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� Kocaeli Odavizyon

[Başkan’dan mektup ►

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Demokrasi-
mize yönelik her türlü müdahaleyi şiddetle kınıyorum” dedi. 

KSO Başkanı Zeytinoğlu, ülkemizde birlik ve beraberliğe en 
çok ihtiyacımızın olduğu zamanda böylesi bir kalkışmanın olma-
sına dikkat çekerek “Devletimizin en üst kademesiden başlayarak, 
tüm milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız demokrasimize sahip 
çıkmıştır. Toplumun her kesimi büyük bir sağduyu göstererek darbe 
girişimde bulunanlara anında gerekli cevabı vermişlerdir. Demok-
rasi toplumuzun en önemli temel taşı ve teminatımızdır. Onu her ne 
pahasına korumak vatandaşlık görevimizdir” dedi.

Türkiye’nin bu zor günlerden birlik ve beraberlik içinde, daha 
da güçlenerek çıkacağından emin olduğunu vurgulayan Ayhan Zey-
tinoğlu, Milletimizin refah ve huzur içerisinde yaşayacağı demok-
ratik bir sistemin ülkemizde kalıcı olarak yerleşmesi için her kişi 
ve kurumun üzerine düşen çabayı göstereceğini kaydederek; “Tüm 
vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ve sağduyu içerisinde Cumhuri-
yete, demokratik değerlere sahip çıkmaya devam edeceğine güveni-
miz tamdır.“ şeklinde konuştu. 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesinde demokrasinin 
sürekliliğini ve geliştirilmesinin tek araç olduğuna dikkat çeken 
Ayhan Zeytinoğlu; hükümetin ve ekonomi yönetiminin zamanında 
ve yerinde olarak uygulamaya koyduğu önlemlerin, piyasaların da 
güveni sayesinde anında olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çekerek, 
“Ekonomide istikrarsızlık yaratacak herhangi bir gelişme yok.” 
şeklinde konuştu. 

Başkan Zeytinoğlu gerek küresel, gerek Türkiye ekonomisi ile 
ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu:

-Dünya ekonomisindeki gelişmeler
“Kriz sonrası, ABD hariç gelişmiş ülkelerin en büyük sorunu; 

düşük faize rağmen, yatırımların olmaması. Buna rağmen FED’in 
faizleri artırma çabalarını biliyoruz.

Diğer taraftan; İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı 
tarihte yer edinecek çok önemli bir gelişme. Brexit sonrası çöküşün 
toparlanmaya başladığını görüyoruz. Kanaatimizce Brexit’in ülke-
mize faydaları olacaktır.

Küresel ekonomide ülkemizi ilgilendiren gelişmelere bakarsak; 
Avrupa’nın mali genişleme politikasının kesin olması ümit verici-
dir.

Petrol fiyatları 40 doların altındayken, 45-50 bandında kalması 
olumludur. Petrolde her şeye rağmen stokların yükse

kliği dikkat çekicidir. 
Deniz taşımacılığı verilerinden alınan olumlu sinyaller umut ve-

ricidir. Hammadde bakır ve demir cevherinin yukarı yönlü hareketi 
dikkat çekicidir.

Japonya’daki yavaşlamanın dikkate alınarak mali teşviklerle 
desteklenmesi Dünya ekonomisine pozitif yansıyacaktır. Çin’de bü-

yüme hızının dip kabul edilen 6,5’un altına inmemesi olumludur.

-Ekonomik teşvik paketi
Ülkemizin de bu dönemde özellikle mali açıdan aldığı tedbirler 

dikkat çekicidir. Ramazan ayının arifesinde Başbakanımız Ekono-
mik Teşvik Paketini açıkladı.

Kısaca göz atarsak;
Paraya kolay erişim için faizlerde daha fazla indirimi öngörü-

lüyor. Ayrıca sanayiciler olarak sık sık talep ettiğimiz; kredi kulla-
nımında taşınabilirler için de teminat gösterebilme imkanı geliyor. 
Ölçülü indirime gidilerek borç verme faizinin yüzde 9’lara çekilmesi 
katkı sağlayacak niteliktedir. Temennimiz politika ve borç verme 
faizinin daha da aşağı inebilmesidir.

Ana beklentimiz sanayiye yönelik sermaye temini açısından, 
uygun vadeli ve maliyetli, kolay teminatlı fonlanma ortamının ar-
tırılmasıdır.

Yatırım teşvik sistemi yenileniyor süreli teşvikler kalıcı olacak 
Diğer taraftan sektörel bazlı olmak kaydıyla, orta teknolojili 

yatırımlar 4’üncü bölge teşviklerinden faydalanacak. Biliyorsunuz 
sadece ileri teknoloji yatırımları 5’inci bölge teşviklerinden fayda-
lanıyordu.

Ayrıca proje bazlı teşvik sistemi geliyor.
İlgili Bakanlarımızın açıklamalarına göre şirket ve ürün bazın-

da daha fazla destek sağlanacağı konuları gündeme geliyor.
Özellikle ihracata yönelik üretimi destekleyen, ürün tercihleme-

sine yönelik teşviklerin öne çıkarılmasının yararlı olacağına inanı-
yoruz.  

Damga Vergisinde yenilik var bir sözleşmenin her nüshası için 
ayrı ayrı yerine, her sözleşme için tek damga vergisi ödenecek. Biz 
sanayicilere ciddi maliyet avantajı getirecek.

Diğer taraftan, vergi borcu olanlara yönelik yapılandırmalar 
var. Biz burada vergi borcuna karşıyız. Ancak denk bütçe için bunu 
bir fırsat olarak görmekteyiz. Zira denk bütçesinin sanayiciye olum-
lu geri dönüşü oluyor. 

Uluslararası firmaların Türkiye’yi üs seçmesi için destek var  Bu 
firmalara Kurumlar Vergisi muafiyeti getiriliyor.

Yabancı sermaye yatırımı çekme noktasında acil çabalara ih-
tiyacımız olduğunu sık sık dile getiriyorduk. Ülkemize gelecek ya-
bancı sermayeyi sadece Türkiye pazarı için değil, komşumuz ülke-
lere ticaret yapmaları için bir fırsat olarak görmemiz gerektiğini 
belirtiyorduk. Umarız bu destek ülkemizi yatırımlar için bir cazibe 
merkezi yapar.

İhracatçı işadamlarına yeşil pasaport verilecek. Bu uygulama-
nın da yerinde olduğunu düşünüyoruz.

Karşılıksız çek işlemine para cezası var 
Bizim kanaatimizce bankalar da ellerini daha fazla taşın altına 

koymalılar.
Ayrıca, TOBB Başkanımızın çok sık dile getirdiği; karekod uy-

Demokrasiyi korumak vatandaşlık 
görevimizdir

“Darbe girişimini şiddetle kınıyoruz” diyen
KSO Yönetim Kurulu Başkanı  Ayhan Zeytinoğlu;
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gulaması ile çek sahibin sicilini öğrenebileceğiz.
Taşımacılık sektörüne teşvik var yenilenecek ticari araçlardan 

ÖTV muafiyeti getiriliyor. Bu uygulamanın otomotiv sanayine ciddi 
bir ivme kazandıracağını bekliyoruz.

Gümrüklerde bürokrasi ve maliyetin azaltılması sağlanacak sa-
dece Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tek elden işleri yürütecek

Bu konu Oda olarak üzerinde durduğumuz bir husustu. Tabii 
Gümrüklerle ilgili daha atılması gereken birçok adım var.

Geçtiğimiz Perşembe günü Kimya komitemiz Gümrükler Genel 
Müdürünü ziyaret ettiler. Özellikle Kimya sanayinde gümrük temi-
natları konularında sıkıntılar hala devam ediyor.

Şirket kuruluş ve tasfiyesi kolaylaşıyor
Lisanslı ürün borsası kuruluyor ürünler değer kazanacak
İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının bazı hükümleri bir yıl ertele-

niyor
Yatırım ve ihracat kredilerine erişim kolaylaşıyor. 
Kalkınma bankası tekrar işlerlik kazanıyor, finansal yapısı güç-

lenecek 
Eximbank kredilerinde 5 yıllık sicili temiz olanlara teminat ko-

laylığı getiriliyor.
KOBİ’lere ilave imkanlar var.
Terör ve doğal afetlerden etkilenen KOBİ’lere 100 bin lira kadar 

kredi 
Yerli makina alan KOBİ’lere 300 bin liraya kadar faizsiz kredi 

ile yerli sanayi desteklenecek. 
İmalat sanayinde çalışan KOBİ’lerin anlaşmalı banklardan kul-

lanacakları kredilerin faizini KOSGEB karşılayacak.

-Ekonomik göstergeler
Geçtiğimiz ayın ekonomik göstergelerine bakarsak;
2016 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdük. Tüm olumsuz 

koşullara rağmen geçen yılın ilk çeyreğinden 2,3 puan üzerinde ger-
çekleşti. 

Bu yıl da ihracat performansımız istediğimiz düzeyde değil. Do-
layısıyla iç tüketim ve devlet harcamalarıyla büyüdüğümüzü görüyo-
ruz. Sürdürülebilir büyümenin ihracata dayanması Türkiye ekono-
misi için daha sağlıklı olacaktır. İmalat sanayi yüzde 5,9, hizmetler 
sektörü yüzde 5,1 büyüdü. Hizmetler sektörünün alt sektörü olan 
konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ise yüzde 1,2 küçüldü. 
Yaz aylarında buradaki küçülme devam edebilir. Haziran ayı ihra-
catı yüzde 1.8 artışla 11 milyar 865 milyon dolara çıktı. 

Bu yükselişte Avrupa ülkelerinin ekonomisindeki iyileşme etkili 
oldu. Önümüzdeki aylarda İsrail ve Rusya ile olan ilişkilerimizdeki 
normalleşme sürecinin ihracat artışına ivme kazandıracağını bekli-
yoruz.

Rusya ülkemizin en önemli ticari partnerlerinden biri.  Yılın ilk 
yarısında Rusya’ya olan ihracatımız yüzde 60 azalmış. Rusya ile 
ilişkilerimizde normalleşme sürecini Rusya krizinin yaşandığı ilk 
günden itibaren istemiştik. 

Diğer taraftan 6 yılı aşkın süredir ülkemiz ve İsrail arasında ya-
şanan siyasi krizin sona erişini memnuniyetle karşılıyoruz. 

2009’dan bu yana siyasi krize rağmen İsrail’e ihracatımız yüzde 
77 oranında artış göstermiş. 

Son olarak; İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının kısa 
vadede ülkemiz ihracatı için olumsuzluk getirmeyeceği kanaatinde-
yiz. 2009 krizinin ardından İngiltere’ye ihracatımız her geçen yıl 
daha da arttı. Bugün geldiğimiz noktada Almanya’dan sonra ikinci 
büyük ticaret partnerimiz. Önümüzdeki yıllarda İngiltere’yle yaka-
lamış olduğumuz artan ihracat performansının devam etmesini bek-
liyoruz.

Brexit’i ülkemiz adına bir fırsat olarak görüyoruz. Bundan son-
ra AB’nin İngiltere ile yapacağı ilişki; Türkiye gibi Gümrük Birliği 
mi, yoksa Norveç gibi serbest ticaret anlaşması mı yapacağı konusu 
yapılacak müzakereler arasında olacak. İngiltere ile yapılacak mü-
zakerenin aynısı ülkemiz için de yapılabilir.

İki ay evvel Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schultz ile 

görüşmüştüm. Kendisi referandumdan çıkacak sonucu doğru tahmin 
edememişti. Ama Brexit’in de ülkemiz için örnek bir ortaklık geti-
receğini dile getirmişti.

Mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi yüzde 5,6 oldu. Uzun zaman-
dır sanayi üretimde azalarak artış gerçekleşiyordu. Mayıs ayında 
yukarı yönde gerçekleşen bu artışın doğal olduğunu düşünüyoruz. 

Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında en büyük artışın yüzde 
6,3 ile imalat sanayinde gelmesi sevindiricidir. Sanayi artışındaki 
yükselişi tetikleyen en önemli faktörlerden biri sermaye malı imala-
tındaki yüzde 16,7’lik artış oldu. Geçtiğimiz ay bu kalemde yüzde 6 
civarında gerileme söz konusuydu. Bu veri, sanayideki yatırım har-
camalarındaki canlanmaya işaret ediyor.

İmalat sanayi alt sektörlerinde en yüksek artış otomotiv sanayin-
de oldu. Diğer ulaşım araçlarının imalatında yüzde 48,4 ve motorlu 
kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatında yüzde 24’lük artış dik-
kat çekicidir. Bunu Avrupa’daki iyileşmeye bağlıyoruz. 

Diğer taraftan motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imala-
tındaki artışın iç talepteki canlanmadan kaynaklandığını düşünüyo-
ruz. Özellikle tarımdaki canlanmaya işaret ediyor.

Mayıs ayı yıllık cari açık 27,3 milyar dolar ile gerilemeye devam 
etti. Tabii mayıs ayı turizm gelirlerinin hız kazanmaya başladığı ay. 
Bu ayda hizmetler geliri geçen yıla göre yüzde 29 
gerilemiş. Rusya ile ilişkilerimizin normalleş-
mesi turizm gelirlerimize olumlu katkı sağ-
layacaktır. Bu yansıma birkaç ayı alabilir. 
Ülkemizin siyasi kararlarını önemsiyor ve 
destekliyoruz. 

Önümüzdeki dönemde ülkemizin istik-
rara ve bunun yansıması olarak yabancı 
yatırıma ihtiyacı var.

Haziran ayı Bütçe  7,9 milyar TL açık 
verdik. Gelirler yüzde 11,4 arttı. Ancak gi-
derlerdeki artış yüzde 43 oldu. Giderlerde en 
büyük artış yüzde 63 ile cari transfer-
lerde oldu. 

Bütçe verilerinden 
ikinci çeyrekteki büyü-
menin de kamu harca-
malarından geleceğini 
görüyoruz.

Kümülatif de-
ğerlendirdiğimizde 
yılın ilk yarısında 
bütçe performan-
sımız iyi  1,1 
milyar TL fazla. 
Beklentimiz bu 
performansın de-
vamlılığı.  

Nisan ayı İş-
sizlik yüzde 9,3.
İşsizlik 8 aydan 
sonra tek hane-
li rakama indi. 
İstihdam verileri 
Türkiye ekonomisi 
için olumlu seyre-
diyor. Geçen yıl ma-
yıs ayından bugüne 1 
milyon kişi, bir evvelki 
aydan 645 bin kişi is-
tihdam edildi. Mevsim 
etkisi ile önümüzdeki 
5-6 ay daha işsizlik ora-
nında gerileme bekliyo-
ruz.
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[güncel-dosya ►

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Halk ve demokrasi dışında 
bir iradeyi tanımıyorum

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’ndan, askeri 
kalkışmaya sert tepki gösterdi. 

Olayların yaşandığı sırada 
gerek basın açıklaması ya-
pan, gerekse cep telefonlarına 
mesaj göndererek kamuoyuna 
ulaşan Hisarcıklıoğlu, yaptığı 
açıklamada “Darbe girişimini 
tanımıyoruz.” dedi.

Hisarcıklıoğlu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemize ve milletimize karşı girişilen bu darbe 

girişimini tanımıyoruz! Milletimizin iradesine ve 
demokrasimize vurulmuş bu hançeri kabul etmiyoruz. 
Halkın iradesiyle seçilmiş meşru hükümete karşı girişilen 
bu kanunsuz kalkışmanın karşısındayız. Seçilmiş meşru 
hükümete yanındayım. Gün demokrasiye sahip çıkma 
günüdür. 

Türk milleti olarak her türlü darbe girişiminin 
karşısında olmalı, demokrasimizi savunmalıyız. Türk iş 
dünyası olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. 
Demokrasiden yanayız.”

KSO Başkanı Zeytinoğlu:

Demokrasiyi savunmak 
vatandaşlık görevimizdir

KSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da 
demokrasinin askıya alınması 
girişimlerine tepki gösterdi. 

Bir basın açıklaması ile 
girişimleri kınayarak ‘kabul ed-
ilemez’ bulunduğunu açıklayan 
Ayhan Zeytinoğlu, KSO 
Başkanı Zeytinoğlu, ülkemizde 
birlik ve beraberliğe en çok 

ihtiyacımızın olduğu zamanda böylesi bir kalkışmanın 
olmasına dikkat çekerek “Devletimizin en üst kademesin-
den başlayarak, tüm milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız 
demokrasimize sahip çıkmıştır. Toplumun her kesimi 
büyük bir sağduyu göstererek darbe girişimde bulunanlara 
anında gerekli cevabı vermişlerdir.”

Kocaeli’de düzenlenen demokrasi yürüyüşüne de katılan 
Zeytinoğlu, “Demokrasi toplumuzun en önemli temel 
taşı ve teminatımızdır. Onu her ne pahasına korumak 
vatandaşlık görevimizdir” diye konuştu. 

80 Büyük sanayi kuruluşunun hepsi özel sek-
tör kuruluşudur.

2015 yılında KSO üyesi büyük sanayi kuru-
luşları 500 büyük sanayi kuruluşlarının üretim-
den satışlarının yüzde 27,8’ini, ihracatının yüz-
de 22’sini ve yarattığı brüt katma değerin yüzde 
26,2’sini gerçekleştirmişlerdir.

2015 yılında 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 
içinde kar eden kuruluş sayısı 400’dür. 2015 yı-
lında zarar eden kuruluşların sayısı ise 100’dür.

BÜYÜK
SANAYİ 
KURULUŞU

dosya...

İstanbul Sanayi Odası’nca (İSO) 1968 yılından 
bu yana her yıl kamuoyuna sunulan “Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu” çalışması, yalnız 
sanayicilerimizin değil, ekonomimizin tümüne 
ilişkin bir referans niteliğindedir.  

İSO 500 kapsamında kuruluşlar net üretim-
den satışlara göre sıralanırken, net satış hasılatı, 
üretici fiyatlarıyla brüt katma değer, özkaynak, 
aktif toplamı, vergi öncesi dönem kar ve zarar 
toplamı, ihracat ve ortalama çalışan sayısı bü-
yüklüklerine göre de sıralamaya tabi tutulmak-
tadırlar. Çalışmada kuruluşların bayanları esas 
alınmakta olup, kuruluşların beyanları, Maliye 
Bakanlığı’na verdikleri yılsonu kapanış bilan-
ço ve gelir tabloları ile karşılaştırılarak kontrol 
edilmektedir. 



Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İstan-
bul Sanayi Odası (İSO) tarafından 
açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu Raporu ile ilgili 
değerlendirmede bulundu. 

2015 yılı Türkiye’nin en 
büyük 500 işletmesi arasında 
Kocaeli’den 80 firmanın yer al-
dığını belirten Zeytinoğlu; “Bu 
yıl da ilk on firma içerisinde İli-
mizden üç firma yer aldı. Her yıl 

olduğu gibi Türkiye’nin en büyük firması TÜPRAŞ’ı, Ford Otomotiv Sa-
nayi izledi. Yine ilimizde faaliyet gösteren Hyundai Assan Otomotiv bu yıl 
sekizinci sırada yer aldı.” dedi.

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 80 Ko-
caeli firmasını kutlayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğ-
lu; “İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede Kocaelili firma sayısı 32 
olarak görünüyor. Bunun nedeni firma merkezlerinin başka illerde olma-

sıdır. Kocaeli Sanayi Odası olarak merkezleri başka illerde olup, üretim-
leri ilimizde olan firmaları belirlediğimizde; 2015 yılında 80 işletmemi-
zin Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını görüyoruz.” 
dedi. 

Bir evvelki yıla göre 500 büyük içerisinde 89 firma yer alırken bu yıl 
açıklanan 2015 yılında 80 Kocaeli firması bulunduğunu ifade eden Zeyti-
noğlu “2014 yılı listesinde yer alan 10 adet firmamız 2015 listesinde yer 
almıyor. Bu firmalarımızın bir kısmının ikinci 500 büyük listesine düştü-
ğünü tahmin ediyoruz. Ancak önemli bir kısmının da bu sene başvurma-
dıklarını belirledik.” dedi.

-  43 üyemiz listedeki konumlarını yukarı taşıdılar
Zeytinoğlu “Bu yıl listemize 2 firmamız yeni ilave olmuştur. Türkiye’nin 

en büyük işletmesi TÜPRAŞ, ikinci büyük işletmesi Ford ve 324’üncü sı-
rada yer alan Ağır Haddecilik ile birlikte 3 firmamız konumunu korudu. 
Bu sene Hyundai Assan Otomotiv sekizinci sıraya çıkarak ilk on içerisine 
girdi. Bununla birlikte listede yer alan 43 üyemiz sıralarını yukarı taşıdı-
lar. Bu firmalarımızı da ayrıca kutluyoruz” dedi.

Ayhan Zeytinoğlu: Kocaeli, Türkiye’nin en 
büyükleri içerisinde 80 firma ile temsil edildi

İSO tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu’nun 2015 yılı sonuçlarını değerlendiren KSO Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu; “Kocaeli bu yıl 80 firma ile Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldı. Her yıl olduğu gibi listenin en başında 

TÜPRAŞ yer alırken, Ford Otomotiv ikinci oldu. Bu yıl ilk on içerisine Hyundai Assan Otomotiv, sekizinci olarak girdi.” dedi. 
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• “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” çalışması temel alınarak KSO tarafından yapılan araştırmaya 
göre; 2015 yılı net üretimden satışlarına göre yapılan sıralamada KSO üyesi 80 firma ‘500 Büyük’ arasında 

yer almayı başararak üst düzey performans göstermişlerdir. 
• İlk ‘100 Büyük’te 2015 yılında 25 Kocaeli firması yer almıştır.

• 2015 yılı 500 büyük firma içerisinde yer alan firmaların 13’ü Kocaeli Sanayi Odası’nın Meclisinde temsil 
edilmektedir. Meslek Komitesi üyeleri çerçevesinde ise 25 meslek komitesi üyesi listede bulunmaktadır.

• 500 Büyük içerisinde yer alan KSO üyesi firmaların 33’ü yabancı sermayelidir.
• 500 Büyük kapsamındaki KSO üyesi firmalar, üretimden satışlardan yüzde 27,8 oranında pay almıştır.

• Öte yandan, 2015 yılında üretici fiyatlarıyla en yüksek katma değer yaratan kuruluş 2014 yılında olduğu 
gibi “TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.” olmuştur. TÜPRAŞ aynı zamanda Türkiye’nin üretimden 

satışlar itibariyle en büyük kuruluşudur.

2015 
S.NO

2014
S.NO

KURULUŞ ADI ÖZEL 
SIRA NO

ÜRETİMDEN SATIŞLAR 
(NET) (TL)

1 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 1 35.437.857.256

2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2 14.732.855.608

8 13 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 7 6.236.714.393

13 10 Aygaz A.Ş. 12 5.126.821.356

15 15 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 14 4.260.334.675

17 11 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 16 4.098.959.067

19 17 Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. 18 3.750.677.616

27 29 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. 25 2.391.311.285

31 21 Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. 29 2.230.578.588

38 42 Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 35 2.060.953.905

39 27 İpragaz A.Ş. 36 2.055.361.101

40 55 Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 37 2.029.216.155

41 45 Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 38 1.973.310.780

43 28 Kroman Çelik Sanayii A.Ş. 39 1.920.612.012

45 56 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 41 1.859.209.808

50 48 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. 45 1.745.108.793

53 57 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. 48 1.621.793.473

55 59 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. 49 1.595.360.916

60 53 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. 54 1.418.257.562

65 74 Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. 59 1.267.803.668

71 96 Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. 65 1.185.876.728

76 75 Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 70 1.102.419.971

84 95 Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 78 1.025.622.792

87 81 Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. 81 987.247.594

89 137 Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. 83 969.124.355

100 118 Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 94 908.783.804

102 110 Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. 96 902.685.372

104 93 Trakya Cam Sanayii A.Ş. 98 896.003.515

111 150 Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 105 851.295.800

114 83 Delphi Automotive Systems Ltd. Şti. 107 837.743.234

122 125 Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. 115 777.586.708

123 135 Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. 116 775.642.672

134 138 Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 126 740.364.908
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2015 
S.NO

2014 
S.NO

KURULUŞ ADI ÖZEL 
SIRA NO

ÜRETİMDEN SATIŞLAR 
(NET) (TL)

136 112 Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. 128 726.754.541

138 123 Alstom Grid Enerji Endüstrisi A.Ş. 130 723.480.857

141 156 Beyçelik Gestamp Kalıp ve Oto Yan Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 133 719.249.309

144 168 Hema Endüstri A.Ş. 136 678.548.246

145 151 Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 137 670.278.076

149 145 DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 141 654.037.579

151 157 Schneider Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 143 651.082.942

158 223 Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 150 638.207.182

160 177 Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 152 635.658.527

175 335 İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. 167 593.779.139

181 205 Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş. 173 566.582.343

184 232 Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 176 560.571.405

187 - Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. 179 551.385.081

201 184 Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 193 527.143.979

209 199 Honda Türkiye A.Ş. 201 509.797.717

211 194 ABB Elektrik Sanayi A.Ş. 203 505.730.412

215 187 Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. 207 503.833.696

217 201 Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 209 499.602.792

224 247 Deva Holding A.Ş. 216 491.401.209

228 251 Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. 220 478.886.937

237 230 Hasçelik San. ve Tic. A.Ş. 229 462.901.152

239 173 Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 231 456.116.052

260 328 Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş. 252 421.918.797

271 302 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

275 338 Farplas Oto Yedek Parçaları İmalatı İthalatı ve İhracatı A.Ş.

281 266 Polisan Boya San. ve Tic. A.Ş. 273 401.655.295

283 306 Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri T.A.Ş. 275 401.239.197

299 295 Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş. 290 382.276.958

300 275 Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. 291 380.949.554

315 279 İzocam Tic. ve San. A.Ş. 306 365.903.942

324 324 Ağır Haddecilik A.Ş. 315 356.966.185

349 355 Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş. 340 329.794.722

350 399 Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. 341 329.776.957

362 451 Göze Tarım Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. 353 322.010.075

378 386 Legrand Elektrik Sanayi A.Ş. 369 310.675.295

387 456 B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm 
Sivil Havacılık ve Tarım San. ve Tic. A.Ş.

