum başkanlığını yaptığı panelde İş Başmüfetti-
şerinin sunduğu sunumlar dikkatle izlendi. 

İş Başmüfettişi Olcay Aydın ‘İş Teftişinin Yeni Yakla-
şımı ve Çalışma Mevzuatı’,  Yine İş Başmüfettişi Ayhan 
Yüksel’de ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı’ konusunda su-
numlarını gerçekleştirdiler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 
Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Şimşek

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
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                            Zeki Aygün’ün ziyareti
Merkez Bankası İzmit Şube Müdürü 
Halil Yeşilbursa’nın ziyareti 

Kadın Girişimciler Başkanlığı ziyareti

Çeşitli ülkelerin ögrenci grupları 
Kocaeli Sanayi Odası’nı ziyaret etti

Körfez Rotary Kulübü’nün organizasyonunda Kocaeli’de 
bulunan ve aralarında Fransa, Hollanda, Romanya, ABD, Slo-
venya, Çek Cumhuriyeti, Belçika, İtalya, Finlandiya, İspanya  

gibi ülkelerden lise ve üniversite öğrencileri bulunan bir grup 
Kocaeli Sanayi Odası’nı ziyaret edip, Kocaeli Sanayi Odası ve 
Kocaeli’nin Sanayisi hakkında bilgi aldı.  

[etkinlik ►

Kocaeli Sanayi Odası’na ziyaretler

�� Kocaeli Odavizyon
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22’nci Meslek Komitesi Toplantısı 29.05.2013 tarihinde yapıldı.

27’nci Meslek Grubu Toplantısı kahvaltı 
eşliğinde  26.06.2013 tarihinde gerçekleştirildi

23’üncü Meslek Komitesi toplantısı

3’üncü Meslek Komitesi Başkanı 
Mihriban Bilen ve Seçkin Ökte, Boğaziçi 
Pişmaniye’den Kadir Çetin’i ziyaret etti

Ağaç ve Ağaç İşleri Sanayi Grubu 26.06.2013 
kahvaltılı toplantıda bir araya geldi