378 302.415.526

395 494 ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş. 386 293.947.983

399 448 Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

410 430 Assan Panel San. ve Tic. A.Ş. 401 285.426.984

411 416 Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları A.Ş. 402 283.573.164

415 426 Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. 406 280.064.184

416 481 KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş.

418 337 Nuh Beton A.Ş. 409 279.268.509

431 406 Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş. 422 272.067.766

433 447 Aslan Çimento A.Ş. 424 269.062.913

438 411 Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 429 267.502.275

439 - Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. 430 265.741.643

463 489 Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş. 454 248.623.598
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Kocaeli’nin EN’leri özel sektörden...
2015 yılında ‘500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu’ arasına; 
KSO üyesi 80 büyük sanayi 

kuruluşu girdi. 
80 büyük sanayi kuruluşunun 
hepsi özel sektör kuruluşu. 

2015 yılında KSO üyesi bü-
yük sanayi kuruluşları 500 büyük 
sanayi kuruluşlarının üretimden 
satışlarının yüzde 27,8’ini, ihra-
catının yüzde 22’sini ve yarat-
tığı brüt katma değerin yüzde 
26,2’sini gerçekleştirmişlerdir. 

İlk yüz büyükte 2015 yılında 
25 Kocaelili firma yer almıştır. 
2015 yılı 500 büyük firma içe-
risinde yer alan Odamız üyesi 
80 firmanın 13’ü Kocaeli Sa-
nayi Odasının Meclisinde temsil 
edilmektedir. Meslek Komitesi 
üyeleri çerçevesinde bakıldığın-
da 25 meslek komitesi üyemiz 
listede bulunmaktadır. Bu so-
nuç bize bölgemizin dünya ile 
rekabet etmede ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir. Ayrı-
ca KOBİ’lerimizden yeni büyük 
firmalarımızın doğduğunu görü-
yoruz.

2015 yılında üretici fiyat-
larıyla en yüksek katma değer 
yaratan kuruluş 2014 yılında 
olduğu gibi “TÜPRAŞ-Türkiye 
Petrol Rafinerileri A.Ş.” ol-
muştur. TÜPRAŞ aynı zamanda 
Türkiye’nin üretimden satışlar 
itibariyle en büyük kuruluşudur. 
TÜPRAŞ 2015 yılında ilk 500 
büyük kuruluşun toplam üretim-
den satışlarının yüzde 7,9’unu 
gerçekleştirmiştir. TÜPRAŞ tek 
başına ilk 500 kuruluşun yarat-
tığı toplam katma değerin 2014 
yılında yüzde 15,3’ünü gerçek-
leştirirken, 2015 yılında bu oran 
yüzde 19,6 olmuştur. 

2015 yılında en fazla ihracat 
yapan ilk üç kuruluş arasında da 
birinci sırada TÜPRAŞ ve ikin-
ci sırada Ford Otomotiv yer al-
maktadır.
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33 yabancı sermayeli kuruluş...

2015 yılında 500 Büyük Kuruluş arasında yabancı ser-
mayeli 125 kuruluş yer almıştır. 500 büyük sanayi kurulu-
şunun üretimden satışlarının yüzde 29,6’sını bu kuruluşlar 
gerçekleştirmiştir. KSO Üyesi 80 Büyük Sanayi Kuruluşu-
nun 33’ü yabancı sermayelidir. KSO üyesi 33 yabancı ser-
mayeli büyük sanayi kuruluşu 500 Büyük Sanayi Kurulu-
şunun üretimden satışlarının yüzde 10’unu, KSO üyesi 80 

Büyük Sanayi Kuruluşunun üretimden satışlarının yüzde 
36’sını gerçekleştirmiştir. 

İhracatta ise KSO üyesi yabancı sermayeli 33 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu, 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun ihracatının 
yüzde 11’ini, KSO üyesi 80 Büyük Sanayi Kuruluşunun ihra-
catının ise yüzde 50’sini gerçekleştirmiştir. 

Kârlılık...

2015 yılında 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun içinde kar 
eden kuruluş sayısı 400’dür. 2015 yılında zarar eden kuru-
luşların sayısı ise 100’dür. Kar eden 400 firmanın 28’i (*1 

KSO üyesi sanayi kuruluşu bilgilerini vermediği için değer-
lendirmeye alınamamıştır.) Kocaeli’nde yerleşik Büyük Sa-
nayi Kuruluşudur. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
80 Büyük Sanayi Kuruluşu 6,0 3,3 4 3,6 3,7 2,9 2,5 6,4 6,5 
Özel Kuruluşlar 6,0 3,3 4 3,6 3,7 2,9 2,5 6,4 6,5 
Kamu Kuruluşları        - - - - - - -   
 * 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içerisine giren Kocaeli’nde yerleşik 80 Büyük Sanayi Kuruluşunun Satış Karlılığı (%); 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 7,2 3,9 5,7 7,6 5,6 5,7 4,9 5,7 5,6 
Özel Kuruluşlar 7,2 3,6 5,1 5,9 4,8 5,3 4,1 6,1 5,2 
Kamu Kuruluşları        6,9 8,2 14,7 32,5 19,1 13,6 19,1 -1,9 14,1 
 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun Satış Karlılığı (%);
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İSO 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu araştırması birçok açıdan 
reel ekonomiye ayna tutuyor. Bu 
yılki araştırmaya göre; sanayi-
cinin finansman giderleri 2015 
yılında anormal yükselmiştir. 

Sanayicilerimizin binbir 
emekle oluşturduğu faaliyet ka-
rının büyük bir bölümü finans-
man giderine gidiyor. Öyle ki sa-
nayici elde ettiği 44 milyar karın 
28 milyar lirasını, bir başka ifa-
deyle yüzde 63,4’ünü finansman 
gideri olarak kaybediyor. Bu ka-
bul edilebilir, sürdürülebilir bir 
durum değil. 

İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun kar rasyosu ve borçluluk oran-
larını dünya ortalamaları ile karşılaştırıldığında hemen hemen benzer ya-
pıda olduğunu görülürken; sorun finansman giderlerinin faaliyet karına 

oranındadır. Borçlanmanın vade yapısına baktığımızda dünyadan borçlan-
manın kalitesi açısından da negatif ayrışıyoruz. 

Kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlara oranı dünya genelinde 
yüzde 25 olmasına karşılık İSO 500’de yüzde 39. Yine dünyadan ayrış-
tığımız bir başka konu da aldığımız kredileri nasıl kullandığımızla ilgili. 
Dünya ortalaması yüzde 66 olan duran varlıkların aktiflere oranı, İSO 
500’de yüzde 46 ile 20 puan aşağıda bulunuyor. 

Buradan şunu çıkarıyoruz; dünyada özel sektörün kullandığı krediler 
daha çok yatırımlara, yani duran varlıklara gidiyor. Bu veri, yabancının 
aldığı kredinin makine parkına teknolojiye uzun vadeli işlere dönüştüğünü 
gösteriyor. Bizde ise alacak ve stok ağırlıklı işletme sermayesine gidiyor. 
Bu da finansmanın kullanımı veya değerlendirilmesi noktasında da bir ni-
telik sorunu olduğunu ortaya koyuyor.

Bütün bunlar, dünyada para bolluğunun ve düşük faiz ortamının devam 
ettiği günümüzde sanayi kuruluşlarımızın bu ortamdan nitelikli bir şekilde 
yararlanamadığını bizlere gösteriyor. 

Sonuç olarak, sanayinin finansman sorununa sağlıklı ve kalıcı bir çö-
züm getirecek yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesine ihtiyaç 
duyuluyor.

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Erdal Bahçıvan: ‘500 Büyük’ araştırması 
birçok açıdan reel ekonomiye ayna tutuyor

Reel ekonominin mevcut durumunu ve yaşadığı sorunları ortaya çıkarması bakımından önem taşıyan, önceki yıllara göre iki ay önce 
açıklanmaya başlanan araştırmanın en belirgin sonuçlarından biri, finansman giderlerinin bir önceki yıla göre yüzde 75 artması oldu. 

Buna göre sanayiciler elde ettikleri karın yüzde 63,4’ünü finansman gideri olarak kaybetti. 
2014 yılında 417 olan karlı şirket sayısı 2015 yılında 400’e inerken, 2015 yılında zarar eden kuruluş sayısı ise 100 oldu.
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Assan Panel, sandviç panel sektöründeki 
liderliğini güçlü adımlarla sürdürüyor

‘En Büyük 500’ listesinde 20 sıra yükselerek 410’uncu sırada yer alan Assan Panel, 
Türkiye’de ve yurtdışında bulunan 5 üretim hattı ile sandviç panel sektöründeki 

liderliğini güçlü adımlarla sürdürüyor. 
Assan Panel, dünyanın en güvenilir ve bağımsız sertifikalandırma kuruluşlarından aldı-

ğı belgelerle sektöründe kalite çıtasını da yükseğe taşımaya devam ediyor. 

Ulvi Kadakal
Assan Panel Genel Müdürü

Kibar Holding çatısı altında 1990 yılından bu yana 
faaliyet gösteren Assan Panel, sandviç panel sektöründe 
liderliğini sürdürüyor. Assan Panel, bugün Türkiye’de üç 
fabrikası ve 4 sürekli üretim hattının yanı sıra, yüzde 100 
sermaye ile kurduğu Ürdün’deki panel üretim tesislerinde 
yılda 13 milyon metrekare sandviç panel üretim 
kapasitesiyle çalışıyor. 

Endüstriyel yapıların çatı ve cephe kaplamalarına 
yönelik olarak 
su, ısı ve ses 
yalıtımı sağlayan 
sandviç paneller 
üreten Assan 
Panel’in ürünleri 
e n d ü s t r i y e l 
fabrika yapıları, 

lojistik depoları, market inşaatları, kapalı spor salonları, 
konferans ve kongre merkezlerinin çatı ve cephe 
kaplamalarında kullanılıyor. Ayrıca soğuk hava deposu 
ve odası inşaatlarında da Assan Panel’in ürettiği farklı 
modellerde sandviç paneller tercih ediliyor.

Uzun yıllardır yurtiçi satışlarındaki başarımız, 
ihracattaki başarımız ile paralel olarak ilerliyor. 
Uluslararası ticarette gerekli olan her türlü belge ve 
sertifikaya sahibiz. Ürünlerimizi halen 43 ülkeye ihraç 
ediyoruz. 2015 yılında 27 milyon dolar tutarında ihracat 
gerçekleştirmeyi başardık. İhracatın büyük bir bölümünü 
Türkiye’ye komşu ülkeler ile Körfez ve Afrika kıtasına 
yaptık. Hedeflerimize uygun yeni pazarlara ulaşmak için 
her yıl yurtdışındaki fuarlarda yer alıyoruz.

- Assan Panel;  sektöründe 'UL Greenguard' ve 
'Greenguard Gold' sertifikalarını alan ilk firma

Ar-Ge merkezinde sürekli yeni ürünler geliştiren Assan 
Panel, yeni ürün portföyünde çevre, güvenlik ve enerji 
verimliliğine uygun yapı çözümleri geliştiriyor.

Yeşil binalarda kullanıma uygun, iç mekan hava 
kalitesini bozmayan ürünleri ile uluslararası geçerliliği 
olan 'UL Greenguard' ve 'Greenguard Gold' sertifikalarını 
sektöründe alan ilk firma olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Bu sayede iç mekanlarda kullanılması için ürettiğimiz 
ürünlerin çok daha sağlıklı iç mekanlar oluşturduğunu 
ve kimyasal emisyon kriterine uygunluğunu belgeleri ile 
garanti ediyoruz. 

Aynı zamanda sandviç panellerde yangına dayanıklılık 
konusunda dünyada en yetkin kurumlar olan FM Global 
ve LPCB‘den de en geniş kapsamlı sertifikalara sahibiz. 
Bağımsız ve saygın sertifikalandırma kuruluşlarından 
alınan bu belgeler ile Assan Panel uluslararası güven veren 
marka olmayı sürdürüyor. 

- Yılın ilk yarısındaki başarımızı yılın sonuna 
kadar taşıyacağımıza inanıyoruz

Assan Panel olarak, 2015 yılında Türkiye’de ve çevre 
ülkelerde yaşanan ve piyasaları etkileyen bir çok siyasi 
gelişmeler ve bu etkenlere bağlı döviz kurundaki artışa 
rağmen hedeflerimizin ilerisine ulaştık. 2016 yılının ilk 
yarısında yakaladığımız bu başarıyı, yılın sonuna kadar 
taşıyacağımıza inanıyoruz.
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Daima gelişmeyi ve büyümeyi hedefleyen 
çalışmalarımız bizi sektörümüzde 

hatırı sayılır bir yere taşıdı

44 yıllık bilgi birikimi ve tecrübemizle; otomotiv, makine, beyaz eşya, elektrik 
ve inşaat endüstrileri için üretim yapmaktayız. Üretime başladığımız yıllardan 

bu yana hep gelişmeyi ve büyümeyi hedefleyen çalışmalarımız bizi sektörümüzde 
hatırı sayılır bir yere taşıdı.

Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., demir çelik, 
döküm, talaşlı imalat, gayrimenkul geliştirme ve yatırım, 
inşaat, lojistik ve liman işletmeciliği gibi bir çok sektörde 
faaliyet gösteren  Efesan Grup’a bağlı bir kuruluşudur. 
1970 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulmuş ve 
1972 yılında da üretime başlamıştır. 1972 yılında 2000 
ton/yıl üretim kapasitesi ile üretime başlayan Ferro Döküm 
geçen yıllar içinde yaptığı yatırımlar ile yıllık 80 bin ton 
kapasiteye ulaşmıştır.  

44 yıllık bilgi birikimi ve tecrübemizle; otomotiv, 
makine, beyaz eşya, elektrik ve inşaat endüstrileri için 
0,3 kg ile 120 kg arasında parça üretimi yapmaktayız.  
Üretime başladığımız yıllardan bu yana hep gelişmeyi ve 
büyümeyi hedefleyen çalışmalarımızın bizi sektörümüzde 
hatırı sayılır bir yere taşıdığını söyleyebiliriz.

Fabrikamız 65 bin m2 üzerinde, 38 bin 500 m2 
kapalı alandaki tesislerinde 620 çalışanı ile 'sfero' ve 'gri 
döküm' üretimi yapmaktadır. 2 adet yüksek basınçlı yatay 
dereceli, iki adet dikey derecesiz olmak üzere toplam dört 
adet güncel otomasyonlarla desteklenmiş ve tam otomatik 
çalışan kalıplama hattıyla üretim yapıyoruz.  110, 65, 30 

ve 15 ton/s karıştırma kapasiteli tam otomatik dört adet 
kum hazırlama ünitesi ile kalıplama hatlarına yaş kum 
yapıyoruz. Yatay kalıplama ve dikey kalıplama hatlarının 
her ikisinde de  çift potalı indüksiyon ocakları sıvı metal 
hazırlıyoruz. Maça üretimi için 10 lt’den 60 lt’ye kadar 
farklı boyutlarda soğuk kutu maça makinelerine sahibiz. 

Model üretim bölümünde bünyemizdeki kalıplama 
hatlarının ihtiyacı olan her çeşit model ve maça sandığı 
yapımına cevap verebilecek ekipmana ve teknik donanıma 
sahibiz. Model ve maça sandığı tasarımında CAD/CAM 
sistemi, döküm simülasyonlarında ise “magma software” 
programlarını kullanılıyoruz.

Kalite sistemimiz ISO 9001:2008 TSE, ISO 9001:2008 
DQS, TS 16949:2009, DQS (Deutsche Gesellschaft für 
Qualitat Standart), ISO 14001:2004 TSE kuruluşları 
tarafından belgelendirilmiştir. Ferro Döküm Daimler’in 
Türkiye’de tek onaylı döküm tedarikçisidir. Renault’un 
akredite dökümhanesiyiz. , FORD Q1 belgesi sahibiyiz.

Üretiminin yüzde 50'sini orta ve kuzey Avrupa 
ülkelerine ihracat yapan Ferro Döküm, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin 2015 sonuçlarına göre 444'üncü sıradadır.

- 2016'nın ikinci yarısından da umutluyuz
Gündemi ülkece takip ediyoruz, görüyoruz ki 2016 

karışık ve hareketli geçiyor. Ferro Döküm olarak 2016 yılı 
için 70 bin ton üretim - satış hedefi koymuştuk. Yılın ilk 
yarısı için koyduğumuz hedefleri gerçekleştirdik. İkinci yarı 
için beklentilerimiz olumlu. İkinci yarı başındaki müşteri 
talepleri baz alındığında 2016 yılının diğer yarısında da 
bizler için güzel geçeceğini işaret ediyor. Ancak Orta Doğu 
bölgesinin kırılgan ve ani değişkenlik gösteren yapısını, 
çevre ülkeler ile yaşanan ve yaşanacak gelişmeleri gözden 
kaçırmamak gerekiyor.  Ayrıca AB’nin 'Brexit' durumunun 
yaratacağı olumsuzlukları şimdiden tahmin edebilmek de 
zor görünüyor.

- Sektördeki kârlılıklar düşük
Döküm sektörünün geleceğini tehlikeye atan ve gelişimini 

engelleyen en önemli konulardan biri sektördeki kârlılıkların 
düşük olmasıdır. Müşterilerimizin haklı kalite taleplerini 
yerine getirirken veya getirmeye çalışırken yapılan yüksek 

Erdal Yollu
Ferro Döküm Genel Müdürü
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maliyetli modernizasyon 
yatırımları ve kalifiye insan 
gücünü istihdam etmek için 
oluşan maliyetler toplam ürün 
maliyetlerimizi yükseltiyor. Bu 
da sektöre yapılan yatırımların 
geri dönüş hızını yavaşlatıyor. 
Buna çevre, iş sağlığı ve 
güvenliği konusundaki devletin 
istemiş olduğu haklı taleplerin 
maliyetini de eklersek sektörün 
kârlılıkları oldukça düşük 
seviyede kalıyor.  

- Yatırım teşviklerinin 
ve kredilerindeki faiz 
oranlarının daha cazip 
olması gerekir

Zaten oldukça zor koşulları ve meşakkatli çalışma 
şartları olan sektörde Uzak Doğu ve yurt içi rakiplerimizden 
bu yatırımları yapmayan ve gerekli kalite koşulları 
sağlamayanlar ile aynı sınıfta değerlendirilmek ve düşük 
kâr marjları ile çalışmaya zorlanmak sektörün yatırım 
cazibesini azaltıyor. Yeni yatırım teşvik uygulamaları 
ile sanayiciye belirli avantajlar sağlanmaya çalışılsa da 
mevcut uygulamalar hala yürürlükte ve bu uygulamalar 
sektörde rekabet gücünü arttıracak yatırımların yapılmasını 
geciktiriyor.  

Özellikle müşterilerin artan kalite isteklerini sağlayacak 
ve bu sayede Avrupalı rakiplerimiz karşısında bizleri avantajlı 
duruma getirecek yatırımlar için teşviklerin ve yatırım 
kredilerindeki faiz oranlarının daha cazip olması gerekir 
diye düşünüyorum. Çünkü ülkenin en büyük sorunlarından 
biri olan dış ticaret açığını ya almayarak ya da aldığımızdan 
çok satarak tersine çevirebileceğimiz bir gerçek.

- Çalışınca ödül ve başarı ardınızdan geliyor 
Çalıştığımız zaman ödül ve başarı ardınızdan geliyor 

malumunuz. Ferro Döküm olarak bizler de birçok ödüle layık 
görüldük, görülüyoruz lakin hepsini zikretmek gayretinde 
olmayalım:

Gebze Ticaret Odası’nın düzenlediği İhracatın Yıldızları 
Ödül Töreni’nde bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine yaptığımız 
katkıdan dolayı ödüle layık görüldük. 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından 2016 yılında 
düzenlenen etkinlikte 'Çevreci Tesis Ödülü' aldık. 

Meslek lisesi öğrencilerine meslek dersi kitaplarının 
ücretsiz temini konusundaki çalışmamızdan ötürü İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürü’nün takdim ettikleri bir teşekkür 
belgesine sahibiz

Ferro Döküm, İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl 
yayınladığı 'Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
Araştırması'nda 2014 yılında yer aldığı 489'uncu 
sıradan 26 basamak yükselerek 2015 yılında 
463'üncü sırada yerini aldı. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin her yıl 
açıkladığı 'Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı firması' 
araştırmasında da 2014 yılında bulunduğumuz 
453'üncü sıradan 2015 yılı ihracat rakamları ile 
444'üncü sıraya yükseldik. 

Son olarak  şunları da eklemek isterim. 
Müşterilerimizin kalite isteklerini karşılayacak 

parça üretimi yapan tecrübeli üretim ve mühendislik kadrosu 
yanında, onların dizayn yaptıkları ürünleri birlikte geliştiren 
ve standart dışı malzeme üretimleri yapabilmemizi sağlayan 
güçlü bir Döküm – Ar-Ge ekibimiz var. Yeni ürünler 
geliştirebilmek için bilgi birikimi çok iyi bir mühendislik 
kadromuz var, büyümemize ve artan müşteri isteklerine 
paralel olarak bu kadroyu sürekli büyütme ve geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Türkiye’de 'SiMo Sfero' malzemeyi seri 
koşullarda ilk üreten ve OCC otomatik döküm ocağı ile ilk 
'sfero dökümü' gerçekleştiren dökümhane olmak bizim için 
geçmişin gururu. Şu anda da farklı sektörler için standart 
dışı ürünler geliştiriyor ve üretiyoruz. Öyle ki;  Avrupalı 
müşterilerimiz adına daha uluslararası standartlara 
girmemiş özel istek olan malzemelerin üretimini yapıyoruz. 

Ayrıca, Efesan Grup adına inşaat sektörü için  STI (iskele 
parçaları) ve makine sektörü için FRR (rulman yatakları  
adlı iki büyük markamızın üretimini yapıyoruz ve bu 
parçaları kullanan sektörlerin sorunlarını Ar-Ge çalışmaları 
ile  geliştirdiğimiz parçalar ile çözmeye çalışıyoruz. Bu 
markalarımız için kurumsal çalışmalarımız, pazarlama 
faaliyetlerimiz ciddi anlamda devam ediyor. Markalarımızın 
dahil olduğu sektörlerden olumlu geri dönüşler alıyoruz. 

Grubumuzun bir diğer kuruluşu Şesan AŞ.'nin talaşlı 
imalat konusundaki  35 yıllık tecrübelerinden ve kurulduğu 
günden bu güne otomotiv sektöründeki kalite anlayışından 
yararlanarak yeni pazarlarda yeni ufuklar aramayı 
sürdürüyoruz.  Ayrıca biz sektörümüz için yetişen öğrencilerle 
barışık ve devamlı iletişimde olan bir kurumuz. 

MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin 
Güçlendirilmesi Projesi) kitaplarının sektörümüzdeki 
okulları için oluşturduğu kitapların baskısını üstlenerek 
tüm Türkiye’ye dağıtımını sağlıyoruz. Bunu gençlerimize 
aldıkları eğitimin arkasında olduğumuzu hissettirmek için 
yapıyoruz. Belki bir sonraki adımda aramızda olacak genç 
çalışanlarımız için, onlara okul sıralarında göz kırpıyoruz.
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2015  
S.No

2014 
S.No

FİRMA ÜNVANI İhracat 2014 ($) İhracat 2015 ($)  2015 İç Satış 
Tutarı (TL) 

1 2 FORD OTOMOTIV SAN. A.S. 3.464.635.083,89 3.847.112.066,44  6.023.356.112,00 

2 1 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A. Ş. 3.741.975.611,65 2.911.830.132,46  29.382.395.738,56 

11 9 HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. 1.195.273.582,17 870.981.673,22

21 19 DİLER DIŞ TİCARET A.Ş. 740.870.368,86 457.602.569,03  33.289,66 

22 18 ÇOLAKOĞLU DIŞ TİC.A.Ş 755.091.792,87 456.397.257,79

31 22 YÜCEL BORU İHR.İTH.VE PAZ.A.Ş. 558.759.392,36 344.837.776,78

32 31 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş 358.244.636,79 312.992.847,92  1.560.980.739,00 

40 32 TÜRK PİRELLİ LASTİKLERİ A.Ş 343.771.317,43 263.881.257,89  549.083.783,50 

41 36 GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 297.507.224,74 263.163.295,26  808.558.268,73 

42 75 ALSTOM GRİD ENERJİ ENDÜSTRİSİ A.Ş. 173.048.817,16 255.048.697,21  310.308.040,49 

50 51 KORDSA GLOBAL ENDÜST.İPLİK VE KORD BEZİ SAN.VE TİC.A.Ş. 234.623.950,18 216.544.069,69  174.142.715,46 

51 HAYAT KİMYA SAN. A.Ş 205.162.523,46 213.823.843,05

52 HYUNDAI-ASSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 126.106.033,00 212.988.962,76

68 67 SCHNEIDER ELEKTRIK SAN.VE TIC. A.Ş. 182.106.056,19 170.168.851,85  752.469.000,00 

91 FEDERAL MOGUL DIŞ TİC.A.Ş. 146.306.674,42  8.114.358,39 

95 82 TEKLAS KAUÇUK SAN.VE TİC.A.Ş. 160.023.724,57 144.075.291,63  112.176.380,72 

110 93 BOSCH REXROTH OTOMASYON SAN.VE TIC.A.S. 148.340.519,42 125.682.194,50  124.837.970,08 

121 106 AUTOLİV CANKOR OTO.EMNİYET SİS SAN.VE TİC.A.Ş 133.777.385,32 116.248.296,40  427.611.081,00 

126 127 İSTANBUL GIDA DIŞ TİC.A.Ş 114.921.636,03 113.325.014,78  14.598.372,11 

131 180 AYGAZ A.Ş. 89.025.752,57 106.984.530,88  5.092.242.447,00 

136 134 ÜNİLEVER SAN.VE TİC.TÜRK A.Ş. 111.374.542,92 105.844.601,36  4.089.786.841,13 

185 166 KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 99.200.862,07 79.181.737,24  1.960.855.517,00 

187 188 ABB ELEKTRIK SAN.A.Ş 86.915.863,39 78.854.091,88  1.443.607.359,11 

194 175 MİTAŞ ENERJİ VE MADENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK A.Ş. 95.794.655,92 76.146.703,79  194.009.064,40 

196 226 SARTEN AMBALAJ SAN.VE TIC.A.Ş. 74.568.247,12 75.428.447,10  662.847.222,51 

219 264 ENPAY ENDÜSTRIYEL PAZARLAMA VE YATIRIM A.Ş. 69.238.061,47 67.028.424,95  120.297.296,78 

256 221 BEYÇELİK GESTAMP KALIP VE OTO YAN SAN. PAZ. VE TİC. A.Ş. 76.231.368,20 60.100.153,91  610.128.324,49 

260 267 RAVAGO PETROKİMYA SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş 68.272.523,85 59.414.031,25

289 342 FARBA OTOMOTIV AYDINLATMA VE PLASTIK FAB.A.S. 55.749.732,18 54.887.275,50  155.001.505,37 

292 295 REAL İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. 62.016.051,61 54.387.928,03  598.343,26 

294 398 SANDOZ ILAC SAN.VE TIC.A.S. 49.234.147,81 53.957.345,47

298 364 ROMA PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S. 53.426.335,04 53.520.950,47  72.191.629,00 

322 190 ARÇELİK-LG KLİMA SANAYİ VE TİC A.Ş. 86.382.707,18 49.896.616,17  357.860.895,00 

341 NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİC. A.Ş. 54.925.310,64 47.140.803,26  463.485.273,59 

355 370 PARSAN MAKINA PARCALARI SAN. A.S. 52.657.614,89 45.625.417,76  156.700.631,00 

379 BEKAERT KARTEPE ÇELİK KORD SAN. VE TİC. A.Ş. 43.122.067,08  102.732.802,92 

393 459 GÜNEY ÇELİK HASIR VE DEMİR MAM SAN.TİC.A.Ş. 43.198.902,86 41.726.492,44  169.825.094,80 

401 348 YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 55.201.818,34 41.032.864,91  2.667.822.545,27 

422 565 POLIN DIS TIC.LTD.STI. 36.318.477,64 39.688.610,93

426 522 HASCELIK SAN.VE TIC.A.S. 39.002.462,39 39.424.414,52  497.854.521,17 

427 429 BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. 46.053.766,27 39.379.321,03  934.715.468,81 

444 453 FERRO DÖKÜM SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 43.678.133,40 38.405.389,19  149.229.842,00 

445 516 SANDOZ GRUB SAĞ.ÜR.ILAÇ.SAN.VE TIC.A.Ş. 39.275.930,60 38.402.340,69

452 512 ÇELİKEL ALÜMİNYUM DÖKÜM İMALAT SAN. VE TİC. A. Ş. 39.460.938,43 38.190.573,91  42.285.750,62 

488 445 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 44.143.189,19 35.684.173,71  589.187.799,32 

Kocaeli’nin En Büyük’leri
• İhracatta KSO üyesi yabancı sermayeli 33 Büyük Sanayi Kuruluşu, 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun ihracatı-

nın %11’ini, KSO üyesi 80 Büyük Sanayi Kuruluşunun ihracatının ise %50’sini gerçekleştirmiştir. 



Türkiye’nin 2015’teki 143.9 
milyar dolarlık toplam ihracatı-
nın yüzde 48,7’sini ilk 500 firma 
yaptı. İkinci 500 firma ihracatın 
yüzde 8.8’ini, geri kalan 62 bine 
yakın firma da toplamın yüzde 
42,5’ini gerçekleştirdi. Burada 
önceki yıllara göre ihracatın ta-
bana yayıldığını görüyoruz.

Kârlılık oranlarna bakın-
ca; kârlılığın ilk 500 firmada 
2014’te yüzde 4,94 iken 2015’te 
yüzde 5,38’e yükselmesini olum-
lu ama yetersiz buluyoruz. Ge-
çen yıl parite etkisi olmasaydı 
ilk 500 firmada yüzde 7-8’leri 

bulan karlılığı konuşur olabilirdik. İhracatçı maalesef karından fedakar-
lık etti. Türkiye’de 2014 yılında 61 bin firma ihracat gerçekleştirirken, 
2015’te bu rakam 63 bine ulaştı. Bu hızla devam edilmesi halinde 2023 
yılındaki 100 bin ihracatçı firma hedefine ulaşacağımıza inanıyorum. 

Firma düzeyinde ise 10 firma bir milyar dolar üzerinde ihracata imza 

attı. Firmalarımızın ihracatında 1 milyar dolar eşiğini önemsiyoruz. 2023 
yılı hedefimiz 50 firmamızın yıllık 1 milyar dolar ihracat barajını aşması. 
Diğer taraftan, 2015 yılında 500 milyon ile 1 milyar arası ihracat yapan 
14 firma var. 100 milyon dolar ile 500 milyon dolar arası 121 firma, 50 
milyon ile 100 milyon dolar arasında 174 firma, 25 milyon ile 50 milyon 
arasında 406 firma, ilk 1000 sınırımız olan 19 milyon ile 25 milyon ara-
sında ise 275 ihracatçı firma bulunuyor.

1000 firma içerisinde 439 firmamız İstanbul’dan ihracat yapıyor. 
İstanbul’un firma sayısı bazında payı son 9 yıldır gerilemeye devam eder-
ken, bu ilimizi 77 firma ile İzmir, 66 firma ile Kocaeli, 62 firma ile Ga-
ziantep, 59 firma ile Bursa takip ediyor. İhracat içinde farklı illerin ağır-
lığının artmasını, Türkiye ihracatı ve ekonomisi adına sağlıklı bir gelişme 
olarak değerlendiriyoruz. İhracatın bölgesel ve sektörel düzeyde farklılaş-
ması ve Anadolu’ya yayılması arzuladığımız bir gelişme. 

İlk 500 içerisindeki ihracatçı firmaların ortalama kârlılığının bir önce-
ki yıla göre yüzde 4,94’ten yüzde 5,38’e yükselmesini olumlu ama yeter-
siz buluyoruz. İkinci 500’de ortalama kârlılık oranının yüzde 9,71 olması 
daha tatmin edici. 2015’te özellikle Euro bölgesine ihracat yapan firmalar 
paritede sıkıntı yaşadı. Bunda kur artışının etkisi aşikar. Bu sıkıntılar ol-
masaydı ilk 500 firmada da yüzde 7-8’leri bulan karlılığı konuşuyor olabi-
lirdik. İhracatçı maalesef karından fedakarlık etti. 

Mehmet Büyükekşi
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı

Mehmet Büyükekşi: İlk 1.000 ihracatçı arasında 
593 firma ile Marmara Bölgesi öne çıkıyor

İlk 1000 ihracatçı arasında 593 firma ile Marmara Bölgesi öne çıkarken, bunu 138 firma ile Ege Bölgesi ve 83 firma ile İç Anadolu Bölgesi izledi. 
2015’te en fazla ihracat yapan il ise toplam 40.8 milyar dolarlık ihracatla İstanbul oldu. Bursa 6.3 milyar dolar ile ikinci, Kocaeli de 6.2 milyar 

dolar ile üçüncü sırada yer aldı.
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Türkiye’nin ‘en büyük şirketleri’ arasında 
yer alan Hayat Kimya, ödüllü Ar-Ge Merkezi 
ile yenilikçi ürünler sunmaya devam ediyor

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 45’inci sırada, Türkiye’nin 
en büyük 1000 ihracatçı kuruluşu arasında 51’inci sırada yer alan ve bebek bezi 

kapasitesi ile dünyanın 5’inci büyük markalı bebek bezi üreticisi olan Hayat 
Kimya’nın Ar-Ge Merkezi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sek-

töründeki ‘En iyi Ar-Ge Merkezi’ seçildi.

1987’de kurulan Hayat Kimya; hızlı tüketim sektöründe, 
ev bakım, hijyen ve temizlik kağıtları kategorilerinde 
faaliyet gösteriyor. 

Temizlik kağıtları kategorisinde Papia, Familia, Teno 
ve Focus, ev bakım ürünleri kategorisinde Bingo ve Test, 
hijyenik ped kategorisinde Molped, bebek bakım ürünleri 
kategorisinde Molfix ve Bebem, yetişkin bezi kategorisinde 
Joly ile sadece medikal satış kanalına yönelik Evony 
markalarını tüketicilerle buluşturan Hayat Kimya, Türkiye 
ve uluslararası organizasyonlarında 8 bine yakın kişiye 
istihdam sağlıyor.

- 5 kıtada, 100'e yakın ülkeye ihracat
Hayat Kimya, Türkiye’nin ardından Mısır, İran, Cezayir 

ve Rusya olmak üzere 5 ülkede tüketim ürünleri üretimi  
gerçekleştiriyor ve 5 kıtada 100’e yakın ülkeye ihracat 
yapıyor. 

Böylece Hayat Kimya, bölgesel konumunu güçlendirerek, 
pazarlama ve medya iletişimleri ile markalarının sesini 
dünya çapında tüketicilere duyuruyor.  

- Hayat Kimya, yine EN'lerde...
Hayat Kimya ihracat performansı sayesinde, Türkiye 

İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Türkiye’nin en büyük 
ihracatçıları sıralamasında 2015’te 51'inci sırada, İstanbul 
Sanayi Odası (İSO)’nun ilk 500 sıralamasında  ise 45'inci 
sırada yer aldı. 

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Ar-Ge Merkezi, 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
sektöründeki ‘En İyi Ar-Ge Merkezi’ ödülüne layık görülen 
Hayat Kimya, yenilikçi ürünler sunmaya devam ediyor. 
Bebek bezi kapasitesiyle dünyanın 5. büyük markalı bebek 
bezi üreticisi ve temizlik kağıtları yatırımıyla ise Orta 
Doğu, Balkanlar ve Doğu Avrupa’nın en büyük üreticisi 
haline geliyor.

- Hedefimiz; faaliyet gösterdiğimiz her 
pazarda, pazar büyümesinin üzerinde büyümek 

Sağlıklı ve sürdürülebilir büyümemize devam etmek 
için emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. 

Globalleşme vizyonumuz doğrultusunda, gerek dikey 
entegrasyon stratejilerimizle verimlilik arttırarak, gerekse 
deneyimimizi yeni coğrafyalara aktararak büyüyeceğiz. 

Odaklandığımız alanlarda, Ar-Ge ve üretim 
yeteneklerimiz, ürün kalitemiz, en büyük gücümüzü 
oluşturan insan kaynağımız, müşteri odaklı yaklaşımımız 
ve sürdürülebilirliğe olan inancımızla, insanların daha 
kaliteli, daha kolay bir hayat sürmeleri için ihtiyaç 
duydukları ürünleri onlara ulaştırmayı temel hedefimiz 
olarak belirledik.  

Bu anlamda, faaliyet gösterdiğimiz her pazarda, pazar 
büyümesinin üzerinde büyüme oranları hedefliyoruz.

[kocaeli’nin EN’leri ►

Osman Aksoy
Hayat Holding Genel Sekreteri
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2015’i yatırım yılı olarak değerlendiren Mitaş 
‘En Büyük 500’de 23 sıra birden yükseldi

Sıcak daldırma galvaniz (SDG) sektöründe öncü firmaların başında gelen Mi-
taş, 2015 yılını yatırım yılı olarak değerlendirdi. Farklı alanlarda iş potansi-

yelleri gerçekleştiren firma, büyüme odaklı çalışmaları ile 2015 yılı ‘En Büyük 
Listesi’nde de büyümesini göstererek 306’ncı sıradan 283’üncü sıraya yükseldi.

[kocaeli’nin EN’leri ►

Abdullah Akar
Mitaş Galvaniz Kocaeli Şube Müdürü

Mitaş Galvaniz sıcak daldırma galvaniz (SDG) 
sektöründe öncü firmaların başında gelmektedir. Yurt içi 
ve yurt dışında sektörle ilgili gelişmeleri yakından takip 
ederek çevreye ve insana olan duyarlılığımız gereğince 
son teknoloji bilgisayar kontrollü tam otomatik sistemleri 
kullanarak müşterilerimize en yüksek kaliteyi sunmayı 
hedefliyoruz. Bugün itibariyle biri Ankara’da biri de 
Izmit’te olmak üzere iki tesise sahip bulunmaktayız.  

Mitaş Galvaniz-Kocaeli, ülkemizin en yüksek sıcak 
daldırma galvaniz kaplama kapasiteli firması olan Mitaş 
Galvaniz A.Ş’nin, Kartepe/Kocaeli bölgesindeki şubesidir. 
Ülkemizin en modern sıcak daldırma galvaniz tesislerinden 
biri olan Mitaş Galvaniz Kocaeli Şubesi, 6 bin 90 m2’si 
kapalı olmak üzere 14 bin 950 m2 toplam alan üzerine 
kurulmuştur. 7,5m x 1,8m x 3,2m boyutlarındaki galvaniz 
ocağı ile yıllık 70 bin ton sıcak daldırma galvaniz 
yapılabilmektedir. Üretim 9 adet PLC kontrollü vinç 
sayesinde yapılmaktadır. 

- Otomobil parçalarına sıcak daldırma galvaniz 
kaplama uygulayan ilk şirketiz

Mitaş imalatları ve otomotiv parçalarının galvanizinin 
yanı sıra bölge firmalarının sıcak daldırma galvaniz 

ihtiyaçları karşılanmaktadır. Mitaş otomotiv sanayii ile 
bağlantılı olarak yabancı şirketlerle işbirliği içine girmiş 
olup, bu kapsamda otomobil parçalarına sıcak daldırma 
galvaniz kaplama uygulayarak Türkiye’de bir ilke imza 
atmıştır. 

- Ankara'daki tesisimiz kapasite olarak 
Türkiye'nin en büyük galvaniz tesisidir

2015 yılı Mitaş için yatırım yılı olarak değerlendirilmiştir. 
Ankara Temelli ASO2 Organize Sanayi Bölgesin’de kurulan 
yeni fabrikamız 2015 yılı içerisinde faaliyete geçmiştir. 
Yeni tesisimizin yatırım maliyeti 20 milyon USD’dir. 

2015 yılının ilk çeyreğinde Ankara ASO2/Temelli’de 
faaliyete geçen tam otomatik 12,5 metre uzunluğundaki 
yeni tesisimiz kapasite olarak ülkemizin en büyük galvaniz 
tesisidir. 12.5 x 1.8 x 3.5m boyutlarındaki ASO2 Galva 
12.5 tesisi genel olarak fason, poligon, iletim hatları, 
anten direkleri ve şalt sahaları malzemeleri ve kaynaklı 
malzemelerin galvanizlendiği, PLC-PC kontrollu tam 
otomatik bir tesistir. 

Tesiste yılda 120 bin ton galvaniz kaplama 
yapılabilmektedir. Üretimin tamamı PLC kontrollü olan 
7 adet otomatik vinç sistemi ile gerçekleştirilmektedir. 
Yüzey temizleme işlemlerinin tamamının kapalı olması, 
bu alanın havalandırma ve scrubber (yıkama) sistemi ile 
donatılmış olması sayesinde çalışma ortamı hiçbir şekilde 
asit buharına maruz kalmamaktadır. 

Tesis, DASt-Richtlinie 022’ye uygun ocak alaşımı ve 
yüzey temizleme işlemlerinde kullanılan özel kimyasallar 
sayesinde özellikle fason parçaların galvanizlenmesinde daha 
homojen ve daha estetik bir kaplama sağlanmaktadır.  

- 100'den fazla ülkeye ihracat yapan Mitaş, bu 
yılda 'İlk 1.000 İhracatçı' içerisinde yer aldı

2015 yılında firma için farklı alanlarda iş potansiyelleri 
gerçekleşmiştir. İş hacmini sürekli olarak arttırmayı hedef 
alan Mitaş Galvaniz, güvenli bir alanda büyüme odaklı 
çalışmaktadır. 

2015 yılında Mitaş Galvaniz teknolojisini, kapasitesini, 
insan kaynaklarını ve ürün gamını sürekli  geliştirmeye 
odaklı çalışmıştır. Şirket bünyesinde bulunan Mitaş Grup'un 
diğer şirketleri tarafından imal edilip Mitaş Galvaniz 
Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından galvaniz kaplanan 
ürünler dünyanın 5 kıtasında 100’den fazla ülkeye ihraç 
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edildi. Mitaş Galvaniz Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2015 yılında 
toplam 30 milyon USD ciro elde etmiştir.  

Mitaş Galvaniz, Kocaeli Şube’sinde 115 kişiye ve 
Ankara tesisinde 225 kişi olmak üzere, toplamda 340 
kişiye istihdam sağlamaktadır.

- 2016 yılı hedefimiz SDG'nin bilinirliğini ve 
firmamızın sektördeki pazar payını artırmak 

Kullanılan ileri teknoloji sayesinde ve sürekli gelişmeyi 
kendine ilke edinmiş olan firmamız bu 
sayede müşteri talep ve beklentilerine 
en iyi şekilde cevap verebilmektedir.

2016 yılı için en temel hedefimiz 
sıcak daldırma galvanizin bilinirliğini 
ve sektördeki pazar payımızı arttırmak, 
yapılacak olan yeni yatırımlar da buna 
bağlı olacaktır. Sektörde yapılan 
teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri de 
yakından takip ederek kendimizi sürekli 
geliştirmek diğer hedefimizdir.   

Sektör özellikle Marmara bölgesine 
sıkışmış durumdadır. Arz-talep 
dengesinde yaşanan dalgalanmalardan 
dolayı zaman zaman rekabet çok 
acımasız boyutlarda yaşanmaktadır. Bu 
sebepten dolayı, ülkemizde kullanılan 
demir çeliğin daha fazla oranda 
galvaniz kaplanmasının sağlanması, 
öncelikli hedeflerimizin arasında.

- Çinkoda dışa bağımlılığın azaltılması sektörü 
olumlu yönde etkileyecektir

2015 yılı üretimsel anlamda firmamız için bir önceki 
yıla oranla daha verimli geçmesine rağmen, demir-çelik 
sektöründe yaşanan dalgalanmalar galvaniz sektörünü 
etkilemiştir. Özellikle piyasalarada meydana gelen finansal 
darboğaz sektörün daha da gelişmesine mani olmuştur.

Türkiye, galvaniz hammaddesi olarak kullanılan 
çinko’da tamamen dışa bağımlıdır bu da bizi dışa bağımlı 
bir sektör kılıyor. Durum böyle olunca döviz kurunda 
yaşanan hareketlilik ve dalgalanmalar girdi maliyetlerimizi 
doğrudan etki ediyor. 

2016 yılı için beklentimiz ekonomi ve döviz kurundaki 
stabilitenin sağlanması yönündedir. Temel hammadde olan 
çinkoda dışa bağımlılığın azaltılması sektörü olumlu yönde 
etkileyecektir. 

Avrupa’ya ve gelişmiş ülkelere bakıldığında kullanılan 

demir çeliğin yaklaşık yüzde 50‘sinin 
galvaniz kaplandığı görülmektedir. Buna 
karşın ülkemizde bu oran sadece yüzde 10 
dolaylarında, bunun neticesinde de ülkemizde 
her yıl binlerce ton demir çelik korozyona 
uğramasından dolayı kullanılmaz hale 
geliyor. Bunun sonucunda ülkemizin yıllık 
kaybı yaklaşık 50 milyar dolar civarında, 
buna endirekt kayıpları da eklersek bu rakam 
daha da artacaktır.

- Uzun vadede SDG çok daha 
ekonomik bir üründür

Galvaniz sektörü son yıllarda gelişmeye 
devam ediyor, galvaniz kullanımı her yıl 

yaklaşık %10 oranında artmakta fakat bu henüz yeterli bir 
seviye değil. 2015 yılı itibariyle ülkemizde 40’a yakın sıcak 
daldırma tesisi bulmaktadır, fakat kapasite olarak sadece 
yüzde 60-70 civarında bir kullanım var. Bunun da iki tane 
temel sebebi var, birincisi sıcak daldırma galvaniz (SDG) 
ülkemizde daha tam olarak bilinmiyor çoğu insan için bu 
yabancı bir kavram ve buna paralel olarak faydaları da 
bilinmemektedir.

Kişi başı galvaniz miktarı Türkiye için sadece 9kg, bu 

da Avrupa ülkelerinden yaklaşık 5 kat daha az. Almanya’da 
2015 yılında yaklaşık 3 milyon ton çelik galvaniz kaplanırken 
ülkemizde bu rakam maalesef 700bin ton da kaldı.

İkinci sebebi ise SDG ilk etapta diğer kaplama 
yöntemlerine göre yüzde 20 civarında daha maliyetlidir 
ama uzun vade de SDG çok daha ekonomik bir üründür. 
Örneğin boya ile kaplanan bir ürünün 2-3 yılda bir bakımı 
yapılması gerekmektedir, SDG ile kaplanan bir ürün ise 
50-60 yıl boyunca korozyona karşı korunmuş oluyor. Diğer 
kaplama yöntemleri için 50-60 yılda ortaya çıkacak olan 
bakım maliyetlerini de göz önünde bulundurursak, aslında 
ilk etapta maliyeti fazla olan SDG’in çok daha ekonomik 
olduğunu ortaya çıkmaktadır. SDG uzun ömürlü ve bakım 
gerektirmeyen doğaya dost bir kaplama yöntemidir ama bu 
maalesef çok fazla bilinmemektedir.

Sektörün gelişimi için en önemli noktalardan biri 
de devlet desteğidir, korozyona karşı mücadele devlet 
politikası haline gelirse sektörde önemli gelişmeler meydana 
gelebilir. 
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‘İlk 500’de yer alan Assan Alüminyum,
çeyrek milyon tonun üzerinde üretim yapan 

ilk Türk yassı alüminyum üreticisi olacak

Türkiye’nin ‘En büyük 500 sanayi kuruluşu’ listesinde 2015 yılı rakamları ile 
55’inci sıradan 40’ıncı sıraya yükselen Assan Alüminyum, yılsonu itibariyle 

Türkiye’de çeyrek milyon tonun üzerinde üretim yapan ilk Türk yassı alüminyum 
üreticisi olacak

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren, yassı 
alüminyum sektörünün lider üreticisi Assan Alüminyum, 
kurulduğu 1988 yılından bu yana yassı haddelenmiş 
alüminyum (rulo, levha ve folyo) üretimi yapıyor. İstanbul 
Tuzla ve Kocaeli Dilovası tesislerinde üretim yapan Assan 
Alüminyum, yassı alüminyum sektöründe yıllık 280 bin tona 
ulaşan kurulu kapasitesi ile Türkiye’nin lider kuruluşudur. 
Bunun yanı sıra rulo boyama tesislerinde yıllık 60 bin ton 
alüminyum boyama kapasitesine sahiptir. 

Assan Alüminyum, İSO’nun Türkiye’nin en büyük ilk 
500 sanayi şirketi sıralamasında 40'ıncı sırada yer alıyor. 
Türkiye haddelenmiş yassı alüminyum üretiminin yarısından 
fazlasını karşılayan Assan Alüminyum, üretiminin yüzde 
70’inden fazlasını, dünyanın dört bir yanında 70’ten fazla 
ülkeye ihraç ediyor. Çeşitli ülkelerdeki lojistik tesisleri ile 
de müşterilerine özel tedarik zinciri çözümleri sunuyor. 

Sürekli döküm teknolojisinde hem kapasite, hem de 
know-how anlamında dünyanın en önde gelen alüminyum 
üretim tesislerine sahip olan Assan Alüminyum’un ürünlerini 
ihracat ettiği ülkeler arasında Almanya, İngiltere, Fransa, 
Hollanda gibi Batı Avrupa ülkeleri ağırlıktadır. Aynı 
zamanda Kuzey Amerika gibi bölgelerde de faaliyetlerimizi 
arttırıyoruz. Assan Alüminyum’un lider konumda olduğu 
Türkiye pazarı ise müşterilerimiz ile aramızda var olan, 
çok uzun bir geçmişe dayanan ve kuvvetli işbirliklerimizden 
bizim için stratejik bir öneme sahiptir.

Yılda 80 bin ton alüminyum folyo üretim kapasitesiyle 
Avrupa’nın 3. büyük üreticisi konumundayız. 1200’ü 
aşkın çalışanımız ile ürettiğimiz ürünlerle distribütör, 
inşaat, ulaştırma, dayanıklı tüketim ve ambalaj gibi çok 
çeşitli sektörlere hizmet veriyoruz. Avrupa’nın en önemli 
üreticilerinden biri haline gelen firmamız, her yıl birçok 
müşterimiz tarafından yılın tedarikçisi unvanına layık 
görülüyor.

- Büyük ölçekli bir yatırımı daha hayata 
geçireceğiz

2015 senesini 243 bin 500 ton satış rakamıyla 
sonlandırmamızın ardından 2016 senesinde hedefimizi 
260 bin ton seviyesine yükselttik. Bu senenin ilk yarısını 
planımıza uygun bir şekilde başarıyla kapattık. Sene sonu 
itibariyle Türkiye’de çeyrek milyon tonun üzerinde üretim 
yapan ilk Türk yassı alüminyum üreticisi olacağımızı 
öngörüyoruz.

Kurulduğumuz tarihten bu yana sürdürdüğümüz 
istikrarlı gelişim ile Avrupa’nın en hızlı büyüyen yassı 
alüminyum üreticisi konumuna geldik. 2016 yılında da 
büyüme öngören, iddialı hedeflerimiz var. Döküm ve 
folyo kapasitemizi artırmak üzere yeni yatırımları hayata 
geçirmeye hazırlanıyoruz. Yatırımın ilk aşamasında iki yeni 
döküm hattı planlıyoruz. Döküm kapasitesindeki artışlara 
paralel olarak yüksek katma değerli folyo ürünlerine 
yönelik yeni folyo hadde yatırımları için de görüşmelerimizi 
tamamladık. Folyo üretim kapasitesini yüksek hızlı ve ileri 
seviye otomasyon sistemli yeni folyo haddelere yatırımlar 
ile kademeli olarak artırmayı planlıyoruz. Kısa vadede 
hayata geçirmeyi hedeflediğimiz bu yeni yatırımlar 
sayesinde esnek ambalaj ve ilaç sektörlerine yönelik 
teknolojik ürünler ile alüminyum folyo sektöründeki lider 
konumumuzu pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu büyümenin 
temelinde müşterilerimize sunduğumuz güvenirlik, esneklik 
ve yenilikçiliğin yanı sıra, Kibar Holding’in yatırım odaklı 
büyüme stratejisi yatıyor.