��Kocaeli Odavizyon
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
Referans No: 20130515028 
Endüstriyel Otomasyon Alanında Uzman İtalyan Firmanın 
Distribütör Arayışı 
Endüstriyel otomasyon (üretim yürütme ve enerji izleme sistemleri) 
alanında çözümler oluşturan, sistem entegratörleri geliştiren, bilgi 
ve veri yönetimi çözümleri üreten, kişiye özel bilgisayar entegras-
yon hizmetleri veren İtalyan firma distribütör aramaktadır. Firma 
aynı zamanda ortak girişimlerde bulanabileceği işbirlikleriyle de 
ilgilendiğini belirtmiştir.
Referans No: 20130514060 
İngiliz Üretim Firmasının Distribütör Arayışı 
Öncelikli olarak Otomotiv sektörü ve iş elbisesi (yüksek görünürlük 
giyim ve koruyucu giysi) , araçları güvenli bir şekilde bağlama 
ve kaldırmak için kayış ve zincirler de dahil olmak üzere geniş 
ürün skalasına sahip İngiliz üreticisi kendi ürünlerini tanıtmak ve 
satmak için Türkiye, Rusya, Hollanda, Fransa, Almanya, İsveç, 
Danimarka ve Norveç’te distribütör aramaktadır.
Referans No: 20110420065
Bulgar Plastik Firmasının Ticari Ortak Arayışı 
Gıda ve ambalajlama sektörü için plastik ürün üretimi, enjeksiyon 
kalıplama için özel ekipman konusunda uzmanlaşmış Bulgar firma, 
endüstriyel kimlikler temin etmek amacı ile taşeron olarak hizmet-
lerini önermektedir. Ayrıca firma, ticari ortaklık, iş ortaklığı ve 
firmanın bir kısmının ya da tamamının satışı ile de ilgilenmektedir.
Referans No: 20130524013 
Polonyalı Taşımacılık Firmasının Üretici / Distribütör Arayışı
2004 yılında kurulmuş olan ve uluslararası taşımacılıkta uzman 
Polonyalı şirket, Avrupa ve Rusya ile ithalat /ihracat yapabilecek 
üretici ve distribütör aramaktadır. Şirket taşımacılık hizmeti de 
sunmaktadır.
Referans No: 20130530007 
Danimarkalı Firmanın Distribütör Arayışı
1982 yılından itibaren faaliyet gösteren deneyimli firma patentli 
ve yüksek kaliteli pompa üretmektedir. Özellikle lamel pompala-
rının Avrupa, Asya ve Amerika’da distribütörlüğünü yapabilecek 
partnerler aramaktadır. Firma özellikle balık unu/balıkçılık, evcil 
hayvan yemi, bio-etanol endüstrisi hakkında bilgili partnerler de 
aramaktadır.
Referans No: 20130529027 
Polonyalı Firmanın Ortak Üretim Yapabileceği Üretici Arayışı
Hidrolik presler kullanarak ayrıntılı metal elementlerin büyük 
miktarlarda üretiminde uzmanlaşmış Polonyalı şirket, benzer 
şirketlerle karşılıklı üretim fırsatları aramaktadır. Ürünleri özel-
likle elektrik-elektronik ve otomotiv sektöründe kullanılmaktadır. 
Aynı zamanda taşeronluk, dış kaynak hizmetleri de sunabileceğini 
belirten firma, uzun vadeli işbirliği ile ilgilenen yabancı ortaklar 
aramaktadır.
Referans No: 13 IT 55X5 3SK9 
Yenilikçi Bir Dik Eksenli Rüzgar Türbinleri
Yenilenebilir enerji alanında aktif bir İtalyan KOBİ, katı ve 
dokunulabilir yapı temelli yenilikçi bir dik eksenli rüzgar türbinleri 
geliştirmiştir. Bu türbinler maksimum hız 60 rpm’de 500 milyonun 
üzerinde dönüm sağlamaktadır. Şu anda bu özellikler ve sertifi-
kasyonlar ile pazarda emsalsiz dik eksen türbinleri durumundadır. 
İtalyan KOBİ lisans anlaşmaları veya teknik destekli ticari anlaş-
malar imzalayabileceği firmalar aramaktadır.
Referans No: 13 NL 60AH 3SM4 
Toz Ölçümü için Çözümler 
Hollandalı bir firma, spot kaynak alanlar ve endüstriyel sprey dük-
kanları örnekli toz ve duman çıkışlı filtre odaklı endüstriyel hava 
arıtma konularında uzmanlaşmıştır. Firma dünya çapında aktif ve 
50 yılın üzerinde bir geçmişi vardır. Firma filtrelerde arta kalan 
tozların miktarının ölçümüne yönelik çözümlerle ilgilenmektedir. 
Teknik işbirliğinde bulunabileceği partnerler aramaktadır.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

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

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

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

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
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               SAYI 82 TEMMUZ 2013

KOCAELİ SANAYİ ODASI                 

Kocaeli ODAVİZYON

ŞAHABETTİN BİLGİSU ÇEVRE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!...

ÇOK İYİ 
YÖNETİLMESİ 
GEREKEN
HASSAS 
BİR SÜREÇTEN 
GEÇİYORUZ

Başkan
 Zeytinoğlu 

son 
ekonomik

 gelişmeleri 
değerlendirdi 

ve uyarıda 
bulundu

KSO Meslek Komiteleri, ‘ortak akıl’ toplantısında sorunları masaya 
yatırarak, çözüm önerilerini sıraladılar. Meslek Komiteleri üyeleri 
2013 yılı ekonominin gidişatına ilişkin değerlendirmelerde 

bulunarak ikinci yarı yıl beklentilerini paylaştılar

ŞAHABETTİN BİLGİSU ÇEVRE ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU!...

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan BAYRAKTAR

Kaliteli çevre oluşturmak gelecek 
nesillere olan borcumuz

TOBB Başkanı M. Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU

Çek sorununu çözmek için KKB 
sistemine üye olun 

Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu

Kocaeli ‘en temiz il’ seçilme 
başarısını gösterdi

yatırım
MONUMENTO KARTAL 
İŞ ODAKLI DİZAYNI İLE DİKKAT 
ÇEKİYOR

forum
SANAYİCİLER 2013’ÜN İLK 
YARISI IŞIĞINDA İKİNCİ YARI YIL 
BEKLENTİLERİNİ ANLATTILAR

ödül
ŞAHABETTİN BİLGİSU ‘ÇEVRE 
BÜYÜK ÖDÜLÜ’NÜ İÇDAŞ VE CENGİZ 
MAKİNA KAZANDILAR