Diğer yandan, ulusal önceliklere hizmet edecek 
stratejik öneme sahip büyük ölçekli bir yatırımı daha 
hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bu kapsamda da çok 
yakın bir zaman diliminde uzay-savunma-havacılık, ulaşım 
ve özel paketleme sektörlerine yönelik yüksek kapasiteli 
slab döküm ve sıcak haddeleme tesisini hayata geçiriyor 

Haluk Kayabaşı
Assan Alüminyum Genel Müdürü
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olacağız.
Sürekli döküm 

teknolojisi ile 
üretilmesi mümkün 
olmayan gemi 
inşaa, havacılık ve 
savunma sanayi 
gibi bazı stratejik 
sektörlerde de 

haddelenmiş yassı alüminyum ihtiyacı oldukça yüksek 
seviyelerdedir. Hem ülkemizin büyüyen alüminyum 
kullanım potansiyeline hizmet verebilmek, hem de stratejik 
sektörlere değer katabilmek için alüminyum sektörüne 
yönelik yatırımlarımıza devam etmeyi hedefliyoruz. 
Havacılık, savunma, gemi inşaatı gibi stratejik sektörlerin 
yanı sıra otomotiv sektörü için de yüksek katma değerli 
ürünler üretilmesini ve yurtdışına olan bağımlılığı 
azaltmayı hedefliyoruz. Bu yatırım sayesinde neredeyse 
tamamen ithalata bağımlı olan bu stratejik sektörlerin 
yüksek kalitede yerli hammadde tedarik etmesi mümkün 
olacak ve böylece ülkemizin dış ticaret dengesine de pozitif 
katkı sağlayacağız.

- Ülkemizde de teknoloji ve çevre bilinci 
geliştikçe alüminyum kullanımı artmakta

Alüminyum, hafifliği, ısı iletkenliği, korozyon direnci, 
yüzde yüz geriye dönüştürülebilirliği, çevreciliği, kolay 
şekillenebilirliği ve estetik özellikleri gibi birçok 
yönü ile modern hayatın bu günkü ve gelecekteki 
ihtiyaçları için en doğru malzemedir.  Daha 
hafif, daha sağlam, daha verimli, daha uzun 
ömürlü ve sonuçta daha ekonomik ürünler için 
alüminyum tercih edilmektedir. 

Yıllık alüminyum tüketimi dünyada ortalama 
yüzde 6 - 7 seviyesinde büyürken, ülkemizde ise 
bu oran yaklaşık yüzde 8 - 10 seviyelerindedir. 
Ülkemizde de endüstri, teknoloji ve çevre bilinci 
geliştikçe alüminyum kullanımı artmaktadır. 
Özellikle kişi başı alüminyum kullanımının 
Avrupa’da  ülkemize kıyasla 5 kat daha fazla 
olduğunu göz önünde bulundurursak, ülkemizde 
yüksek bir büyüme potansiyeli olduğu sonucunu 
çıkarabiliriz. 

Alüminyum hammaddesi açısından ülkemiz 
dış kaynaklara bağımlı, lojistik ve diğer açılardan 
Avrupa’lı ve diğer rakiplerimize göre dezavantajlı 
durumdayız. 2015 yılından itibaren hammaddeye getirilen 
yüzde 3, yüzde 4, yüzde 6 oranlarındaki gümrük vergisi 
de rekabet gücümüzü negatif yönde etkiliyor. Türkiye’de 
alüminyum hammadde üretim tesislerinin Türk sanayiine 
hizmet edecek şekilde ve kapasitede yapılanmamış olması 
da hammaddede yurtdışına olan bağımlılığı artırıyor ve 
ithalat yapmamıza sebep oluyor.

- Assan Alüminyum: 'Güvenilirlik, esneklik, 
yenilikçilik'
Assan Alüminyum’un temel marka değerlerini üç 

ana başlık altında toplamak mümkün: güvenilirlik, 
esneklik ve yenilikçilik. Tecrübe ve uzmanlığımızı 
kullanarak ürün ve süreçlerimizin her boyutunda faydalı 
yenilikler yapıyoruz. Mevcut ürünlerimizi daha kaliteli 
ve verimli olarak üretmemizi sağlayan sürekli iyileştirme 

çalışmalarımızdır. Proses inovasyonlarımız sayesinde 
sektöre ve müşterilerimize özel geliştirdiğimiz ürünler, 
müşterilerimizin nihai üretimlerinden ve ürünlerinden daha 
iyi performans almalarını sağlıyor. Bu sayede hem hızlı 
değişen rekabet koşullarına göre esnek çözümler sunuyor, 
hem de uzun süreli ve güvene dayalı ilişkilere önem veren 
bir iş ortağı yürütüyoruz. 

- İlk haddelenmiş yassı alüminyum şirketi 
olarak Turquality kapsamındayız

Kibar Holding’in bir süredir üzerinde çalıştığı kurumsal 
değişim stratejisinin bir çıktısı olarak Assan Alüminyum 
adına Turquality programına da başvurmaya karar verdik 
ve 2016 yılında ilk haddelenmiş yassı alüminyum şirketi 
olarak programa dahil olmaya hak kazandık. Turquality 
başvuru ve denetim sürecini başarı ile tamamlayarak 
uluslararası arenada da global marka gücümüzü arttırmayı 
hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi, Turquality T.C. Ekonomi 
Bakanlığı liderliğinde yürütülen, marka bilinci oluşturmayı, 
şirketlerin marka gücünü ve kurumsal altyapısını 
güçlendirmeyi hedefleyen bir program. Başvuru sürecinde 
ise doğal olarak şirketin kurumsal olgunluğu denetleniyor. 
Programa kabul edildikten sonra ise bu olgunluğun daha 
da geliştirilerek global pazarlarda güçlenmesi ve neticede 
markanın bir dünya markası haline getirilmesi amaçlanıyor. 
Kibar Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Assan 
Alüminyum’un, Turquality süreçlerindeki başarısı ile de 

grubun lokomotifi olmaya devam edeceğine inanıyoruz. 
Dünyanın dört bir yanına ürünlerimizi ihraç ediyoruz. 
Turquality programına dahil olarak global arenada marka 
gücümüzü daha da öne çıkarmayı hedefliyoruz.

Assan Alüminyum olarak, vizyon ve misyonumuza 
dayanan şirket ana stratejilerini başarı ile uygulayarak 
müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmanın, markamızı 
güçlendirmek ve bağlılık yaratmak için ilk ve en temel şart 
olduğuna inanıyoruz. 

Bu konuda gelişimimizde de inovatif yaklaşımımızın 
önemli bir payı bulunuyor. Bu nedenle en önem verdiğimiz 
konulardan biri olan Ar-Ge’yi daha da ileri bir seviyeye 
getirmek amacıyla yüksek teknolojili ve donanımlı bir Ar-Ge 
Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 
Bu yılın ikinci yarısında Ar-Ge Merkezi fiilen kurulmuş 
olacaktır.
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45’inci yılını kutlamaya hazırlanan 
Sarten Ambalaj, ilk 100’deki yerini aldı

2017’de 45’inci kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Sarten Ambalaj, 
İSO’nun “Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuruluşları” listesinde ilk 100’e girdi. Sar-

ten CEO’su Zeki Sarıbekir, “Her zamankinden daha fazla çalışarak, kalitemizi ve ve-
rimliliğimizi yükselterek, ihracatımızı ve müşteri memnuniyetini artırarak Sarten’in, 

Türkiye’nin öncü markaları arasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyoruz” dedi

1972 yılında Çorlu’da, bölgedeki ay çiçek yağı 
üreticilerinin ihtiyacını karşılamak için metal ambalaj 
imal ederek yola çıkan Sarten, günümüzde Türkiye’nin 
en büyük, Avrupa’nın ise üçüncü büyük entegre ambalaj 
üreticisi konumunda. Sarten son olarak, İstanbul Sanayi 
Odası’nın (İSO) hazırladığı “Türkiye’nin En Büyük 500 
Sanayi Kuruluşu-2015” araştırmasında bir önceki yıla 
göre 18 basamak birden yükselerek 100’üncü sırada yer 
aldı.

Metal ambalaj üretimiyle çıktığı yolculukta 1992 
yılında plastik ambalaj, 1996 yılında ise aerosol ve 
konserve üretimine başlayan Sarten’in Türkiye genelinde 
13, Bulgaristan ve Rusya’da ise birer fabrikası bulunuyor. 

- 'Ambalajın Süpermarketi'
Sarten Ambalaj olarak, 'Ambalajın Süpermarketi' 

konsepti içinde gıda, endüstriyel ürünler ve kozmetik 
sektörlerine yönelik metal ve plastik ambalajların yanı sıra 
kavanoz kapakları da üretiyoruz. 2015 yılında 160 bin ton 
metal ürün, 15 bin ton da plastik ambalaj üretimi yaptık ve 
950 milyon TL ciroya ulaştık.

Ciromuzun yaklaşık dörtte birini ihracat satışlarından 
elde ediyoruz. Başta Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve 
Bağımsız Devletler Topluluğu olmak üzere dünyanın      pek 
çok bölgesine doğrudan ihracat gerçekleştiriyoruz ve 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “2015      İlk 1000 
İhracatçı” araştırmasında 16 sıra                      yükselerek 

Türkiye’nin en çok ihracat yapan 196'ncı firması olduk

- Kurumsal yapımızı güçlendiriyoruz
44 yıl önce Yusuf Sarıbekir ve ailesi tarafından kurulan 

Sarten, bir yandan aile şirketi olma geleneğini sürdürürken, 
diğer yandan kurumsal yapısını güçlendirme yolunda 
adımlar atmaya da devam ediyor. 2014 yılında Turquality 
marka destek programına dahil olan Sarten Ambalaj’a,  
dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden Mitsui geçtiğimiz 
yıl yüzde 15 oranında ortak oldu.

- Önemli olan şimdiye kadar elde ettiğimiz 
başarıların sürdürülebilirliği

Son olarak Mayıs ayında İstanbul Demir ve Demirdışı 
Metaller İhracatçılar Birliği’nin (İDDMİB) “İhracatın 
Metalik Yıldızları Ödülü”nü aldık. Müşterilerimiz için 
tasarladığımız ürünlerle pek çok ulusal ve uluslararası 
ödülün sahibi oluyoruz. Teknolojideki birikimleri, Ar-Ge ve 
eğitime yaptığımız yatırımlarla ve müşterilerimiz için her 
zaman en iyi çözümleri yaratmak için kullanıyoruz. Türkiye 
ve yakın coğrafyası içinde kaliteli ürün, hızlı ve iyi servis 
ve uygun fiyat özelliklerimizle müşterilerin öncelikli olarak 
tercih ettiği lider bir kurum olmayı başarıyoruz.

Yeni yatırımlarımızla birlikte 2016’da yüzde 
7 ila 8 arasında büyüme kaydetmeyi bekliyoruz. 
Önemli olan, şimdiye kadar elde ettiğimiz başarıların 
sürdürülebilirliğidir. Her zamankinden daha fazla çalışarak, 
kalitemizi ve verimliliğimizi yükselterek, ihracatımızı ve 
müşteri memnuniyetini artırarak Sarten’in, Türkiye’nin 
öncü markaları arasındaki yerini sağlamlaştırmayı 
hedefliyoruz.

Zeki Sarıbekir
Sarten Ambalaj CEO’su

1972 yılında kurulan Sarten, Türkiye’nin en 
büyük entegre ambalaj üreticisidir. Sarten, gıda 
sektörüne yönelik ambalajlarının yanı sıra, motor 
yağları ve kimyasal ürünlerde kullanılan metal ve 
plastik ambalaj kutuları, aerosol kutuları ve kavanoz 
kapakları üretmektedir. Sarten, Türkiye’nin 
haricinde 80 ülkede, yaklaşık 2.000 şirkete ürün 
tedarik etmektedir. Sarten ülke genelinde 13, 
yurtdışında ise Bulgaristan ve Rusya’da olmak 
üzere toplam 15 fabrika ile hizmet vermektedir.
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2015 yılında 65 basamak birden yükselen 
Assan Hanil, 2016 yılında 220 milyon Euro 

üzerinde bir satış hedefliyor

İSO'nun düzenlediği 'En Büyük 500' çalışmasına 2 yıldır katılım gösteren Assan 
Hanil, 2015 yılında 65 basamak birden yükselerek 158'inci sırada yer aldı.

Okan Gedik
Assan Hanil Genel Müdürü

Kibar Holding'in otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 
kuruluşlarından Assan Hanil olarak, faaliyete geçtiğimiz 
yıllarda yalnızca Hyundai Assan için parça temin ediyorduk. 
2005 itibariyle ise Ford-Otosan’ın da önemli tedarikçileri 
arasına girdik. Ardından Honda ve Isuzu gibi önemli araç 
üreticilerini de portföyümüze eklemeyi başardık. 2015'te 
Karsan ve Hyundai Motor Company’nin (HMC) birlikte 
üreteceği M2 sınıf minibüsün önemli parçalarının üretimini 
üstlendik. Assan Hanil olarak sadece otomotiv sektöründe 
değil, tüm taşıt araçları sektöründe en iyi ve özgün çözümü 
sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

- Başarılarımızın ardında çalışanlarımızın 
tümünün emeği ve gayreti var

İSO'nun düzenlediği 'En Büyük 500' çalışmasına 2 yıldır 
katılım gösteriyoruz. Katıldığımız ilk sene listeye 223'üncü 
sıradan giriş yapmıştık. 2015 yılında ise 65 basamak 
yükselerek 158'inci sırada yer aldık. Elbette bu ve bunun 
gibi tüm güzel başarı hikâyelerinin arkasında Assan Hanil 
çalışanlarının tümünün büyük emeği ve gayreti var. 

2010 yılından beri tanımladığımız vizyon ve misyon 
doğrultusunda attığımız stratejik adımlar Bakanlık onaylı 
Ar-Ge merkezinin kurulması, müşterilerimizin kapasite 
artışlarını, projelerini parça kaybetmeden, yeni üretim 
kabiliyetlerini de ekleyerek takip etmemiz, bu kapsamda 
60 milyon USD’ı aşan yatırımlarla yeni Tampon Boyahane 
tesisi kurulması, İzmit’teki 2. tesisimizin ve Bursa’da 
üretim tesisimizin yatırımlarının yapılması, hepsinden öte 
bu yoğun dönemde çalışma arkadaşlarımın üstün gayretleri 

şirketimizi bu noktaya taşıyan ana unsurlar oldu. 
Toplam 80 bin metrekarelik fabrikalarımızda bin 

kişilik dinamik kadromuzla yolcu ve sürücü koltukları, 
tavan ve halı kaplamaları, ön ve arka tamponlar, kapı 
panelleri, ön kumanda panelleri gibi parçaların üretimini 
gerçekleştiriyoruz.

- Otomotiv sektörü istikrarlı bir şekilde 
hedefine ilerliyor

2016 yılının ilk yarısını geride bıraktığımız bugünlerde 
Türk otomotiv üretim sektörünün istikrarlı bir şekilde 
hedefleri doğrultusunda ilerlediğini görüyoruz. Otomotiv 
ana sanayi üreticileri (OEM) 
olan müşterilerimizin üretim 
adetleri bütçelendiği şekilde 
gerçekleşmektedir. Yılsonuna 
kadar aynı performans 
sürdürüldüğü takdirde, 2016 
yılını olumlu bir şekilde 220 
milyon Euro üzerinde bir satış cirosuyla kapatacağımızı 
düşünüyoruz. 

Otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren 
firmamızın performansı sektördeki araç üreticilerinin 
gelişimleri ile doğrudan ilintili. Bu anlamda hem mevcut 
müşterilerimizde derinliğimizi arttıracak hem de henüz 
projelerinde yer almadığımız diğer araç üreticileriyle parça 
tedariğine hizmet sunma konusunda önemli girişimlerimiz 
var. Bu çalışmalarımızın pek çoğu 2016 yılsonunda 
sonuçlanacak. 

Ayrıca 3 senedir Ar-Ge çalışmalarını yaptığımız 
hava süspansiyonlu, ticari araç sürücü koltuğunda nihai 
noktaya gelmiş bulunuyoruz. 2016 yılı sonuna kadar 
tüm yatırımlarımızı tamamlayarak, seri üretime geçmeyi 
planlıyoruz.

- KSO'nun başarılı çalışmalarının devamını 
dileriz

KSO ülkemizin çok değerli şirketlerini bünyesinde 
barındıran faaliyetleri ile de oldukça etkin bir kurum. 
Sanayicileri bir araya getirerek, ortak sorunların çözümünde, 
ülkenin sanayi politikalarını etkileyen konularda vizyon 
geliştirmesine imkan veren çalışma grupları sayesinde, 
istekli bir şekilde toplantılarda, çalışmalarda yer alıyoruz. 
Kuruluşundan bu yana 27 senedir ülkemiz sanayisine 
aralıksız katkıda bulunmaya devam eden Kocaeli Sanayi 
Odasını kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.
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‘İlk 500’de 4 sıra yükselen Yıldız Entegre 
ihracattaki başarısını da sürdürüyor

2015 yılı ‘En Büyük 500’ listesinde geçen yılki sıralamasına göre 4 basamak 
yükselerek 38’inci sırada yer alan Yıldız Entegre, ‘İlk 1.000 İhracatçı’ listesinde 

ise 401’inci sırada yer aldı.

Yıldız Entegre A.Ş olarak orman ürünleri alanında 
faaliyet göstermekteyiz. Kuruluşumuz 1890 yıllarına 
dayanmaktadır. Bu işe kerestecilikle başladık ve 2001 
yılında Kocaeli'de MDF fabrikasını kurduk. Bugün kendi 
sektörümüzde dünyanın sayılı üreticileri arasında yer 
almaktayız. MDF, Mdflam, sunta, suntalam, boyalı mdf, 
laminat parke, mdf kapı, kapı paneli, dolap kapağı, emprenye 
edilmiş dekor kâğıdı ve tutkal üretimi gerçekleştirmeyiz. 

Yıldız Entegre, bünyesinde bulunan 6 fabrikası, 2 bini 
aşkın çalışanı ve 50’den fazıla ülkeye yaptığı ihracat ile 
sektöründe Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. 

Yıldız Entegre olarak 2015 yılını 2,7 milyar TL ciro ile 
bitirdik. İhracat rakamımız ise 2015 yılında 117 milyon 
TL oldu. Ağrlıklı olarak İhracat yaptığımız 10 ülke; İran, 
Irak, Arnavutluk, Kosova, Romanya, KKTC, Makedonya, 
Bulgaristan, Lübnan ve Türkmenistan’dır. Toplamda 
50’den fazla ihracat pazarımız bulunmaktadır.

- 2016 yılında yüzde 15’lik büyüme 
hedefliyoruz

2015 yılında  Holding olarak  Romanya ve Rusya’da  
MDF fabrikası,Kocaeli'de ise Çelik Tesisi kurma kararı 
almış idik. 2016 yılının ilk yarısında özellikle Romanya’da 
kuracağımız MDF tesisi için yoğun çalışmalarımız devam 
etti.  Makinelerimizin siparişi verildi. Kısa bir süre 
içerisinde Romanya fabrikamıza sevkiyatı yapılıp montaj 
işlemlerine başlayacağız.

Yine Kocaeli'de inşaatına başladığımız  çelik tesisi  
yatırımı üzerine de hızlı bir şekilde çalışarak makine 
siparişlerimizi verdik. 

 Yıldız Entegre olarak 2016 yılında yüzde 15’lik bir 
büyüme elde edeceğimizi tahmin ediyoruz.

Yatırım projelerimiz dışında; tesislerimizde özellikle 
enerji verimliliğine yönelik proje çalışmalarımız hızlı bir 
şekilde devam ediyor.  Kısa vadede Ar-Ge ve verimlilik 
üzerine olan projelerimizi de artırmayı hedefliyoruz.

- Her yıl farklı kategorilerde ödül alıyoruz
Yıldız Entegre olarak her yıl farklı kategorilerde 

ödüller almaktayız. En son 2016 yılında 12'nci Anadolu 
Kaplanları ödülünde Anadolu’nun en büyük 4'üncü şirketi 
olarak ödül aldık.

Yine Kocaeli’nde Maliye Bakanlığı Gelir Dairesi 
Başkanlığı Tarafından Kocaeli/Kurumlar Vergisinde En 
Yüksek beyanda bulunan mükellef olma ödülü aldık. 

Bunun dışında enerji verimliliği alanında yapmış 
olduğumuz projelerimizle; 'Sevap 3 Kategorisi  Jüri Özel 
Ödülü'nü aldık. Yine  T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Proje 
Ödüllerinde  ikincilik ödülüne layık görüldük.

- 2015'in ilk yarısına göre talepler azaldı
Ülkemizin bulunmuş olduğu jeopolitik konum gereği, 

terör olayları ve komşu ülkelerde devam eden savaş ve 
benzeri siyasi ve ekonomik risk faktörleri diğer sektörler 
gibi bizim sektörümüzü de etkiledi. Özellikle inşaat 
sektöründe bir yavaşlama başladı. Bir çok konut projesi 
yapımı 2017 yılında başlanmak üzere durduruldu. Bu da 
hem ihracat piyasasını hem de iç pazar taleplerini etkiledi.  
2015 yılının  ilk yarısına göre taleplerde azalma oldu.

Fakat Türkiye genç nüfusu fazla olan, dinamik bir ülke. 
Bu nedene ikinci yarıda bu durumun düzeleceğini umut 
ediyoruz. 

- Büyüdüğümüz coğrafyaya olan sorumluluk 
bilincimizle  öncü olma misyonumuzu koruyoruz

Yıldız Entegre olarak bir asrı aşkın süredir orman 
ürünleri sektöründeyiz. Çalışma azmimiz, sorumluluk 
bilincimiz ve takım ruhumuz ile sürekli güçlenen ve büyüyen 
bir aileyiz. Sadece üretim gücümüzle değil; teknolojimizle, 
çevreye duyarlılığımızla, kalitemizle, en önemlisi de kök 
salıp büyüdüğümüz  coğrafyaya olan sorumluluk bilincimizle  
öncü olma misyonumuzu koruyoruz. 

Bir asırdan uzun  süredir başarılarla devam eden 
bu ticari yolculuğumuzda bizimle birlikte yürüyen tüm 
çalışanlarımıza ve  büyük ailemizin  vazgeçilmezi  olan 
ticari ortaklarımıza teşekkür ederiz. 

Hakkı Yıldız
Yıldız Entegre  Yönetim Kurulu Üyesi
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Ravago Petrokimya, üretimi ile polimer 
hammaddede Türkiye’nin 2’nci büyük 

plastik üreticisi

Ravago Petrokimya toplam 255 bin metrekare alan üzerinde yer alan 3 üretim 
tesisi ve 215 bin tonluk üretimi ile polimer hammaddede Türkiye’nin 2’nci büyük 

plastik üreticisi konumunda. 

1998'den bu yana 
Türkiye’de yaptığı 
yatırımlarla plastik 
sektörünün önemli 
oyuncularından biri 
haline gelen Ravago, 
2013 yılında 
Türkiye’deki tüm 
üretim şirketlerini 
Ravago Petrokimya 
A.Ş. çatısı altına 
topladı. Ravago 
Petrokimya birleşim 
sonrası toplam 
45 bin metrekare  
kapalı alan üzerinde 
faaliyet gösteren 3 
üretim tesisi ve 300’ü 
aşkın çalışanıyla 

Ravago’nun bünyesindeki en büyük 2'nci üretim tesisi 
konumuna ulaştı. 

- Ravago Petrokimya, Ar-Ge merkezi ile
  Grup'un teknoloji lideri
Ravago Petrokimya ISO 14000, TS 16949, ISO 

9001 ve OHSAS 18001 belgelerine aynı anda sahip olan 
tek Ravago tesisidir. Ar-Ge de grubun liderliğine oturan 
Ravago Petrokimya farklı alanlarda uzman 30 kişilik Ar-
Ge kadrosu ile bir Ar-Ge merkezi kurarak grubun teknoloji 
lideri konumundadır. Ravago Petrokimya olarak toplam 
255 bin metrekare alan üzerinde yer alan 3 üretim tesisimiz 
ve 215 bin tonluk üretimimiz ile polimer hammaddede 
Türkiye’nin 2'nci büyük plastik üreticisi konumundayız. 

EPS üretimi ile faaliyet gösterdiğimiz İzmir Aliağa’da, 
toplam 150 bin ton  kapasiteyle Türkiye’nin ilk EPS 
üreticisiyiz. 

- Yenilikçi adımlar atmaktan korkmuyoruz
2001 yılından bu yana Gebze’de,  Termoplastik-

Elastomer, Mühendislik Plastikleri ve Silikon Üretimi 
ile faaliyet gösteren firmamız, 55 bin ton  kapasitesiyle 
Türkiye’nin lider teknik kompound üreticisi sıfatını taşıyor. 
Yenilikçi adımlar atmaktan asla korkmuyoruz. 2012’de 
grubumuzun kimya alanındaki ilk faaliyetini başlattık ve 
bugün 15 bin ton TPU kapasitesine sahip Türkiye’nin ilk 

termoplastik-poliüretan tesisini kurduk.  
2013 yılında yaptığımız satın alma ile poliüretan 

sistemlerinde de faaliyet göstermeye başlayarak, TAYSAD 
tesislerinde 300'den fazla çeşitte poliüretan sistem üretimini 
gerçekleştiriyoruz.

2016 bizim için 5 yıl öncesinde planladığımız atılımları 
hızla gerçekleştirdiğimiz bir yıl. Türkiye pazarında 
beklenen olumsuz atmosfere rağmen üretim alanında hem 
yatırımlarımıza hem de geliştirdiğimiz projelerle çeşitli ürün 
gruplarımızla hizmet verdiğimiz birçok sektörüde satışımızı 
artırarak büyümeye devam ediyoruz. İhracat yaptığımız 50 
ülkede dış politikanın getirdiği bazı kısıtlamalara rağmen 
ihracatımız beklentimizin de üzerinde artış gösteriyor. 
Özellikle otomotiv sekötründe ve Avrupa’daki projelerimiz 
ile markalarımızın Avrupa pazarında bilinirliği her geçen 
gün artıyor.

- İlk 100 sanayi kuruluşu içindeyiz
Ravago Türkiye olarak Türkiye’nin en büyük ilk 100 

sanayi kuruluşu arasında yer alıyoruz. Üretim şirketimiz 
Ravago Petrokimya ise 50 ülkeye yapmış olduğu ihracat 
ile plastik hammadde ve kauçuk gruplarında Türkiye’nin 
3'üncü büyük ihracatçısı konumunda. Önümüzdeki 3 yıl 
içinde de,  dış pazarlardaki satışları arttırarak kuvvetli bir 
marka stratejisi yürütmek, en önemli amaçlarımızdan biri.

- Biz, fark yaratacağımız  
  yarınları düşünüyoruz
Biz aslında fark yaratacağımız yarınları düşünüyoruz. 

Sahip olduğumuz 30 kişilik Ar-Ge ekibi, tecrübeli üretim 
takımları ve engin bilgi birikimiyle, eriştiğimiz geniş ürün 
çeşitliliğinin yanı sıra, piyasada olmayan  her özel ürün 
talebine ve her türlü çözüm arayışına da  hizmet veriyoruz. 
Gebze’de kurulacak yeni Ar-Ge merkezi yatırımızla da, 
gelişimin adı olmaya hazırlanıyoruz. Çalışma azmimiz 
ve cesaretimiz, farkın içimizde olduğunu tüm dünyaya 
kanıtlıyor. Türkiye’nin en büyük ilk 100 sanayi kuruluşu 
arasında yer alarak, sadece ülkemizde değil, ihracat 
yaptığımız 50 ülkede de özellikle tercih ediliyoruz.

Bugün  Türkiye'nin ikinci büyük  petrokimyasal 
üreticisi olarak kimya sanayinin en önemli oyuncularından 
biriyiz. Gelişmekten asla vazgeçmediğimizi her fırsatta 
kanıtlıyoruz ve bugün İzmir Aliağa’da 210 bin metrekare 
'lik üretim kompleksi ile 45 bin metreküp’lük tank çiftliği 
yatırımlarımızla, bizi bekleyen yarınlara hazırlanıyoruz.

Mehmet Turhan Onur
Ravago Türkiye- CEO’su & Yönetim 

Kurulu Başkanı
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Toyota Otomotiv, Türkiye’de ihracat yoğun 
üretimin öncüsü...

1990 yılında kurulan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., 1994 yılında Corolla 
Sedan ile üretim faaliyetine başladı. 2001 yılına kadar yerel ortakla sadece iç 
piyasa için üretim yapıldı. , 2002’den itibaren, ihracat odaklı bir şirket kimliği 

kazanarak, Türkiye’de ihracat yoğun üretimin öncüsü oldu. 

2002 yılından itibaren, ihracat odaklı bir şirket kimliği 
kazanarak, Türkiye’de ihracat yoğun üretimin öncüsü 
olan Toyota Otomotiv, bu tarihten sonra artan talebi 
karşılayabilmek için, 2003 yılında iki vardiya üretimine 
geçerek, yıllık üretim kapasitesini yıllık 150 bin adede 
yükseltti. 2004 yılında ise, Türkiye’de üretilen ilk MPV 
araç olarak Verso’yu, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 
hatlarında, yeni bir model olarak üretmeye başladık.

Şirketimiz aynı zamanda, Türkiye’nin en büyük 
ihracatçılarındandır. TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)’nin 
verilerine göre listede her yıl ilk 10 içinde yer alan 
şirketimiz, 2015 yılında 1.8 milyar dolar’ın üzerinde bir 
ihracat geliri ile Türkiye’nin en büyük sekizinci ihracatçısı 
konumundadır. 2002 yılından bu yana toplamda 22 milyar 
doları geçen ihracat gelirimizle, Türkiye ekonomisine katkı 
sağladık. Hedefimiz, bu katkıyı artırarak sürdürmektir.

- 2016'da 150 bin adet üretim hedefliyoruz
Halen Sakarya’daki fabrikamızda Corolla ve Verso 

modellerini yüksek kalite standartlarında üretiyor ve 
bunun büyük bir çoğunluğunu 50’den fazla ülkeye ihraç 
ediyoruz. 2015 yılında, 116 bin adet araç ürettik ve bunun 
yaklaşık 80 bin adedini ihraç ettik. Aslında 2015 yılı bizim 
için, çalışanlarımızın, yan sanayimizin yoğun çalışmaları 
ile, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak 21 yıllık 
tarihimizin belki de en önemli projesine bir ön hazırlık süreci 
durumunda idi. Mevcut modellerimiz Corolla ve Verso’nun 
yanı sıra, bu yıl sonunda yepyeni üçüncü bir modelin yani 
Toyota C-HR’ın seri üretimine başlıyor olacağız. 

2016 yılında, yaklaşık 150 bin adet üretim 
gerçekleştirmeyi ve bunun 113 bin adedini ihraç etmeyi 

planlıyoruz. Dolayısıyla, geçen yıla kıyasla üretim ve 
ihracat faaliyetlerimiz yüzde 30 artış göstermiş olacaktır. 
Diğer yandan, yıllık üretim kapasitemiz de 150 bin adetten 
280 bin adede çıktığı için, kapasitemizin yüzde 87 gibi 
yüksek bir oranda arttığını ifade edebiliriz. 

Tüm bunlara ilaveten, yeni modelimizle birlikte gelen 
üretim artışını gerçekleştirebilmek için yaklaşık 2 bin yeni 
eleman istihdam ediyor olacağız. İçinde bulunduğumuz 
dönem bizim için çok özel, çok farklı. Bu çok özel modelin 
seri üretimine başlayacak hali hazırda tek fabrika olarak, 
yeni bir dönüm noktasının eşiğindeyiz. Yeni modelimiz C-
HR, Türkiye’de bugüne kadar üretilmiş olan ilk crossover 
ve ilk hibrit araç olacaktır. Bu proje için gerçekleştirilen 
375 milyon Euro ek yatırımla birlikte, toplam yatırımımız 
yaklaşık olarak 1.8 milyar Euro’dur.

- Türkiye'de sektör çok başarılı şekilde gelişti
Türkiye otomotiv sektörü çok başarılı bir şekilde 

gelişti ve ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet 
edebilirliğine çok olumlu bir katkı sağladı. Bu gelişimin 
sonucu olarak bugün Türkiye, üstün kaliteli ve katma 
değerli üretimiyle, otomotiv ana ve yan sanayi açısından 
bölgesel bir üs olarak anılıyor. 

2015 yılı, Türkiye ekonomisinin belkemiği olan otomotiv 
sektörü açısından muhteşem bir yıl oldu. Türkiye’deki 
otomotiv üreticileri toplam 1 milyon 360 bin adet araç 
ürettiler ve bunun 992 bin adedini ihraç ettiler. Üretim, 
ihracat ve iç pazar açısından da 2015 yılı, adeta rekorlar yılı 
oldu. Bu sonuç, halen faaliyetlerini sürdüren tüm otomotiv 
fabrikalarının başarılı performanslarının bir getirisidir. Hiç 
şüphem yok ki; gelecek yıllarda daha da yüksek rakamlara 
ve dolayısıyla yeni rekorlara ulaşılabilecektir.

Fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz üretimin kalite 
seviyesi, diğer Toyota fabrikaları arasında en iyilerden biri 
olarak değerlendirilmektedir. Üretim faaliyetimiz, sadece 
kalite açısından değil, verimlilik, iş güvenliği, çevre ve diğer 
pek çok parametre açısından da ciddi anlamda başarılı bir 
seviyededir. Üstün üretim kabiliyetimiz sayesinde, Global 
Toyota’nın takdirini kazanmış durumdayız. Üretime 
başladığımız ilk günlerden itibaren Toyota Üretim Sistemi 
(TPS) ve Toyota Yaklaşımını (Toyota Way) başarıyla 
uygulamaktayız. Ekonomik kriz, Marmara Depremi gibi 
zor ve sıkıntılı dönemlerden geçmiş olsak bile, Toyota 
ilkeleri ile Türkiye’ye katkıda bulunmak için mücadele 
etmekten hiç vazgeçmedik. Yeni yatırımları tetikleyen, 
fabrikamıza ve çalışanlarımıza duyulan güven ile tüm bu 
kararların alınmasını sağlayan unsurların en başında bu 
özelliklerimiz bulunmaktadır

Hiroshi Kato
Toyota Otomotiv Genel Müdürü ve CEO
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Kocaeli Sanayi Odası tarafından geleneksel hale getiri-
len ‘Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nin 2016 yılı kaza-
nanları belli oldu. 9 Haziran tarihinde Leyla Atakan Kültür 
Merkezi Dr.Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonunda dü-
zenlenen törenle sahiplerini bulan ‘22. Şahabettin Bilgisu 
Çevre Ödülleri’ törenine Çevre Şehircilik Bakan Mehmet 
Özhaseki, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu,  Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ko-
caeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, İzmit 
Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat 
Doğan, TOBB  Başkan Yardımcısı Halim Mete, Kocaeli Sa-
nayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Körfez Ticaret Odası 
Başkanı Mustafa Efe, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Cey-
han, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, Bilim, Sanayi ve Ticaret İl 
Müdürü İlhan Aydın, Organize Sanayi Bölgesi Başkanları, 
sanayiciler ve işadamları katıldı.  

- Zeytinoğlu: Her yıl getirdiğimiz yeniliklerle 
organizasyonumuzun canlılığını artırıyoruz

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Türkiye’nin ilk ve tek 
organizasyonu olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerini 22 
yıldan bu yana düzenlemekten gurur duyuyoruz. Ödülümüzün 
adını taşıyan ve henüz çevrenin konuşulmadığı 70’li yıllarda, 

çevre sorunlarının çözümü için yoğun çalışmaları olan 
kurucumuz merhum Şahabettin Bilgisu’yu, bugünü vesile 
ederek buradan tekrar saygıyla ve rahmetle anıyorum. Her yıl 
getirdiğimiz yeniliklerle ödül organizasyonumuzun canlılığını 
artırıyoruz. 2009 yılından itibaren KOBİ dalında da Çevre 
Ödülü vermeye başladık. 2014 yılından beri sektörel bazlı 
bir değerlendirme 
yaparak, yeterli 
başvurunun olduğu 
sektörlerde Sektör 
Ödülleri de vermeye 
başladık. 2015 yılında 
ilk kez Marmara 
Bölgesi haricinde 
gelen başvuruları 
d e ğ e r l e n d i r m e y e 
aldık. 2016 yılında 
ödül organizasyonunun kapsadığı alanı stratejik olarak 
genişlettik ve organizasyonu tüm Türkiye’deki sanayi 
kuruluşlarına açtık. Ödül törenine bu yıl katılan firma sayısı 
30 ile rekor bir sayıya ulaştı. Hedefimiz 25 firma idi. Bu 
firmaların 13 tanesi İstanbul, Sakarya, Bursa, Eskişehir, 
Tekirdağ, Kırklareli, Kayseri ve Aydın illerindendir. Öncelikle 
buradan, bu organizasyona katılma cesaretini gösteren, 
kapılarını ve tüm proseslerini bizlere açan tüm firmalarımızı 
kutluyorum. Hepsi birer şampiyon. Ayrıca; ödül almaya hak 

‘22. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ 
sahiplerini buldu

Kocaeli Sanayi Odası’nın düzenlediği 2016 yılı 22. “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” 09 Haziran tarihinde 
yapılan törenle sahiplerini buldu. 
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kazanan firmalara atık bertarafı konusunda İZAYDAŞ 
tarafından özel indirimler yapılmaktadır. Huzurlarınızda 
Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve İZAYDAŞ’a bu 
desteğinden dolayı teşekkür ederiz.” dedi.

- Halim Mete: Çevre sorunları bugünki dünyanın 
en önemli sorunudur

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun ardından konuşan 
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, 

“Bugün burada 
olmaktan dolayı çok 
mutluyum. Beni davet 
eden KSO Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu’na 
teşekkür ederim. 
Çevre sorunları 
bugünkü dünyanın en 
önemli sorunudur. 

K ü r e s e l 
ısınmasının etkilerini 

konuştuğumuz 1950’lerden bu yana Pasifik'te 5 ada sulara 
gömüldü. Bununla birlikte sulara gömülen ada sayısı 
33’e yükseldi. Bu anlamda tehlikenin farkına varmamız 
lazım. Son 30 yılda kömür ve petrole alternatif doğalgazı 
yaygınlaştırdık. Elektrikli araba üretimini başardık. Ama bu 
yeterli değil. Küresel bir farkındalık oluşmalı. 

Şahabettin Bilgisu ödül törenini düzenleyen Kocaeli 
Sanayi Odası'nı tebrik ederim. Bu ödüllere her geçen gün 
artan ilgi Kocaeli Sanayi Odası'nın ne kadar doğru bir iş 
yaptığının da göstergesidir. Ödül alan tüm firmaları tebrik 
ediyorum” dedi.

- İbrahim Karaosmanoğlu: Kocaeli'ndeki tüm 
sanayicilerimize teşekkür ediyorum

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim 
Mete’nin konuşması sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye 

Başkanı İbrahim 
K a r a o s m a n o ğ l u , 
“Böylesine bir 
o r g a n i z a s y o n u 
yapmak ve 
ö d ü l l e n d i r m e k 
gerçekten takdire 
şayan, zamanında 
‘İzmit Körfezi 
temizlenir mi ?’ 
diyenler bundan 

birkaç sene önce İzmit Körfez’inin ne hale geldiğini 
hatırlayacaklardır. Çevreye değer vermediğimiz takdirde 
bunun maliyetinin, insana verdiği acının tarifi yok. Bugün 
çevre noktasında çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. 

Ben, Kocaeli’ndeki tüm sanayicilerimize teşekkür 
ediyorum. 12 yıl önce çevre çalışmalarımıza sanayicilerimizle 
beraber başladık. Bizler hiçbir zaman sanayicimizi yolunacak 
tavuk olarak görmedik. Güven içinde ortaklık kurduk. Bu 
açıdan bugün burada ödül alacak olan tüm firmalarımızı 
tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

- Hasan Basri Güzeloğlu: Kocaeli Sanayi 
Odası'nı çevreyi sahiplenmesi dolayısı ile kutlarım

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı 
konuşmasında; “22 nci Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 

töreninde saygıdeğer Bakanımızı Kocaeli’de ağırlamaktan 
ve sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 
65'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı görevini 
üstlenen, çeyrek 
asra varan yerel 
yönetim ölçeğinde 
Türkiye’de model 
birçok uygulamayı 
gerçekleştiren, şehir 
ve insan kimliğiyle 
öne çıkan bir ismin, 
Sayın Mehmet 
Özhaseki’nin yeni 
kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev almasının, 
kentlerdeki yaşam kalitesi, çevresel gelişmeler, insanımızın 
beklentisinin karşılanması açısından  çok önemli bir fırsat ve 
şans olduğunu ifade etmek istiyorum.     

Merhum Şahabettin Bilgisu’yu rahmetle anıyorum. Onun 
başlattığı çizgide Sanayi Odamızın çevreyi sahiplenmesini, 
sanayici kimliğini çevreyle bütünleştirmesini, üretirken çevreyi 
korumasını ve çok özel bir ödül törenini gerçekleştirdiği için 
Sanayi Odamızı kutluyorum.  Bugün buraya gelen, ödül alan 
ve almayan, çevreye saygısı olan, üretirken kalkınmayı, 
çevresel değerleri korumayı ilke edinen tüm sanayicilerimizi 
tebrik ediyorum. Katkı veren, emeği geçen, destek olan 
herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

- Mehmet Özhaseki: Çevre bize emanettir, hiç 
bir şekilde ihanet etmemeliyiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki, 
“Bugün bu güzel tören vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan 
büyük mutluluk duyuyorum. Çevrenin önemini hepimiz 
biliyoruz fakat son yıllarda özellikle dünyanın dört bir 

yanında çevre ile ilgili çok büyük hassasiyetler oluştu. Bu yıl 
itibariyle dünya çapında yapılacak 11 tane toplantı var. Çevre 
bize emanettir ve bizimde bu emanete ihanet etmememiz 
gerekiyor. Çevreyi hiçbir şekilde kirletmememiz gerekiyor. 
Bizler kadar çevreci bir toplum yok. Bizim kalkınmaya ve 
gelişmeye ihtiyacımız var. 

Bu ödül töreninin hazırlanmasında emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor, ödül alanları tebrik ediyorum” dedi.

Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye 
konuşmalarının ardından Kocaeli Sanayi Odası Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin 
Tuğrul, günün anısına bir plaket takdiminde bulundular.

 Ödül töreninde ödül almaya hak kazanan firmaların iyi 
uygulama örneklerini ve ödül alma gerekçelerini açıklamak 
üzere İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç jüri 
sözcüsü olarak yer aldı.
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7 özel çevre ödülü sahiplerini buldu

Sektör Ödüllerinden 1’incisi olan Otomotiv ve Yan 
Sanayi Sektörü Çevre Ödülü’nü ‘Pimsa Otomotiv 

AŞ.’ aldı. Ödülü sahnede, firmanın Yönetim Kurulu 
Başkanvekili Ömer İltan Bilgin, KSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı 

Hasan Tahsin Tuğrul’un elinden aldı.

‘Gülçiçek Kimya ve Uçanyağlar Sanayi ve Ticaret 
AŞ.’ 2’nci sektör ödülü olan Kimya Sektörü Çevre 
Ödülü’nü almaya hak kazandı. Ödülü Gebze Teknik 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün 
elinden firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Aslan 

Gülçiçek aldı.

3’üncü sektör ödülü olan Karma Sektör Ödülü’nü 
‘Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ’ (Kırklareli) 

Genel Müdürü Cemil Çiçek, Kocaeli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagu’den aldı.

Son Sektör ödülünü ise ‘Çolakoğlu Metalurji AŞ. 
- Dilovası Çubuk Haddehanesi’ Metal Sektörü 

kategorisinde aldı. Ödülü sahnede Şirket Koordina-
törü  Cahit Aşkın, TOBB Başkan Yardımcısı Halim 

Mete’den aldı.

Teşvik Ödüllerin ilkini yaptığı çevre yatırımları se-
bebiyle ‘Pak Gıda Üretim ve Pazarlama AŞ. (Pak-
maya)’ aldı.  Ödülü, Kocaeli Büyükşehir Belediye 

(KBB) Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’ndan İzmit 
Fabrika Müdürü Yalçın Özel aldı.

2’nci teşvik ödülünü ise su geri kazanımı konusunda 
yaptığı yatırımlar sebebiyle ‘Türkiye Petrol Rafine-
rileri A.Ş. (TÜPRAŞ)’ aldı. Ödülü İzmit Rafineri 
Müdürü Ziya Gürün, Kocaeli Valisi Hasan Basri 

Güzeloğlu’nun elinden aldı.
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KOBİ Kategorisinde Büyük Ödülü ise Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin elinden ‘Hid-
ropar Hareket Kontrol Teknolojileri Mer. San. ve 
Tic. AŞ.’ Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl aldı.

Ödül töreninin ardından İZAYDAŞ’a ödül organi-
zasyonuna verdiği destek nedeni ile teşekkür plaketi 

verildi. 

Çevre, şehir ve kültürün, insan merkeze alındığında 
hayatın tüm alanlarını kapsayan üç temel ve çok önemli 
konular olduğunu ifade eden AK Parti’nin çevre, şehir 
ve kültür işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcı-
sı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Hem 
birbirinden farklı olarak değerlendirebileceğimiz hem 
de birbiriyle kesişen noktalarının da olduğu konular.” 
dedi.

Karaaslan, çevre, şehir ve kültürle ilgili Türkiye’de 
oluşturulmuş ve oluşturulacak politikalara katkı vere-
ceklerini belirterek, “Çevre konusunda son yıllarda yü-
rütülen bir algı operasyonu var. Çevreyi, sadece ağaç 
kesmek ve ağaç dikmek üzerinden daha yüzeysel bir 
bakış açısıyla değerlendiriyorlar. Oysa ki öyle değil. 
Biz, biyolojik çeşitlilikten yenilenebilir enerji kaynak-
larına, geri dönüşümden yeşil yaşam alanlarına kadar 
bütün hatlarıyla beraber sivil toplum kuruluşlarının ve 
üniversitelerin katkısıyla önemli çalışmalar, çalıştaylar 
yapıyoruz. Bunlar devam edecek.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Vatandaşların gündelik yaşam pratiğine çevre ve 
kültür hassasiyetleri sokmak gibi bir amaçları oldu-
ğunu belirten Karaaslan, şunları kaydetti: “Türkiye’de 
kültür politikalarıyla ilgili önemli çalışmalar yapıldı. 
Bunları bir kere doğru anlatmak ama halkımızın bun-
ları da kendi hayatının bir parçası olarak görmesini ve 
içinde yaşamasını sağlamak, aynı zamanda medeniye-
timizin izleri, mesela manevi şahsiyetlerin gün yüzüne 
çıkmasından tutun da bütün tarihi izlere, bizi biz yapan 
değerlere sahip çıkmak, korumak, o anlamda geleceğe 
taşımak gibi hedefimiz var.”

Karaarslan: Çevre 
yüzeysel bir bakış açısı 
ile değerlendirilemez

Gebze Center
mağazamıza bekliyoruz.
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Hidropar Ha-
reket Kontrol Tek-
nolojileri Merkezi 
A.Ş. (HKTM) te-
mellerini Hidro-
par Kocaeli Ltd. 
Şti. adıyla Bos-
ch Rexroth’un 
ana bayisi olarak 
1998 yılında attık. 
Hizmet ve üretim 
süreçlerinde; hid-
rolik, elektrome-
kanik ve robotik, 

mekanik ve otomasyon satış olmak üzere 3 alana odaklanıyo-
ruz. Hareket ve kontrol teknolojileri alanında önder olmak, 
bu alanda piyasada oluşabilecek taleplerin uzman firması 
olarak değerlendirilmek istiyoruz. 2015 ciromuz 32 milyon 
TL. Yüzde 5 pazar payı ile sektörde ilk 10 firma arasında 
yer alıyoruz. Her yıl takriben 200 civarında hidrolik sistemi 
sanayiye sağlıyoruz. Mühendislik gerektiren tüm mekanik ve 
otomasyon ürünlerini endüstrinin değişik sektörlerine uygu-
ladığımızdan piyasayı makro seviyede takip ediyoruz. 

Aktif olarak 600, toplamda yaklaşık bin 300 müşterimiz 
var. Önümüzdeki yıl aktif müşterilerimizi yüzde 10 artırma-
yı hedefliyoruz. Mühendislik ve anahtar teslim projelerde 
birbirini tamamlayan hizmetlerimizle müşterilerimizin bek-
lentilerini uçtan uca karşılıyoruz. Müşterilerimizin yatırım-
larında çözüm ortağı olmak hedefiyle ilerliyoruz.

- Yeşil ve çevreci bir fabrika yatırımı yaptık
Bizim için amaç sadece üretim kapasitesini arttırmak 

değil çevreye ve doğaya saygılı bir yapı inşa etmek. ‘Ödün 
vermedik, ödül aldık’ diyoruz. Yeşil ve çevreci bir fabrika 
yatırımı yaptık. Enerji verimli ve çevreci bina olması 
nedeniyle 22 yıldır düzenlenen Kocaeli Sanayi Odası 
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülü KOBİ dalında Türkiye 
birinciliğini Haziran ayında aldık. 

Bina çatısına kurduğumuz Fotovoltaik  güneş panelleriyle 
elektrik üretimi yapıyoruz. 363 adet panel yıllık 118.000 
kWh elektrik enerjisi üretmemizi sağlıyor. Çevreci 
üretimle CO2 salınımı önleyerek yılda 92 adet yetişkin 
ağaç kurtarılmaktadır. Ayrıca binamızda Toprak kaynaklı 
ısı pompası sistemi mevcut bu sayede toprağın altındaki 
sıcaklık farkından yararlanarak ısı pompasına giren suyun 
sıcaklığını yükseltiyoruz. Bu artış yerden ısıtma sistemiyle 
birleşince verimlilik en az  yüzde 40 artıyor. Sıcak su 
üretimini de gerçekleştiren bu sistem yazın soğutmaya da 
yüzde 20 katkı sağlıyor. Yine binamızda uyguladığımız hava 
kaynaklı ısı pompasıyla, ana ünite ile fancoiller arasında gaz 
yerine su kullanılması, soğutma sistemini çevreye duyarlı, 
depreme karşı da güvenli kılıyor. VRF klima sistemlerine 
oranla yüzde 10 daha az enerji tüketiyoruz. Tuvalet 
sularının dışında kalan tüm atık sulara 'Gri Su' adı verilir. 
Gri su geri kazanım sistemimiz ile lavabolarda kullanılan 
sular arıtılarak rezervuarlara gönderilip tekrar kullanılıyor. 

Böylece su tüketiminden yüzde 50 tasarruf sağlıyoruz. 
Solarwall Sistemimiz sayesinde, emilen havanın direnci 

ve güneşin etkisiyle fabrika alanının ısıtılmasında kullanılan 
hava üfleyicili cihazlara giren havanın ön ısıtmasını 
sağlıyor, üretim alanlarının ısıtılmasında yüzde 40’a varan 
doğalgaz tasarrufu elde ediyoruz. 10 cm. taş yünüyle cephe 
izolasyonu sayesinde ısıtma ve soğutma enerjisi için gereken 
tüketimi en aza indirdik. Yerden ısıtma sistemini kullandık,  
ofislerimizde LED ile aydınlatma yaptık ve lavabolarımızda 
az su tüketen verimli armatürler kullandık.

Sektörümüzde hidrolik yağ kullanımı çevreye zarar 
vermemek adına çok dikkatle yaklaştığımız bir konu, gerekli 
tüm önlemleri alıyoruz. Ekonomik ve çevresel gelişmeler 
günümüzde sürdürülebilirliğin bir tercih olmak yerine 
zorunluluk haline gelmesine neden olurken, Amerikan Yeşil 
Binalar Konseyi’nin (USGBC) derecelendirme sistemlerinden 
biri olan LEED Mevcut Enerji Verimli Yeşil Binalar 
Sertifikası alan bina sayısı her geçen gün artmaya devam 
ediyor. LEED standartları, bina sahiplerine sürdürülebilirlik 
standartlarını ve ilkelerini tanımlarken, bina sahibinin binaya 
ait işletme ve bakım maliyetleri ile enerji ve su sarfiyatını 
azaltması, bina kullanıcı memnuniyetini artırması, çevreye 
olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçlıyor. Ülkemizde 
de sayısı her geçen gün artan ve özellikle büyük işletmelerde 
uygulanan LEED tüm binayı bir bütün olarak incelerken, 
binada geliştirilmesi gereken noktaları belirleyerek ve o 
binaya özgü sürdürülebilirlik stratejileri ortaya koyuyor. 
Bizim de LEED sertifikalandırma sürecimiz devam ediyor.

- Endüstri 4.0 konsepti 'işbirlikçi robot' ile en 
üst seviyeden ülkemize kazandırılacak

Yürüttüğümüz Ar-Ge projelerinden, yeni başladığımız 
ve 2.5- 3 yıl sürecek hidrolik servo silindir projesinin ilk 
adımlarını atmaya başladık. Ağır endüstrideki çok hassas 
hareketler için tasarladığımız bir proje. 900 bin TL’lik proje 
desteği söz konusu, bir o kadar da biz yatırım yapacağız.

Daha önce yürüttüğümüz “Delta Robot” projesi için de 
TÜBİTAK Ar-Ge desteği aldık. 2011’de tamamladığımız 
proje ağırlıklı gıda endüstrisinde kullanılan hafif ürünlerin 
çok hızlı olarak bir yerden bir yere aktarılmasını sağlıyor. 
Bu projemizden hemen sonra bir D2 Paralel Robot projesi 
daha yaptık. Proje, 2013’te bitti. Ancak iki projede henüz 
ticarileşmedi. Ürün olarak satılabilir aşamaya gelmesi 
konusunda çalışmalarımız devam ediyor. ‘İşbirlikçi Robot’ 
konusunda değerlendirme aşamasında olan bir TÜBİTAK Ar-
Ge projemiz daha var. Öğretilebilir zekaya sahip, insanlarla 
işbirliği yapan, onlarla çalışabilen, insansı bir robot olacak. 
Endüstri 4.0 konsepti bu proje ile en üst seviyeden ülkemize 
kazandırılacak. Yeni bir teknolojik yaklaşım ile ilk defa 
dünyada ilkler arasına gireceğiz.

Bir de, firma içinde 7/24 servis hizmeti veren ve anahtar 
teslim montaj işleri yapan bölümümüzü 2014 yılında 
HKSM (Hareket Kontrol ve Servis Merkezi) adıyla şirkete 
dönüştürdük. HKTM ortaklığıyla yoluna devam eden HKSM, 
müşterilerimizin sorunlarını çözmede bizim için büyük 
avantaj sağlıyor.

Çevre konusunda ödün vermiyor
ödül alıyoruz...

Tunç Atıl
Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri AŞ.

Yönetim Kurulu Başkanı
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Pimsa Otomotiv, Gebze TAYSAD Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yer alan yaklaşık 300 personelin çalıştığı, Türki-
ye ve dünyanın önde gelen otomotiv firmaları için poliüretan 
bazlı iç/dış trim ve izolasyon parçaları üretilen, yaklaşık yir-
mi dönüm arazi üzerinde 
kurulu 15 bin m2 kapalı 
alana sahip fabrikasında 
gerçekleştirdiği yenilik-
çi uygulamalar, yüksek 
enerji verimliliği ve su 
verimliliği uygulamaları, 
yüksek iç ortam kalitesi, 
malzeme ve kaynakların 
etkin kullanımı, çevreci 
ve sürdürülebilir satın 
alma politikaları ve do-
ğaya saygılı üretim stan-
dartları ile LEED EB 
sertifikası kriterlerini 
Türkiye Otomotiv Sektö-
ründe gerçekleştiren ilk 
firma oldu.

Pimsa mühendisle-
rinin GVP Danışmanlık 
ile birlikte üretim tesi-
sinde gerçekleştirdiği on sekiz aylık mühendislik çalışması 
sonucunda mevcut binalar kategorisinde USGBC tarafından 
Mart 2016 tarihinde bu sertifikaya layık görülen Pimsa 
Fabrika binası, söz konusu tarih itibariyle Türkiye’de mev-
cut binalar kategorisinde en yüksek puan ile sertifikalandı-
rılmış yapı olma özelliğini de taşıyor. 

Çalışma kapsamında uluslararası yönetmeliklere uygun 
olarak enerji etütleri yapıldı ve enerji verimliliği artırıcı 
projeler hayata geçirildi.  Su verimliliğine yönelik uygula-
maların yanı sıra iç ortamda çalışanların verimliliğine ve 

konforuna yönelik yaklaşımlar gerçekleştirildi. Satınalma 
politikaları geliştirilerek sürdürülebilir bakış açısıyla des-
teklendi, fabrika binasında malzeme ve kaynakların verimli 
kullanılması sağlandı. 

Amerikan Enerji Bakanlığı Çevre Koruma Ajansı’nın 
(EPA) Energy Star verileri esas alınarak yapılan derece-
lendirme ve değerlendirmede, Pimsa Fabrikası küresel baz-
da muadil tüm üretim tesisleri içerisinde enerji verimliliği 
açısından en iyi ilk yüzde sekizlik dilimde yer almaktadır. 
Ayrıca, benzer şekilde Pimsa Otomotiv fabrika binasında su 
kaynaklarını etkin kullanılması sonucunda yüzde 45 oranın-
da daha az su tüketilmektedir. 

Pimsa Otomotiv Genel Müdürü Emre İncekara, almaya 
hak kazandıkları LEED Sertifikasının Pimsa’nın 41. kuruluş 
yıldönümüne rastladığını belirterek, Pimsa’nın yüzde 60’a 
varan yüksek direk ihracat oranı ve bu durumun beraberinde 
getirmiş olduğu zorlu rekabet şartlarına rağmen, kuruluşun-
dan bu yana çevre ve insan odaklı politikalarından hiçbir 
zaman vazgeçmediklerinin altını çizdi. İncekara, “Firma 
olarak dünya otomotiv sektöründeki yenilikçi yaklaşımları 
yakından takip etmekteyiz. Bu doğrultuda oluşturduğumuz 
firma politikalarımızı son yıllarda gerek tesisleşerek gerekse 
üretim proseslerini geliştirerek enerji verimliliği odaklı ileri 
teknoloji yatırımlarımızla destekledik. Bu durumun LEED 
EB Sertifikasını almaya hak kazanmamızda önemli bir etki-
si olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz otomotiv sektöründe bir 
ilke imza atmış olmaktan, sektöre örnek teşkil etmekten ve 
bu vesileyle ülkemizin ihracatına, rekabet gücüne ve sürdü-
rülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktan büyük memnu-
niyet duyuyoruz.’’ dedi. 

Pimsa, LEED EB kategorisinde LEED Gold 
sertifikası alan ilk Türk otomotiv firması oldu

Pimsa Otomotiv A.Ş., ABD’deki Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen ve dünya çapında kabul 
gören yeşil bina değerlendirme sistemi LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) kriterlerini yerine 
getirerek, Türkiye’de mevcut yapılar kategorisinde  LEED Gold sertifikası almaya hak kazanan ilk otomotiv 

firması oldu. 

Emre İncekara
Pimsa Otomotiv 

Genel Müdürü
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Dow, 1971 yılından beri Türkiye’de faaliyet göstermek-
tedir. Bugün üretim, Styrofoam™ yalıtım, poliüretan mal-
zemeler ve plastik katkı maddelerinin yanı sıra boyalar ve 
kaplamalar için bağlayıcı ve katkı maddelerinin büyüyen 
portföyüne odaklanmıştır.

1986 yılında Dow, bir poliüretan sistem evine yatırım 
yaparak satışa yönelik pazar konusundaki kararlılığını 
göstermiştir. 1996 yılında ise, şu anda İsrail, Yeni Zelan-
da, Avustralya, Lübnan, Gürcistan, Endonezya, Tayvan ve 
Malezya’ya ihracat yapan Styrofoam™ tesisi kurulmuştur.

2009 yılında Rohm and Haas’ı satın almamız, başta kap-
lama olmak üzere bize daha fazla büyüme fırsatı sağlamış 
ve bu satın alma, İstanbul merkezli boya üreticisi Polisan ile 
uzun süreli ortak girişimimize daha da fazla katkıda bulun-
muştur. Dow Kaplama Malzemeleri iş kolu, boya ve kapla-
malar için emülsiyon üretimi yapmak üzere Polisan ile bir 
ortak girişim işletmektedir. Dow, üretim tesisinin yüzde 60 

hissesine sahiptir.
Tek Dow ortak girişimi bu değildir. 2012 yılında kurul-

muş olan DowAksa, Dow ile Aksa Akrilik Kimya Sanayii 
A.Ş. arasında oluşturulmuş olan ve enerji, altyapı ve ula-
şım sektörleri için karbon fiberlerle bunların yan ürünlerini 
üreten ve enerji verimliliğini arttırmak, depremin neden ol-
duğu hasara karşı korunmak ve temiz su sağlamak amaçlı 
çözümlerle ilgili artan talebe karşılık veren uluslararası bir 
iş birliğidir. 

Genel olarak, geldiğimiz noktada yalnızca Türk piyasası-
na teknolojik çözümler sunmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda 
kaplamalar dâhil olmak üzere ihracat konusunda uluslarara-
sı pazarlar için önemli bir stratejik merkez konumundayız.

- Sektör için Türkiye, küresel pazarın önemli 
bir ihracat pazarı

Yılın şu ana kadar olan bölümü bizim için iyi geçti. Özel-
likle boya ve kaplamalar konusunda Türk kimya sektörün-
deki geleceğe yönelik fırsatlar hakkında oldukça iyimseriz.  
Türk boya ve kaplama sektörü, Almanya, İngiltere, İtalya 
ve İspanya gibi durgunluk yaşayan büyük Avrupa piyasaları-
nın aksine 2007 yılından bu yana sürekli büyüme gösteriyor. 
Yılda 850 bin tondan fazla hacimle Türkiye, şu anda küresel 
piyasanın toplam hacminin yüzde 2’sini oluşturmakta ve bü-
yümenin arkasındaki itici güç hâline gelmektedir.

2 milyar ABD dolarından fazla tahmini piyasa değeri ve 
kişi başına 12 kg’lık boya tüketimi, gittikçe artan teknolo-
jik yapı ve üretim kapasitesi ile birleştirildiğinde, Türkiye’ye 
kaplamalar konusunda dünya genelinde önemli bir yer ka-
zandırdı.  Ham madde sektörünün de büyümesiyle Türkiye, 
Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, Doğu Avrupa ve Orta 
Asya Cumhuriyetleri için önemli bir ihracat merkezi hâline 
geldi.

Bu coğrafi avantaj, yatırımın desteklenmesine yardım-
cı olarak kapasitenin artmasını sağladı.  Bizim gibi büyük 
uluslararası üreticilerin ilgisi, ürünlerin kalitesini ve ihra-
catı arttırdı. Sektör şu anda ihracat dâhil yaklaşık olarak 3 
milyar ABD dolarlık bir hacme ulaşmış durumda.

İhracat bizim için önemli bir itici güç olmaya devam ede-
cek; şu anda Gebze’deki üretimimizin yüzde 40’ı Orta Doğu, 
Afrika, Güney Doğu Avrupa ve Orta Asya Cumhuriyetleri’ne 
gidiyor ve işletmemizi kimyasal sektör ihracatı konusunda 
Türkiye’nin büyük başarı öykülerinden birisi hâline getiri-
yor. 

Gelecek konusunda, yeni bir reaktör ekleyerek 
Türkiye’deki üretim tesislerimize yatırım yaptık; mevcut ge-
nişleme planları daha fazla yenilikçi teknoloji üretmeyi ve 

Gebze’deki üretimimiz bizi kimyasal 
sektör ihracatı konusunda Türkiye’nin büyük 

başarı öykülerinden birisi hâline getiriyor

Cemal Drahor 
Dow Kaplama Malzemeleri Doğu Avrupa ve Türkiye Bölgesi Ticari 

Direktörü & Dow Kaplama Malzemeleri Türkiye Genel Müdürü

İhracat bizim için önemli bir itici güç olmaya devam edecek; şu anda Gebze’deki 
üretimimizin yüzde 40’ı Orta Doğu, Afrika, Güney Doğu Avrupa ve Orta Asya 
Cumhuriyetleri’ne gidiyor ve işletmemizi kimyasal sektör ihracatı konusunda 

Türkiye’nin büyük başarı öykülerinden birisi hâline getiriyor. 

[çevre ►
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ihracatı arttırmayı içeriyor.  Ayrıca, örneğin iç mekandaki 
hava kalitesini arttırmak için düşük uçucu organik bileşikli 
boyalar ve formaldehit azaltma teknolojileri gibi uygulama-
larda büyüme sağlamaya da odaklandık.”  

- Dow, su bazlı yol işaretlerine geçişin 
desteklenmesine yardımcı

Her yıl neredeyse 10 bin kişinin trafik kazalarında haya-
tını kaybettiği Türkiye’de yol güvenliği ciddi bir sorun. Yol 
üzerindeki güvenlik işaretlerinin görünür olması, sürücüleri 
yönlendirme ve kazaları önleme bakımından önemlidir. An-
cak, Türkiye ile birlikte pek çok Avrupa ülkesinde bu çizgileri 
çizmek için kul-
lanılan boyalar, 
havayı kirleten ve 
boyayı uygulayan 
insanların sağlık 
ve güvenliğini 
tehdit eden çok 
miktarda solvent 
içermektedir.

2014 yılın-
dan bu yana 
Dow, su bazlı yol 
işaretlerine ge-
çişin desteklen-
mesine yardımcı 
olmak için Ulaş-
tırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakan l ı ğ ı ’ n ı n 
bir alt birimi 
olan Karayol-

ları Genel Müdürlü-
ğü ile birlikte çalışı-
yor. Bu da Türkiye’yi, 
İskandinavya’dan sonra 
Avrupa’da solvent bazlı tra-
fik boyalarının ortadan kaldı-
rılmasını hedefleyen ilk ülke-
lerden birisi haline getiriyor.

Bu, Türkiye’nin ve Dow’ın 
gerçekten de gurur duyabileceği 
bir şey...

- Bizim için anahtar kelime 'sürdürülebilirlik'
‘Ham Maddeler Alanında Kimyasal Ürünler İhracatı Yıl-

dızı Ödülü’nün ve ‘Düşük Karbon Kahramanı’ ödülünün de 
sahibi olan Dow için; tabii ki bunlar oldukça memnuniyet 
verici ancak aslında motivasyonumuzu korumamızı sağlayan 
şey, insanların yaşamında gerçek bir fark yaratan yeni tek-
nolojilerin benimsenmesidir. Sürdürülebilirlik ise bu tekno-
lojilerin çoğunun arkasındaki temel faktördür.

Bizim için anahtar kelime sürdürülebilirlik ve bunları 
mümkün kılan ise inovasyondur. Sürdürülebilirlikten kastı-
mız, yüksek performanslı, etkili, dayanıklı ürünlerin üretil-
mesine yardımcı olmak ve karbon ayak izi düşük malzemeler 
sunmaktır.

Türkiye’de görmekten en memnun olduğum şeylerden bi-
risi de, solvent bazlı alternatiflerine göre çevre ve uygulayı-
cılar açısından daha iyi olan, düşük uçucu organik bileşikli, 
su bazlı, görünürlüğü yüksek yol işaretlerinin üretilebilmesi-
ni sağlayan ‘Fastrack’ bağlayıcı teknolojimize gösterilen ve 
gittikçe artan ilgidir. 

- 'Siz başarılı olmadıkça biz de olamayız'
Dow’da bizi en çok etkileyen sözlerden birisi, “Siz başa-

rılı olmadıkça biz de olamayız” sözüdür ve şirkette geçirdi-
ğim yıllarda bunun doğru olduğunu gördüm.  

Dow iş kollarının tümü, en son küresel yeniliklerden fay-
dalanmak isteyen Türk müşterilerini destekleme konusunda 
oldukça isteklidir. Bunu yaparsak, bir bütün olarak Türk 
kimya sektörünün geleceğe yönelik başarısını yalnızca yerel 
olarak burada Kocaeli’de değil, yalnızca ulusal olarak değil, 
uluslararası olarak da desteklemiş oluruz.

Berna Onar 
Dow Kaplama Malzemeleri 

Doğu Avrupa, Türkiye ve Orta Asya Satış Müdürü 
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Gülçiçek Kim-
ya ve Uçan Yağlar 
San Tic. A.Ş. 1961 
yılında esans üret-
mek için kurulmuş 
55 senelik sektörel 
tecrübe ve çalışma 
azmi ile ülkesinin en 
büyük esans üreticisi 
ve tedarikçisi haline 
gelmiştir. 65 ülkede 
4 binden fazla üre-
ticiye esans projesi 
üreterek destek ve-
ren şirketimiz 2015 
yılında 20 bin m2 
üzerine 31 bin m2 
kapalı alana kurulu 
full otomatik robot 
üretim teknolojisi 
ile donatılmış yeni 
tesisinde bir çatı 
altındaki en büyük 

üretim kapasitesine sahip olmanın gururunu yaşayarak; sek-
töre yeni fikir ve kokular kazandırmak üzere emin adımlarla 
yoluna devam etmektedir. 

IFRA (Uluslararası Esans Derneği) ve TKSD (Türkiye 
Kimya Sanayicileri Derneği) üyesi de olan Gülçiçek Kimya 
olarak çevre politikamız; çevrenin korunması için yasal mev-
zuata uyum, yürütülen faaliyetlerden kaynaklanabilecek kir-
lenmelerin önlenmesi, uygulamalarımızın bir parçası olarak 
çevre koruma faaliyetlerinin sürdürülmesi, sürekli izlenmesi 
ve bu konulardaki performansımızı her geçen gün artırmak-
tır. 

Ayrıca yasal zorunluluk çerçevesinde kalmayarak sür-
dürülebilir bir çevre için Gülçiçek Kimya Gebze üretim te-
sisimizi sıfırdan kurarken, en önemli hedeflerimiz arasında 
Doğal Hayatı korunması ve desteklenmesi, Kaynak ve proses 
verimliliği, kimyasal üretimin çevre etkilerini ve atık oluşu-
munu en alt düzeye indirgenmesi bulunmaktaydı.

Bunun için yeni tesisimizde; doğal hayatın ve çevrenin 
korunmasına yönelik tesis dış alanında ve iç alanlarında 
yaklaşık 5 bin m2 yeşil alan oluşturulmuştur. Oluşturulan 
bu yeşil alanlarda 718 adet 26 farklı ağaç türü, 13 bin 333  
adet 46 farklı bitki türü ve 4 bin 828 m2 çim bulunmakta-
dır. Yeşil alanlarımız dışında nehir canlılarının yaşadığı süs 
havuzlarımızda mevcuttur.

Tesisimizde üretim kaynaklı kimyasal atık oluşmamak-
tadır. Oluşturulan robot teknolojisi ile yaptığımız üretimden 
meydana gelebilecek döküntü ve sızıntılar engellenerek ürün 
elde edilmektedir.

‘Gri su tesisatı Projesi’ ile kullanım suları arıtma işlemi-

ne tabi tutularak tekrar kullanılmaktadır.
Tesis içerisinde oluşturulan 600 m3 lük havuzda yağmur 

suları toplanarak bahçe sulamada tekrar kullanılmaktadır. 
Bunlar dışında tesis içerisinde oluşan atıklar oluştuğu 

kaynakta sınıfına göre ayrıştırılmakta, toplanmakta, depo-
lanmakta ve bertarafa gönderilmektedir. 

Üyesi olduğumuz IFRA ve TKSD’nin yapmış olduğu ça-
lışmalara da katılarak çevre konusunda sektördeki gelişme-
leri yakından takip ediyoruz.

- Bizim üretimimizin de büyük bir bölümünü 
oluşturan esans sektörü büyümesini sürdürüyor

Kimyanın en önemli alt sektörlerinden biri olarak gör-
düğümüz ‘Kozmetik, kişisel ve ev bakım ürünleri’ sektörü 
her geçen yıl daha da büyüyerek Türk Ekonomisi’ne katkı 
sağlamaya devam etmektedir. 

Esanslar, doğal ve sentetik organik kimyasalların ka-
rışımından oluşan ürünlerdir. Esanslar, yaşanılan yere ve 
kullanılan eşyalara güzel ve tatlı kokular vermek için kul-
lanılırlar. Esanslar çeşitli sektörlerde pek çok ürünün koku-
landırılması için kullanılmaktadır. 

Ayrıca esans sektörü günden güne artan önemi ve üretim 
- tüketim hacmi ile bizim de üretimimizin büyük bir yüzdesi-
ni oluşturmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte birçok yeni-
likçi ürün de ortaya çıkmakta ve bu da bizim esanslarımızın 
bu ürünlerle birlikte dünyanın birçok ülkesinde raflarda ol-
masını sağlamaktadır. 

Kimya sektörü algı olarak çevreye en zarar veren sek-
törler arasında anılmaktadır. Kimya sanayisinin gelişmesi 
ile değişik sorunlar gündeme gelmiştir. Bunların içinde en 
önemli etkilerden biriside çevre zararlarıdır. Bu çalışmalar 
sonucunda toprak, hava ve su kirliliği başlamış ve 20. yy 
ortalarında insanlar çevrenin korunması gerektiğini düşün-
meye başlamışlardır. Bundan dolayı işletmeler yasal düzen-
lemelere uyarak, yeni teknolojileri takip ederek ve uygulaya-
rak; temiz üretim, atık minimizasyonu, kaynakların verimli 
kullanımı ve enerji verimliliği gibi konularda çalışarak sek-
törün çevreye yönelik etkilerini azaltmaktadırlar.

Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla müşterilerimizi, 
tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı çevre duyarlılığı konu-
sunda teşvik etmekte ve bilinçlendirmekteyiz. 

- Barışçıl ve güven ortamının oluştuğu yarınlarda 
daha yüksek hedeflere ulaşmayı arzuluyoruz

Dünyada yaşanan üzücü jeopolitik ve sosyoekonomik ne-
gatif etkenlerden sektörün etkilenmesine rağmen bu yılın ilk 
yarısında hedeflerimizin büyük kısmını gerçekleştirmiş du-
rumdayız. 

Ülkemiz adına en büyük arzumuz; insan hayatının ön 
planda olduğu barışçıl ve güven ortamının oluştuğu yarınlar-
da daha yüksek hedeflere ulaşmak...

Gülçiçek, doğal hayatın korunması ve 
desteklenmesi için kimyasal üretimin 

çevreye etkilerini en alt düzeye indirgiyor

Aslan Gülçiçek
Gülçiçek Kimya ve Uçanyağlar 

Sanayi Ticaret AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı
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Bazı işler, bazı projeler vardır, hiç sorgulamadan dahil 
olursunuz. İşte ADMOG böyle bir proje. Kuruluşundan beri 
destek olduğumuz bu projenin liderliğini, hiç düşünmeden 
kabul ettim. Amaç kutsaldı; hemen yapılmalıydı ve süreklilik 
arz etmeliydi. Yetişmiş insan kaynağı, bir fabrika kurmak 
için artık makinalardan ve finansmandan çok daha önemli 
bir hale geldi. Nitelikli insan kaynağını da maalesef hazır 
bulamıyoruz, yetiştirmek gerekiyor.

Sanayimizin ara eleman ve temel insan kaynağını En-
düstri Meslek Liseleri yetiştiriyor. Türkiye’de tüm yurda 
yayılmış 3 bin 290 adet Endüstri Meslek Lisesi var. Var 
ama inanın bir çoğunda temel ihtiyaç malzemeleri, alet ve 
makinalar yok. Eline ölçü aleti alamadan okulu bitiren öğ-
renciler mevcut. Tıpkı kadavra görmemiş tıp öğrencileri gibi 
mezun oluyorlar. İşte bu bağlamda çok önemli bir eksiği gi-
dermek amacıyla doğuyor ADMOG Projesi. Fabrika ve atöl-
yelerimizde yıllarca bize hizmet etmiş, değer üretmemizde 
katkıda bulunmuş alet, edavat, makina ve malzemeleri, ih-
tiyacı olan Endüstri Meslek Liselerine ulaştırma hedefiyle 
yola çıkılıyor. 

- Bağış yapılacak okullar, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile ortak belirleniyor
Sanayicilerden gelen kullanılmış ekipmanlar, uzman 

ekipler tarafından temizlendikten ve bakımları yapıldıktan 
sonra, özel paketlerinde belirlenen okullara gönderiliyor. 
Bağış yapılacak okullar ise, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak 
çalışmayla belirleniyor.

4 yıldır sürdürülen ADMOG Projesi için bu yıl, takım ar-
kadaşlarımla iddialı bir hedefimiz var. Geçtiğimiz yıla oran-
la, en az iki kat fazla bağış toplamayı ve bu bağışları 81 
ilimize yaymayı amaçlıyoruz. Elbette, bu önemli projenin, 
TAYSAD üyeleriyle birlikte, tüm sanayimize yaygınlaştırıl-
masını da arzu ediyoruz.

Projemizi bir adım ileriye taşımak için, bu yıl bir yenilik 
daha yapıyoruz. Artık sadece kullanılmış ekipmanları değil; 
yeni ürünlerin de bağışını kabul ediyoruz.

- Gençlerimizin yetişmesine katkı için
sanayicilerimizin desteğini bekliyoruz
Türk sanayisinin geleceği gençlerimizin yetişmesine kat-

kıda bulunacak ADMOG projemize sanayicilerin desteğini 
canıgönülden bekliyoruz. Yapılacak bağışlarla ülkemizin sa-
nayisine önemli bir katkıda bulunulacaktır. Sanayiciler böy-
lece son derece kutsal bir görevin parçası olacaklar. Diyoruz 
ki; “Siz bağışlayın, biz doğru yere ulaştıralım

Adnan Naci Faydasıçok:
Siz bağışlayın, biz doğru yere ulaştıralım

Yetişmiş insan kaynağı, bir fabrika kurmak için artık makinalardan ve finansmandan çok daha önem-
li bir hale geldi. Nitelikli insan kaynağını da maalesef hazır bulamıyoruz, yetiştirmek gerekiyor.

Adnan Naci Faydasıçok
ADMOG Proje Lideri

ADMOG NEDİR?

• Mesleki eğitimin desteklen-
mesi amacıyla TAYSAD tarafından 
yürütülen bir sosyal sorumluluk 
projesidir.

• Bu projenin temel hedefi, sa-
nayiye daha kalifiye eleman yetiş-
tirmeye vesile olmaktır.

• ADMOG, tamamen gönüllülük 
esasına dayalı olarak; sanayi, işletmeler ve okullar arasın-
daki işbirliğini pekiştirmektedir.

• Projeye katılım, yeni ve kullanılmış alet ve makinalar 
ile gerçekleştirilebilir.

• Bu proje ile işletmeler ve okullar arasında, beceri eği-
timine yönelik katkıda bulunulmaktadır.

• Sadece TAYSAD üyelerine yönelik bir proje olmayıp, 
tüm sanayicilere açıktır.

• Başlatıldığı 2013 yılından bu yana, 64 ilde 136 okula 
yaklaşık 2 bin aletin gönderimi gerçekleştirilmiştir.



ADMOG, ilk defa 2013 yılında, TAYSAD üyesi 8 otomo-
tiv tedarik sanayi firmasının, 6 Endüstri Meslek Lisesine ih-
tiyaç duydukları ölçüm aletleri ve laboratuvar gereçleri gibi 
birçok malzeme sağlaması ile başladı. Takip eden yıllarda 
bu sayı başka üyelerin de katılımı ile giderek arttı. 2016 yı-
lında ise, bu başarılı sosyal sorumluluk projesini daha geniş 
kitlelere yayma kararı aldık. Hedefimiz; bir önceki yılın en 
az iki katı bağış toplayarak bu bağışları 81 ildeki endüstri 
meslek liselerine ulaştırmaktır.

- İlk etapta ölçüm aletleri ve laboratuvar araçları 
konusunda kaynak oluşturmayı hedefliyoruz

ADMOG projemizde, elbette üretimin her alanında katma 
değer sağlayan aletlerin toplanması ve Meslek Okulları’na 
iletilmesi idealimiz var; ancak lojistik olarak depolama ve 
dağıtım konusunda sorun yaşamayacağımız alet ve araçlara 
öncelik tanımayı uygun bulduk.

İlk etapta, Meslek Okulları’nın önemli eksikleri arasında 
yer alan ölçüm aletleri ve laboratuvar araçları konusunda 
bir kaynak oluşturmayı ve paylaşmayı hedefliyoruz.

Sanayi kuruluşlarından temin ederek, M.E.B. tarafından 
önerilen ihtiyaç sahibi okullara göndereceğimiz kalibrasyon 
dışı kalmış, ancak çalışır durumdaki; ‘Kumpas, Mikromet-
re, Mihengir, Komparatör Saatleri, Kalibrasyon Mastarları, 
Elektronik Hassas Teraziler, Mikroskop, Profil Projeksiyon, 

Sertlik Ölçme, Dijital/Analog Multimetre, Spektrometre Ci-
hazı, Genel Çekme Test Cihazı, Metalografik Numune Hazır-
lama Ünitesi, Ultrosonik Test Cihazı, Yüzey Pürüzlülük Öl-
çüm Cihazı, Markalama aletleri (çelik cetvel, çizecek, nokta, 
pergel vb.), Talaşlı imalat ekipmanları (kesici uçlar, kater, 
tutucu vb.), Kontaktör, Röle, Zaman rölesi, Aşırı akım rölesi, 
Sigorta (Tek fazlı+Grup), Asenkron Motor (3 fazlı, 1 Fazlı, 
Redüktörlü), Kumanda butonu (start, stop, jog), Sensör (Her 
türlü sensör olabilir), Adi, komitatör, vaviyen anahtar, Priz, 
Çeşitli elektronik kompanentler (Tarnsistör, tristör, triyak, 
kondansatör, vb.), PLC, Frekans invertörü, Kablo (Zil teli, 
1,5mm, 2,5mm, TTR vb.)’ vb. uygun ve taşınabilir boyuttaki 
ölçüm aletleri ve laboratuvar araçları bağışlanabilir. Bu alet 
ve edavatlar, okullara ulaştırılmaları sonrasında öğrenciler 
tarafından incelenerek gerekirse tamir görüp işler duruma 
getirilecek, bu sayede, kullanılmayan ve hurda olacak pek 
çok malzeme, nitelikli insan gücünün artması için fayda sağ-
lar hale gelecektir.

- Son tarih; 1 Eylül
Firmanızda tespit ettiğiniz yeni veya kullanılmış alet ve/

veya makinaları özenle paketledikten sonra, oluşturduğunuz 
bir liste ile birlikte en geç 1 Eylül 2016 tarihine kadar ‘AD-
MOG Sosyal Sorumluluk Projesi’ TOSB - TAYSAD Organize 
Sanayi Bölgesi, 1. Cadde, No:10/1, Şekerpınar 41420 Çayı-
rova-Kocaeli adresine ulaştırmanızı rica ederiz.

Hedef; 81 ile ulaşmak...
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Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) İhtisas Komisyonları 
kuruldukları günden bu yana belirli aralıklarla toplanarak 
önerileri ile başarılı çalışmalarda bulunuyor. Bu komisyon-
lardan biri olan Enerji Komisyonu 5 Mayıs 2016 tarihin-
de Komisyon Başkanı Cahit Aşkın başkanlığında bir araya 
geldi. Toplantıya Evren Zincir firmasından Birol Bozkurt, 
Cryocan firmasından Tekin Urhan, Uzer Makina firmasın-
dan Bahattin Ertuğ ve Sarkuysan firmasından Tolga Ediz 
katılım gösterdi.

KSO İş Geliştirme Memuru ve Enerji Komisyonu So-
rumlusu Yasemin Nur Yüce’nin “Kocaeli Sanayi Odası’nın 
Enerji Projeleri” sunumuyla başlayan toplantıda sırasıy-
la Ortak Elektrik Satınalma Çalışması, Enerji Verimliliği 
Mükemmeliyet Merkezi Projesi, Nükleer Sanayi Kümesi, 
Nanoteknoloji Kümesi, BIFEU Network Projesi, KOBİ’lere 
Enerji Verimliliği Projesi ve Elektrik Kesintisi Bildirimi 
hakkında görüşüldü.

Sunumun ardından KSO Enerji Komisyonu Üyesi ve 
Enerji Verimliliği Derneği Kocaeli Şubesi Genel Sekreteri 

Tekin Urhan, dernek ve Enerji Evi Projesi hakkında komis-
yon üyelerini bilgilendirdi.

Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri Projesi 
hakkında bilgi vermek üzere toplantıya davet edilen MWH 
Turkey Kıdemli Mühendisi Mesut Avcı ise “Bu proje T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Avrupa Birliği ve 
Dünya Bankası tarafından Avrupa Birliği Katılım Öncesi 
Yardım Aracı (IPA) fonuyla başlatıldı. Proje kapsamında 
KOBİ’lerde enerji kullanımının mevcut durumunu değerlen-
dirmek ve enerji verimliliğini artırıcı öneriler geliştirmek 
üzere ölçüm cihazları kullanılarak Piyasa değeri 10.000 
TL ile 25.000 TL arası değişen enerji etütlerinin Türkiye 
genelinde 300’ün üzerinde firmaya ücretsiz olarak ger-
çekleştirilmesi planlanıyor. Etütlere istinaden firmaların 
enerji harcamalarını azaltacak tedbirlere ilişkin raporlar 
hazırlanarak, yatırım finansmanına kolay erişiminin sağ-
lanması hedefleniyor” dedi.

Toplantı KSO’nun enerji projelerinin yaygınlaştırılması 
üzerine stratejilerin belirlenmesi ile sona erdi.

Enerji Komisyonu KSO’nun enerji 
projelerine yön veriyor

Automechanika Birmingham fuar ziyareti
Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara ABİGEM orga-

nizasyonunda, Automechanika Birmingham Otomotiv Fua-
rı kapsamında 5 – 8 Haziran tarihlerinde Birmingham’a 
bir heyet ziyareti düzenledi.

Birmingham Ticaret Odası ile işbirliğinde gerçekleşen 
etkinliğe Kocaeli’nin önde gelen otomotiv ve otomotiv yan 

sanayi firmaları katıldı. Etkinliğin ilk gününde dünyanın 
lider otomobil üreticilerinden Jaguar-Land Rover’ın üretim 
tesisleri ziyaret edildi. Bir aracın son kullanıcıya ulaşana 
kadar geçirdiği işlemler ve yeni araçlarda kullanılan son 
teknolojiler yerinde gözlemlendi. 

Program kapsamında, üniversite-sanayi işbirliğinde dün-
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yada yeni bir model yaratmış olan Warwick Üniversitesi’ne 
ziyaret gerçekleştirildi. Profesör Lord Bahattacharyya ve 
Profesör Sujit Banerji’nin karşıladığı Türk heyet, Warwick 
Üniversitesi’nin otomotiv sektöründeki firmalar ile yaptığı 

Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları konusunda bilgi aldı. Üni-
versitenin tanıtımının ardından Kocaeli Sanayi Odası Başka-
nı Ayhan Zeytinoğlu ve TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yunus Çiftçi Kocaeli’yi ve 
bölgedeki otomotiv sektörünü konu alan birer sunum yaptı. 
Karşılıklı sunumların sonrasında Warwick Üniversitesi ile 

gerçekleşebilecek işbirlikleri görüşüldü. Ayrıca heyet üni-
versitenin tematik atölye ve laboratuvarlarını görme imkanı 
yakaladı. 

Etkinliğin ikinci gününde Automechanika Birmingham 
Fuarı ziyaret edildi. Otomotiv ve otomotiv yan sanayi, yedek 
parça ve aksesuarlar, elektronik sistemler, bakım-onarım, 
dijital çözümler, oto bakım ve yenileme alanlarını kapsayan 
fuarda katılımcılar sektördeki sergilenen son teknoloji ürün-
leri inceleme ve değerlendirme fırsatı yakaladı. 

Programın devamında Birmingham Ticaret Odası’na zi-
yarette bulunuldu. Bölgedeki sanayi faaliyetleri ile ticari ve 
ekonomik fırsatlar hakkında bilgi alındı. Türk ve İngiliz fir-
malar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Ayhan Zeytinoğlu Warwick Üniversitesi’nde Profesör 
Lord Bahattacharyya’ya hediye takdim ederken

Heyet Warwick Üniversitesi ziyaretinde

Warwick Üniversitesi ile toplantı esnasında

Heyet Jaguar Land Rover Fabrikası ziyaretinde

Heyet Automechanika Birmingham Fuarı ziyareti 
esnasında görülüyor
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Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Haluk Görgün

Avrasya’nın teknoloji ve inovasyon 
merkezi olmak arzusundayız

Kocaeli Sanayi Odası Ha-
ziran ayı Meclis toplantısı 
KSO Meclis Başkanı Hasan 
Tahsin Tuğrul Başkanlığında 
gerçekleştirildi. Toplantıya  
Gebze Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr.Haluk Gör-
gün konuk konuşmacı olarak 
katıldı.

Toplantıda, ekonomik 
değerlendirmelerde bulunan 
KSO Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu, konuşmasının başında,  
65’nci Hükümetin Başbakanı 
Binali Yıldırım ve yeni kabi-
neyi kutlayarak, İlimize uzun 
yıllar emek veren ve Milli Sa-
vunma Bakanı olarak  hükü-
mette görev alan  Fikri Işık’a 
teşekkür ederek yeni görevin-
de başarı dileklerinde bulundu. 

İstanbul Vezneciler’de çevik kuvvet polislerinin bulunduğu midibü-
se yönelik yapılan bombalı saldırıyı ve diğer terör saldırılarını şiddet-
le kınadıklarını açıklayan Zeytinoğlu konuşmasının devamında Nisan 
ayında bütçe’nin 5,4 milyar TL. fazla verdiğini vurgulayarak, “Nisan 
ayında vergi gelirleri sadece yüzde 1,7 arttı. Buna rağmen fazla verdik. 
Çünkü bu ayda bütçe gelirlerine en büyük katkı “teşebbüs ve mülkiyet 
gelirlerinden” geldi. Nisan’da “KİT ve Kamu Bankalarından” 9,6 mil-
yar TL gelir elde edildi.  Diğer taraftan, kümülatif olarak ilk dört ayda; 
giderler yüzde 9,9 ve gelirler yüzde 16,2 arttı. Giderlerde tutucu olma 
noktasında bu yıl somut sonuçlar görüyoruz. Bunun yılsonuna kadar 
devam etmesini bekliyoruz”

İSO tarafından 2015 yılı Türkiye’nin 500 büyük firmasının açık-
landığını kaydeden KSO Başkanı Zeytinoğlu, “İlimizden 80 firma yer 
aldı. İlk on firma içerisinde Türkiye’nin en büyük firması TÜPRAŞ, 
ikinci büyük firması Ford vardı. Yine İlimizde faaliyet gösteren Hyun-
dai Assan Otomotiv bu yıl sekizinci sırada yer aldı”

Konuşmasında,  bu konuda tüm üyelerini  kapsayan bir araştırma 
hakkında  bilgi vermek istediğini açıklayan KSO Başkanı Zeytinoğlu, 
“582 adet Odamız üyesi firmanın merkezi, çoğunluğu İstanbul olmak 
üzere farklı illerde yer alıyor. Bu firmalarımız gelir ve kurumlar ver-
gisini, çoğunluğu İstanbul olmak üzere Kocaeli dışındaki illerde ödü-
yorlar. 

Kocaeli merkezli 1.464 firmanın toplam karı 3,4 milyar TL iken, 
sadece İstanbul merkezli 527 üyemiz firmanın toplam karı 6,2 mil-
yar TL’dir. Bu istatistikten İstanbul’un Kocaeli’ne ödenen verginin iki 
katını sadece Kocaelili firmalardan aldığı görülmektedir. Dolayısıyla 
Büyükşehir Belediyemizin burada ciddi kaybı oluşmaktadır. Bu firma-
larımız Kocaeli’nin kaynaklarını kullanıyor, atıklarını İlimizde berta-
raf ediyor. Bir sanayi kenti olan ilimizin, kamuoyu algısı da ne yazık ki 
olumsuz oluyor. Kocaeli olarak üretimini Kocaeli sınırları içinde yapan 
firmalarımızın merkezlerinin de Kocaeli’nde olması için çalışmalar 
yapmalıyız. İl olarak ciddi kaybımız var” dedi

KSO Oda Meclisi’nin konuğu olan Gebze Teknik Üniversitesi Rek-

törü Prof. Dr. Haluk Görgün 
yaptığı konuşmada ağırlık-
lı olarak üniversite sanayi 
işbirliğini değerlendirerek 
Üniversite olarak bu kap-
samdaki projelere önem ver-
diklerini söyledi.

Aynı şekilde Avrupa 
Birliği projelerinin önemine 
işaret eden Haluk Görgün 
Türkiye’nin bu projelerden 
yararlanabilmesi için senk-
ronize bir şekilde çalışma-
ların bir araya getirilerek 
koordine edilmesi gerektiğini 
vurguladı. 

 Üniversite olarak Taşıt 
Araçları Organize Sanayi 
Bölgesi (TOSB) ile beraber 
bir dizi proje yürütüldüğünü 

vurgulayan Haluk Görgün bunlar arasında; TOSB’un içinde yürütülen 
lisans üstü programı, yabancı dil eğitimleri ile Warwick Üniversitesi 
işbirliği ile yapılacak olan otomotiv sektörüne yönelik çalışmaları sı-
raladı.

Şişecam’la Bilim ve Teknoloji Merkezi Araştırma Geliştirme Pro-
jeleri yaparken aynı zamanda bir ilk Cam Bilimi ve Teknolojisi alanın-
da lisansüstü programı başlattıklarını ifade eden Haluk Görgün Gebze 
Teknik Üniversitesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak şunları söyledi:

-1.8 milyon metrekarelik kampüs
1.8 milyon metrekarelik bir kampüs içinde faaliyet gösterdiklerini 

2 bin 427 lisans öğrencisi, 2 bin 790 yüksek lisans. 722 doktora öğren-
cisine eğitim verdiklerini söyleyen Haluk Görgün “4 tane fakültemiz 
var. Mühendislik Fakültesi, Temel Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakül-
tesi, İşletme Fakültesi. 8 lisans bölümüne öğrenci alıyoruz.” dedi. Yeni  
bölümler açacaklarını söyleyen Haluk Görgün “Yaklaşık 200 öğretim 
üyemiz var. 300 civarında da çalışanımız var. Gebze kampüsünde öğ-
retim üyelerimiz, personelimiz ve öğrencilerimizle beraber 7 bin kişi 
civarındayız.” dedi.  

Gebze Teknik Üniversitesi’nin öğretim üyesi başına düşen yayın or-
talamasının 2,73 olduğnu, bu azda yapılan sıralamada her sene birinci 
olduklarını vurgulayan Haluk Görgün; “Öğretim üyesi başına düşen ak-
tif Ar-Ge projemiz 120 bin TL. 120 bin TL’nin de biraz üzerinde. 

102 tane laboratuarımız var. Yani bu laboratuarların ince film 
üretmeden, nano teknoloji, nano manyetizmaya varana kadar alt yapısı 
iyi kurulmuş, kurgulanmış bir üniversite.” dedi.  

Haluk Görgün üniversite taraından yürütülen projelerle ilgili olarak 
şunları söyledi:

“Savunma Teknolojileri, Nano Teknoloji, Nano Manyetizma, Mo-
leküler Biyoloji ve Genetik, Bilişim ve Siber Güvenlik konuları bizim 
önemli araştırma alanlarımız işte yaptığımız dış kaynaklı projelerin 
dökümünü sizlerle paylaşmak istedim. 

Özellikle TÜBİTAK, Avrupa Birliği kaynaklarını da ciddi olarak 
kullanıyoruz. 26 milyon sadece aktif 2015 bütçesi. İnanın bizden daha 
eski çok daha fazla öğretim üyesi olan üniversitelerin bu kadar dış kay-

[oda meclisi ►
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naklı proje bütçesi yok. ODTÜ’nün yaptığı sıralamada şöyle bir sonuç 
ortaya çıktı. Devlet üniversiteleri genel sıralamasında 6.olduk. Tıp 
Fakültesi olmayan üniversiteler içinde 7.olduk. Üniversiteler genel 
sıralamasında da yine 7.sırada yerini aldı. Sabancı üniversitesi bir 
sıralama yaptı. Sabancı Üniversitesinin yaptığı sıralamada da bütün 
üniversiteleri geride bırakarak birinci sırada yer aldı üniversitemiz. 
Birkaç yıldır TÜBİTAK’ın ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın 
gerçekleştirdiği girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi var. 2015 
yılında 2014 yılına göre puanımızı arttırarak listede ilerledik. Dikkat 
edecek olursanız 5 farklı eksen var. Bizim puanlarımızın düşük ol-
duğu girişimcilik ve yenilikçilik kültürü, fikri mülkiye havuzu. Biz bu 
eksiklerimizin farkına vardık. 2015-2016 yılında bu anlamda ciddi 
çalışmalar yaptık. Temmuz ayını ben heyecanla bekliyorum. Temmuz 
ayında açıklayacaklar. 

-Öne çıkan projeler
Bizim öne çıkan projelerimizi şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Bu kadar araştırma geliştirme, bu kadar alt yapı, öğretim üyeleri 
neler yapıyor diye merak edebilirsiniz. 

Örneğin insansız hava araçları için ve askeri amaçlar için taşı-
nabilir yakıt hücreleri geliştiriyoruz. Bu insansız hava araçlarının 
havada kalma süreleri çok önemli. Biz bu çalışmayı iki eksende yü-
rütüyoruz. Birinci eksenimiz hidrojen teknolojisi ve yakıt hücreleriyle 
ilerletmek. İkincisi de yeni nesil lityum pilleri üzerine çalışmak. Lit-
yum pilleri üzerine yaptığımız çalışma bir şirketin Ar-Ge şirketinin 
kendi bütçesiyle yaklaşık 3 milyon TL’ye üniversitemizde kurduğu bir 
laboratuar. Hakikaten onlar da çok memnun biz de çok memnunuz. 
Biz yaklaşık 10 tane araştırma görevlimizi bu laboratuarda çalıştırı-
yoruz. Bir kere üç milyonluk bir yatırım yaptılar. Ama sürekli onlara 
sonuç üreten, yapacakları yatırımları geliştirmesine vesile olacak bir 
laboratuarımız var. 

Biyolojik saat laboratuarımız var. Biyolojik saat laboratuarının 
da ismini 10 gün olmadı, Aziz Sancar Biyolojik Saat Laboratuarına 
dönüştürdük. Üniversitemize teşrif ettiler, ziyarette bulundular. Böl-
gemizdeki tüm lise öğrencilerine konuşma yaptılar. O gün farklı bir 
program yaptık. Biz üniversite reklamı yapmak yerine Aziz Sancar 
Hocanın bilgi birikimini gençlerle paylaşabilmek için Kocaeli ilinde 
bulunan 212 liseden öğrencilerini çağırdık ve onları ön sıraya oturt-
tuk. Ve protokol yapmadık. Hocalarımızı, bölge protokolünü spor 
salonunun arkasına bıraktık. Ve lise öğrencilerimiz ve bizim üniver-
site öğrencilerimizle Aziz Sancar’ı baş başa bırakıp, onların soru 
cevaplarını karşılamasını istedik. 

Sonra da akşam, Sayın başkanımız geldi. Yine TOSB Başka-
nımız geldiler. Bir akşam yemeği programında bölge protokolü ile 
güzel bir sohbetimiz oldu Aziz Sancar beyefendiyle. Biyolojik saat 
laboratuarı, burada ağırlıklı olarak Aziz Sancar Hoca ile birlikte 
çalışmış, 7 sene aynı laboratuarlarda onun çalışmalarını yürütmüş 
bir hoca bizim üniversitemizin öğretim üyesi. Yaklaşık 7-8 tane de 
beraber çalıştıkları ayrıca genç arkadaşımız var. Burada öncelikli 
olarak biyolojik saatin kanser tedavisinde, kanser ilaçlarının geliş-
tirilmesindeki etkileri çalışılıyor. Sonuçları yerinde görmenizi arzu 
ederim. 

Otonom araç projelerimiz var. Otonom araçlarda çok güzel ör-
neklerimiz var. Şoförsüz, pilotsuz, kaptansız araç tasarımı yapmaya 
çalışıyoruz. Burada yine ülkemizin araç üretiminde çok çok önemli 
payı olan biraz evvel listede adı geçen firmalarından bir tanesi ile 
birlikte çalışıyoruz. Buradaki önemli olan şey lisans öğrencilerimizin 
çalışması. Belki biraz sonra videosunu da göstereceğim. Tüm kam-
püsün yolunun belli edilmesi, her bir santimetresine kadar belirlen-
mesi, onların sanal ortama taşınması tamamen lisans öğrencilerimiz 
tarafından yapıldı. 

Bir başka çalışma anti kanser, nano kanser, nano parçacıklarla 
anti kanser çalışması. İşte aslında bu da üniversite sanayi denilebilir 
mi bilmiyorum. Göreve geldikten sonra etrafımızdaki komşulardan 
başladık. Sağımızda Şişecam vardı, solumuzda Anadolu Sağlık Mer-

kezi vardı. Şişecam ile güzel bir program başlattık. Şimdi mesela 
cam elyafı, camsı tuğlalar üretiyoruz Nano Teknoloji Merkezimiz-
deki hocalarla beraber. Sol tarafımızda da Anadolu Sağlık Merkezi. 
Orada da Moleküler Biyoloji ve Genetik Hocalarımızla bir ziyarette 
bulunduk. Oradaki ziyaretin sonucunda nano parçacıklarla anti kan-
ser projesi ortaya çıktı. Beraber çalışılıyor. 

Elektro Manyetik silahlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Elektro 
manyetik fırlatıcılar üzerinde gelişmiş bir laboratuarımız var. Bitki 
klonlama çalışıyor bizdeki öğretim üyeleri. Özel bir bitki var. Latince 
ismini söylüyorlar her seferinde unutuyorum. Sizlerle paylaşamaya-
cağım. Ziyaret ettiğinizde belki görürsünüz. Bitkileri klonlayabili-
yoruz. Ve görünmezlik teknolojileri yine üniversitemizde çalışılan 
projelerimizden bazıları.

-Diğer projeler
Projelerimize devam edecek olursak burada yeniden şarj edile-

bilir plastik piller için organik polimer elektrot geliştirilmesi proje-
si. Üniversite-Sanayi İşbirliğini geliştirebilmek adına 1992 yılından 
beri üniversitede yapılan bütün projeleri kategorize ettik. Konu baş-
lıkları altında işte kimya, çevre, atık, savunma teknolojileri, bilişim 
teknolojileri, enerji. Bunların hepsi biraz sonra da göstereceğim gibi 
hedeflenen çıktıları amaçları ve somut sonuçları olup, bütçesi dış 
kaynaklı. Mesela bu proje TÜBİTAK kaynaklı bir projeymiş ve 330 
bin TL’ye gerçekleştirilmiş ve ürün olarak teslim edilmiş. Bunun gibi 
onlarca farklı alanda proje var. 

Biyo kirlenmeyi önleyen gelişmiş nano yapılı yüzeyler projemiz 
var. Biyolojik saat projesinden bahsettim. İnsansız hava araçları 
için yakıt hücresi sistemi geliştirmesi, görünmezlik teknolojileri bu 
TÜBİTAK Başkanımızın bizzat yürüttüğü proje. Üniversitemizde öğ-
retim üyesiyken yine TÜBİTAK destekli yürüttüğü bir projeydi. İşte 
kanserin teşhis ve tedavisinde kullanılan yöntemlerle ilgili proje. İşte 
bizim özellikle güney doğuda bu mayınların tespitinde kullanılabile-
cek son dönemlerde de bir takım çalışmalarımız oldu. Teslim ettiği-
miz ürünler de oldu. Yer altına döşenen mayınların farklı şeyde gaz 
salgıladıkları biliniyor. Bu gazları tespit eden cihazları yine bizim 
öğretim üyelerimiz gerçekleştirdi. 

Daha geçen hafta basın duyurusu yapıldı. Ultrasonik minyatür 
motor projesi geliştirdik. Bu bir santimetre boyuna kadar küçülebile-
cek, özellikle savunma ve sağlık alanında kullanılabilecek bir proje. 
Yapılan çalışmanın özü şu; ben malzemeci değilim malzemeci olan-
larınız daha iyi bilir. Ama anladığım kadarıyla seramiğin içine bir 
takım katkılar koyarak seramik malzemenin rezonans firekansta ha-
reket etmesini başarmışlar öğretim üyelerimiz. Ortaya konulan rotu-
ru kasılıp gevşeme ile ittirme ile döndürmeyi başarıyorlar. Bu şekilde 
elektromanyetik alandan etkilenmeyen ve çok küçük boyutlarda tork 
üretebilen bir motor geliştirdiler. Bunu otomotiv uygulamalarında 
konuştuk. Belki farlar için değerlendirebiliriz diye. 

Elektro kimyasal biyo sensör basında çok yer aldı. Bu iki proje 
çok yer aldı basında. Bu projeyi de BİLGEM’le birlikte gerçekleştir-
dik. Bu projenin özelliği de şu; ilaçları ticari ürün haline getirmek 
çok uzun yıllar oluyor. 7-8 sene aldığı söyleniyor. Bunun için molekül 
seviyesinde, molekül olarak çalışmaya başlandığından bu molekülle-
rin özellikle kanser tedavisinde kullanılan ilaçların insan DNA’sına 
hasar verip vermediğinin önceden belirlenmesi çok önemli. Çünkü 
birçok emek veriyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz, günün sonunda yedi 
sene sonra bir ilaç ortaya çıkartıyorsunuz. Fakat o ilaç, kullanıyor-
sunuz işte şuna zararı varmış. Bedeli çok fazla. Hani zaman, para 
ayrı bir de insanların hayatlarına da mal olabiliyor. Bu geliştirilen 
cihazla moleküllerin insan DNA’sına zarar verip vermeyeceği önce-
den tespit ediliyor. Buna benzer cihazlar var, yapılmış. Ama bizim 
öğretim üyelerimizin yaptığı elektro kimyasal yöntemle bu test süre-
cini kısaltmak oldu. Onun için çok ilgi gördü. İşte bor akrelit polimer 
esaslı yeni nesil anti foilik deniz boyalarının geliştirilmesi ve anti 
foilik etkilerinin tespiti gibi. Yine bölgemizdeki firmalarla çalıştığı-
mız projeler var. 
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Öğrencilerin uygulamalı eğitim sorununa çö-
züm olarak gerçekleştirilen okul gemisi pro-
jesi, denizcilik öğrencilerinin zorunlu staj için 
şirket bulma sıkıntısını çözümlüyor. Sadece 

Türkiye değil dünyada yaşanan staj gemisi bulma sorununu 
geçtiğimiz yıl aşan üniversitenin, kendi öğrencilerinin ya-
nısıra Türkiye’den diğer 9 üniversiteden, diğer ülkelerden 5 
üniversiteden öğrencileri de kabul ettiği öğrenildi.

Toplamda  200 dolayında  öğrencinin hem eğitim ala-
cağı, hem de staj yapacağı Piri Reis Üniversitesi Gemisi; 
11 Temmuz günü de Zeytinburnu Zeyport limanından de-
mir aldı. Gemi buradan ilk ziyaret limanı olarak Gölcük’e 
Autoport limanına yanaştı. Öğrencilere gemi mürettebatı 
hariç 2 aylık süreçte 25 öğretim görevlisi eşlik edecek. 
Geminin kaptanlığını ise söz konusu üniversitenin Kurucu 
Vakfı TÜDEV mezunu İbrahim Süslü üstlendi.

Auto port limanında Piri Reis Üniversitesi gemisini 
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu karşıla-
dı. Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, 
Kafile Koordinatörü Yard.Doç.Dr.Oktay Çetin, Kafile Ko-
ordinatörü Eğitim Yardımcısı Öğretim Görevlisi Murat 
Saka, Öğretim Görevlisi Rahim Conguloğlu hazır bulun-
dular. Auto Port Limanına yanaşan Piri Reis Üniversitesi 
Gemisi toplantı salonunda  toplanan öğrencilere Autopor 
Limanı İşletme Müdürü Bilgin İşler ve diğer yetkililer  su-
num gerçekleştirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdiler. 

Piri Reis Üniversitesi 
Gemisi’nin ilk durağı 

Başiskele oldu...
Piri Reis Üniversitesi’nin denizcilik eğitimine katkı sağlamak amacıyla bünyesine kattığı ve üniver-

site ile aynı adı taşıyan gemisi, eğitim ve staj amaçlı denize açıldı. 
Gemi ilk olarak Başiskele’de Autoport Limanı’na yanaştı.

Piri Reis Üniversitesi Gemisinin ilk durağı Başiskele 
Autoport Limanı oldu

PiriReis Üniversitesi Gemisini KSO Başkanı 
Zeytinoğlu ve Autoport Limanı İşletme Müdürü 

Bilgin İşler karşıladı

[eğitim ►
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Öğle Saatlerine kadar süren eğitim çalışmaları sonrası Piri 
Reis Üniversitesi öğrencileri otobüslerle İzmit’e getirilerek, 
kentte gezerek tanımaları sağlandı.

2008 yılında kurulup, 2013 yılında İstanbul Tuzla de-
niz kenarında modern ve çevreci binasına yerleşen Piri Reis 
Üniversitesi, “denizciliğin her alanında ihtisaslaşan ve her 
alanda denizcilik eğitimi veren” anlayışını her türlü modern 
laboratuvar, simülatör, eğitim havuzu ve staj ve eğitim ge-
misi yatırımları ile de güçlendirmiş durumda. Üniversite ta-
rafından satın alınan Ankara Gemisi 1986 yılında Türkiye 
Denizcilik İşletmeleri’nin Denizyolları bünyesinde seferlere 
başladı ve uzun yıllar özellikle Akdeniz’de çalıştı. 2004 yı-
lında özelleştirme süreci kapsamında Ankara Gemisi, Deniz-
ciler A.S. tarafından satın alındı ve yine benzer çerçevede 
seferler gerçekleştirdi.

Bu dönem zarfında özellikle dünyanın en önemli denizci-
lik fuarı olan Posedonia fuarına ülkemizi temsilen siyasiler, 
bürokratlar ve is adamlarından oluşan katılımcılar ile Deniz 
Ticaret Odası’nın öncülüğünde katılım ve bayrak gösterdiği-
miz gemi, Ankara Gemisidir ve yeni adıyla Piri Reis Üniver-
sitesi Gemisi, Deniz Ticaret Odası’nın ve DATI Holding’in 
finansal desteği ile üniversiteye kazandırılmıştır. 127.59 
m boy, 10.870 ton deplasman ve 18.5 knot maksimum hız 
ve maksimum 564 yolcu kapasitesine sahip Piri Reis Üni-
versitesi Gemisi’nin genel bakım ve onarımı tamamlanmış 
durumdadır. Aynı zamanda üst düzeyde eğitim imkanlarını 
vermek üzere ek donanım ve sınıf imkanları da eklenmiştir. 
Eğitim ve staj imkanlarının ötesinde; geniş kapsamlı kon-
ferans seminer vb. bilimsel etkinliklerin de düzenlenmesi 
mümkün hale getirilmiştir.

Bu sene ikinci açık deniz eğitim seyrine 200 dolayında 
öğrenci ile başlayan  olan Piri Reis Üniversitesi Gemisi, ilk 
ay Marmara, Ege ve Akdeniz limanlarına (Gölcük, Bandır-
ma, Geyikli, İzmir, Marmaris, Antalya, Finike, Çeşme, Ça-
nakkale), ikinci ay Karadeniz limanlarına (Köstence/Odesa, 
Samsun, Batum, Rize, Trabzon, Sinop, Amasra, Ereğli) uğ-
rayacak. Staj seyri 2 ay olarak belirlendi.

Autoport Limanı İşletme Müdürü Bilgi İşler

Gemi kafesinde sohbet

Piri Reis Üniversitesi Gemisinin ilk Durağı 
Başiskele’de Auto Port Limanı’nda eğitim yapıldı

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdo-
ğan, KSO Başkanı Zeytinoğlu, Gemi Kapkanı 
Süsler, Eğitim Görevlileri Saka ve Conguloğlu

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Oral Erdoğan 
ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
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Kuruluşundan itibaren toplumsal sorumluluğu kurum 
kültürü olarak benimseyen Kocaeli Sanayi Odası önemli sos-
yal sorumluluk projelerine imza atyor.

Kocaeli Sanayi Odası 
her yıl politika ve strate-
jileri doğrultusunda, sos-
yal sorumluluk ile ilgili 
yıllık hedefler de koy-
maktadır.  Sözkonusu 
hedefler doğrultusunda 
Fotoğraf sanatçısı Reha 
Bilir’in Hz. Mevlâna’nın 
fikirlerini farklı teknik-
lerle çekilmiş fotoğraf-
larla anlatmaya çalış-
tığı “Tek Nefeste Aşk”, 
“Hiç”, “Sonsuzluk” ve 
“Sır” isimli dört ayrı 
çalışması “Aşk Olsun” 
adı altında  KSO Sergi 
salonunda açıldı. 

Açılışa Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birli-
ği Başkan Yardımcı-

sı Halim Mete, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr.Haluk Görgün , KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu,KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Kör-
fez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Efe, 
KSO Meclis üyeleri ve çok sayıda sanayici katıldı. 

Sergi 09-20 Haziran tarihleri arasında Kocaeli Sanayi 
Odası Sergi salonunda sanatseverlerin ziyaretine açık kaldı. 

Kocaeli Sanayi Odası’nda
‘Aşk Olsun...’

[sosyal sorumluluk ►

REHA BİLİR KİMDİR?

Aslen eczacı olan Reha Bilir fotoğraf alanında 
yaptığı çalışmalarla adını uluslararası alanda du-
yurmuştur. Özellikle “Aşk Olsun” isimli fotoğraf 
sergisi bugüne kadar Kanada, ABD, Japonya, Lük-
semburg, Çin, İtalya, Umman, Romanya, Belçika, 
İsviçre, Hong Kong, İspanya, Yunanistan gibi birçok 
ülkede sergilendi. 

 Sille Sanat Sarayı isimli fotoğraf topluluğunun 
kurucusu ve yöneticisi olan Reha Bilir bugüne ka-
dar birçok farklı ülkede elliden fazla uluslararası 
fotoğraf yarışmasında jüri üyesi olarak görev aldı. 
Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu – FIAP 
tarafından düzenlenen Dünya Kupası yarışmasında 
jüri üyesi olarak yer alan ilk ve tek Türk fotoğraf 
sanatçısıdır. 

 Bugüne kadar birçok fotoğraf etkinliğinde de 
organizatör olarak yer alan Reha Bilir fotoğraf ça-
lışmalarını Sille Sanat Sarayı çatısı altında sürdür-
mektedir.
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[kapasite kullanımı ►

Yıl / Ay (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık
2013 (Türkiye) 72,4 72,2 72,7 73,6 74,8 75,3 75,5 75,5 75,4 76,4 75,6 76,0 74,6

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

2014 (Türkiye) 73,9 73,3 73,1 74,4 74,4 75,3 74,9 74,7 74,4 74,9 74,5 74,6 74,4

2014 (Kocaeli) 70,5 71,9 70,7 70,6 71,4 71,5 72,6 70,6 70,7 71,7 71,9 70,8 71,2
2015 (Türkiye) 73,7 72,8 72,4 74,1 74,9 75,1 75,9 74,8 75,9 75,5 75,9 75,8 74,7

2015 (Kocaeli) 70,9 70,6 70,3 71,8 71,5 70,7 70,8 70,4 70,3 70,6 70,6 70,5 70,8

2016 (Türkiye) 74,9 73,5 74,3 75,3 75,7 76,1

2016 (Kocaeli) 70,6 70,4 70,4 71,1 70,1 71,2

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Haziran’da Kocaeli sanayinin kapasite 
kullanım oranı yüzde 71,2 oldu

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı 
Haziran ayında yüzde 71,2 olarak gerçekleşti. Haziran ayı kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre 0,5 puan, bir önceki aya göre ise 1,1 puan arttı. Yapılan çalışmada Kocaeli genelinde, otomotiv ve 

makine sektörlerinde kapasiteler ortalamanın üzerinde gerçekleşirken, metal, kimya, gıda, plastik ve kauçuk 
sektörlerinde ise kapasitelerin ortalamanın altında kaldığı gözlemlendi.

Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı Haziran ayında yüzde 76,1 ile 
bir önceki aya göre 0,4 puan ve bir önceki yıla göre 1 puan artış gösterdi. Türkiye geneli kapasite kullanımı-

nın 2013 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını gözlemliyoruz. 
Alt sektörler incelendiğinde ise tütün ürünleri imalatı, kağıt ürünleri imalatı, kok kömürü ve petrol ürünleri 

imalatı sektörlerinde kapasite kullanım oranlarının yüzde 85 düzeyine çıktığı görülüyor.

Haziran ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 18’inin istihdamlarının arttığı, 
yüzde 68’inin ise istihdamlarında bir önceki aya göre değişim yaşanmadığı belirlendi.

Firmaların yüzde 15’i Temmuz ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken yüzde 27si siparişlerinin azaldığı belirtildi.

Ankete katılan firmaların yüzde 16’sı dış siparişlerinin Temmuz ayında arttığını belirtirken, yüzde 26’sı ihracatlarında azalış bildirdiler. 
Firmaların yüzde 58’sinin ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmadı.

Firma Bildirimleri Temmuz

Arttı / Artacak 16

Değişmedi / Değişmeyecek 58

Azaldı / Azalacak 26

Dış 
Siparişler

Firma Bildirimleri Temmuz

Arttı / Artacak 15

Değişmedi / Değişmeyecek 58

Azaldı / Azalacak 27

Firma Bildirimleri Haziran (%)

Arttı 18

Değişmedi 68

Azaldı 14

İç 
Siparişler

İstihdam
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[sağlık ►

Yaz aylarıyla birlikte ortaya çıkabilecek has-
talıklar hakkında açıklama yapan Anado-
lu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Elif Hakko, sıcak havada toplu 

besin zehirlenmelerine dikkat çekti. Dr. Hakko, açıkta sa-
tılan veya sergilenen yiyeceklerin ulaşılması kolay ve uygun 
fiyatlı olduğu için çok sık tercih edildiğini belirterek “Pra-
tik ve masum görünen yiyecek ve içeceklerin beklenmedik 
sonuçları olabiliyor” dedi. 

Uygunsuz koşullarda saklanan yiyecek ve içeceklerin 
neticesi olarak ortaya çıkan besin zehirlenmelerinin ne-
deninin “stafilokok” isimli mikroplar olduğunu söyleyen 
Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Elif Hakko, “Bunların ürettiği toksin, aynı yemekten 
yiyen kişilerin bir kısmında ilk saatlerde kusma ve ishale 

yol açar; bazı kişiler durumu daha kolay ve çabuk, hatta 
ishal bile olmadan atlatırken, bazıları da kusma ve ishal 
nedeniyle şoka girebilir” dedi.

Özellikle yaz aylarında açıkta satılan veya sergilenen 
yiyeceklerin kolay ulaşılabilir ve uygun fiyatlı olması nede-
niyle tercih edildiğini söyleyen Dr. Hakko, “Pratik ve ma-
sum görünen yiyecek ve içeceklerin beklenmedik sonuçları 
olabiliyor. Açıkta satılan lahmacun, buzdolabında saklan-
mayan kıyma, süt, yoğurt, kaymak, krema gibi yiyecekler, 
hastalık olarak geri dönebiliyor” şeklinde konuştu.  

- Elektrik kesintilerine dikkat 
Besin zehirlenmelerinden korunmak için; yiyeceklerin 

taze olmasına ve paketlenmiş olarak satılan yiyeceklerin 
son kullanma tarihinin geçmemiş olmasına dikkat etmenin 
önemine değinen Dr. Elif Hakko “Elektrik kesintisi nede-
niyle, soğukta saklanması gereken yiyeceklerin bir süre 
‘ısınması’ içlerinde bulunan ve sayıca az olduğu için sağlı-
ğa zarar vermeyecek olan mikropların çoğalmasına ve has-
talık yapmasına yol açar. Özellikle hazır dondurmalarda bu 
noktaya çok dikkat edilmelidir” dedi. 

- El hijyeni önemli
Açıkta satılan veya sergilenen yiyeceklerin en önemli 

tehlikelerinden birisinin yiyeceği hazırlayan kişilerin elleri 
olduğunu belirten Dr. Elif Hakko, “Personelin temizliğin-
den emin olmadığınız yerlerde, sırf ‘tatmak’ amacıyla bir 
şeyler yemek dahi ishale davetiye çıkarabilir” dedi. 

Hangi sudan yapıldığı ve ne şekilde saklandığı belli 
olmayan buzların zehirlenmelere neden olabildiğini söyle-
yen Dr. Hakko, içeceklerin içine atılan buzun hangi sudan 
yapıldığını bilmenin mümkün olmadığını belirterek “Bu 
nedenle, yaz aylarında serinletici bir şeyler içmek istedi-
ğimizde, içine buz atmak yerine, ağzı kapalı olarak soğu-
tulmuş içecekleri tercih etmek daha doğru olacaktır” diye 
konuştu.

Dr. Elif Hakko
Anadolu Sağlık Merkezi 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Yaz aylarında her yiyecek masum değil 

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Dok-
tor Ülkümen Rodoplu, yaz aylarında artan 
suda boğulma vakalarıyla ilgili hayati uyarı-
lar yaptı. 

Ülkemizde tam anlamıyla yüzme bilen yurttaşlarımızın 
sayısının oranının az olduğunu söyleyen Rodoplu, “Üç tarafı-
mız denizlerle çevrili ama maalesef yüzme bilmiyoruz” diye 
konuştu. Yaz aylarında vatandaşlarımızın artan sıcaklar do-
layısıyla soluğu sahillerde aldığını, cankurtaranların olma-
dığı sahillerde acılı olayların yaşandığını söyledi. Rodoplu, 
“Yüzme eğitimi çocuk yaşlarda alınmalı” dedi ve anne ba-
balara “Çocuğunuzun mutlaka bir profesyonel  eğitimciden 
bu eğitimi alması gerekir” çağrısında bulundu. Rodoplu, 
suda boğulmanın belirtilerini ise şöyle sıraladı: “Boğulan va-
tandaşların önce ellerinde ve yüz kısmında morarma başlar.  
Ağızdan ve burundan köpük gelir. Tam boğulma olduysa, gö-
ğüs hareketleri yoktur. Vatandaşlar özellikle de alkol alınca 
suya girmemeli. Tok karnına ya da yorgun olarak  suya gir-

mek, suda boğulma riskini artırır.” 

- Müdahale suyun içinde olmalı
Boğulan bir kişiye müdahalenin mutlaka eğitimli kişiler 

tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Rodoplu, “Eğer 
kurtarmaya giden kişi gerekli eğitimleri almadıysa boğu-
lan kişi onu da suyun içine çekebilir” dedi. Bu durumlarda 
bir ip, ya da dal parçasıyla boğulan kişiye ulaşılmalı” diye 
devam etti. Rodoplu, bilinenin aksine suda boğulan kişiye, 
ilkyardım egitimi almış kişilerin ilk müdahaleye suyun için-
de başlaması gerektiğini söyledi. “Sol elimizin baş ve işaret 
parmağını kullanarak, boğulan kişinin burnunu kapatırız. 
Ardından ağızdan ağıza tam iki kez nefes veririz. İşte bu, 
hayat öpücüğüdür ve yardım gelene kadar zaman kazanma-
mıza yarar” dedi. Beynin oksijensizliğe en fazla 5 dakika 
dayanabildiğini söyleyen Rodoplu, “Eğer boğulan kişinin 
ağız bölgesinde yaralar varsa, suni teneffüsü yapan kişi, ara-
ya mendil ya da peçete koyabilir” uyarısında bulundu.

Suyun şakası olmaz
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AB yolunda çevreye pedalla
Kocaeli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, Gençlik Hiz-

metleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federas-
yonu Kocaeli Temsilciliği 4 Haziran Cumartesi günü “AB 
Yolunda Çevreye Pedalla” sloganı ile Dünya çevre gününü 
kutladılar. 

Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu spor salonun-
dan hareket edilerek Sekapark’a kadar oluşturulan güzer-
gahta devam edildi ve Kocaeli Sanayi Odası’nda son buldu.  

20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Dünya çevre günü 
etkinlikleri ile bölgemizde çevre bilincini arttırmak ve bu ko-
nuya dikkat çekmek için katılımcılar bisikletleri ile beraber 
farkındalık yaratacak bayraklar arasından geçerek bitişe 
ulaşmışlardır.

“Lokum Teknomen’e Karşı” tiyatro 
oyunu çocuklarla buluştu

Kocaeli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi ve Oyun İstasyo-
nu ekibini iş birliğinde “Lokum Teknomen’e Karşı ” Tiyat-
rosu  çocuklarla buluştu.

Bölgemizdeki çocuklarla ilk kez buluşma fırsatı bulan 
Lokum karakteri, çocukları Avrupa’nın birçok ülkesiyle bir 
araya getirdi. Lokum dışında Kırmızı Başlıklı Kız, Rapun-
zel, Çizmeli Kedi ve Teknomen karakterlerini içinde barın-

dıran oyun, akılcılık, insan hakları, çevre gönüllülüğü ve 
dayanışma konularına vurguda bulundu. Oyunun ardından 
çocuklara Lokum serisi kitaplar hediye edildi.

İlk oyun 09 Haziran Perşembe günü Gebze Osman Ham-
di Bey Kültür merkezinde sergilenirken, ikinci oyun 10 Ha-
ziran Cuma günü Süleyman Demirel kültür merkezinde ger-
çekleştirildi.

[etkinlik ►
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

Referans No: BRDK20160512001
Tasarım ve kullanışlılık özelliklerine sahip ev eşyaları satışı yapan bir 
Danimarkalı firma koleksiyonları için metal ürünler üretecek imalat-
çılar arıyor.  Firma tasarımlarını kendisinin vereceği paslanmaz çelik 
barbekü araçları (çatal, maşa, ıspatula) ve pirinç ve demirden mamul 
şamdan üretecek firmalar ile imalat anlaşması yapmak istemektedir.

Referans No: BRGR20160315001
Yunanistan’ın Attika bölgesinde 70 yıldır metal inşaat malzemeleri 
(kap, çerçeve, ön cephe kaplama, kepenk, uzay çatı vs.) üretimi ala-
nında faaliyet gösteren bir firma sac metal sektöründe faaliyet gösteren 
işlerini taşere edebileceği yeni tedarikçiler aramaktadır.

Referans No: BOIT20160405002
Metal kesme araçları alanında 80 yıldır faaliyet gösteren, makine ve 
mobilya sektörü için kılavuz, pafta, matkap gibi araçların tasarım ve 
üretimini yapan bir İtalyan firması ürünleri için distribütörler aramak-
tadır.

Referans No: BRRO20160414001
Romanyalı elektrik ekipmanları (düşük ve orta voltaj paneller, trans-
formatörler, santraller vs.) üreten bir firma, Elektrik malzemeleri satışı 
yapan firmalara, düşük ve orta voltaj santralleri için üretim anlaşması 
yapmayı teklif etmektedir.  

Referans No: BRLT20160517001
Litvanya’da 20 yılı aşkın bir süredir mobilya sektöründe faaliyet gös-
teren bir firma mobilya imalat malzemeleri (lamine sunta levha, ahşap 
cilası, fiber levha, taş yada sunta masa tablası, mobilya bağlantı parça-
ları) üreticilerinin distribütörlüğünü almak istemektedir.

Referans No: BOIL20160505001
İsrail’de yerleşik ve gıda atıkları işleme konusunda faaliyet gösteren 
firma, bu atıklardan geri dönüşüm yaparak hayvan yemi üretebilecek 
firmalar aramaktadır.

Referans No: TOUK20160418001
İngiliz bir firma, kurulumu ve kullanımı kolay, konteynır ile taşınan atık 
su işleme ünitesi geliştirmiştir. Bu solüsyon patojensiz bir geçiş sağlar 
bu nedenle sulama ve ikincil kullanımlar için arıtılmış su kullanılabilir. 
Ekstra arıtılmış su için düşük güçte ve sermaye maliyetinde içme suyu 
olarak kullanılabilir. Bu şirket, bu geliştirdiği ünite için teknik destek 
sağlayacak olup uzak ve az gelişmiş ülkelerden ortaklara ticari anlaş-
malar ya da ortak girişim sözleşmesi önermektedir.

Referans No: BOSE20160427001
Hava filtresi, nem aygıtı, nem giderici ve profesyonel koku giderici için 
ozon cihazı gibi daha iyi bina içi ortam ürünleri gelişiminde uzman İs-
veçli bir firma, dağıtım anlaşması altında ortaklar aramaktadır.

Referans No:  TOPL20160418001
Su endüstri sektöründe aktif Polonyalı bir firma su ve kanalizasyon şir-
ketleri için altyapı yönetiminin entegre sistemi ile ilgili bir metodoloji 
geliştirdi. Bu sistem,  denetim, altyapının güvenliği ve çevrenin korun-
ması gibi birçok modül ve fonksiyondan oluşmaktadır.  Sistem, faydalı 
model ile korunmaktadır. Firma, teknik destek sağlayacak olup bu ürü-
nün lisanslı mülkiyet haklarının satışı ve ticari ve de teknik anlaşmalar 
aracılığıyla solüsyonun satışı ile ilgilenmektedir.

Referans No: BRUK20160420001
İngiliz bir firma geliştirdiği ve patentini aldığı yangın, sel, hırsızlık gibi 
riskleri önleyen, güvenli tasarımlı, mektup ve posta kutuları için 9001 
sertifikası olan saç metal kutu ve diğer ek parçaları üretecek imalatçılar 
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.

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

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

Doğu Marmara ABİGEM 
Kocaeli Merkez Ofisi

0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır

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