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

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 
başta yabancı sermaye olmak üzere yerli ve 
yabancı yatırımcıların sadece iç piyasaya yö-

nelmemeleri gerektiğine dikkat çekerek “Türkiye bölgesel, 
küresel üretim merkezi olmalı. Yatırımları bu amaçla 
kurgulamalı, yatırım ortamını, yatırım iklimini tesis edecek 
tüm önlemleri almalıyız.” dedi.

Türkiye’de yatırımın önünde vergi, altyapı, ulaşım, teş-
vik, dış ticaret ve gümrükler, fikri ve sınai haklar, yatırım 
yeri, çevre ve imar izinleri gibi kriterler bakımından irili 
ufaklı engeller olduğunu belirten Ayhan Zeytinoğlu, bunlar 
arasında vergisel sorunlar ile altyapı sorunlarının ayrı bir 
önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye’de özellikle dolaylı vergilerin ve ulaşım altyapısı 
yetersizliğinin küresel rekabette yatırımcı ve üreticiyi deza-
vantajlı konuma düşürdüğüne işaret eden Ayhan Zeytinoğlu 
“Eğer maliyetleriniz yüksekse rekabet şansınız kalmaz” 
değerlendirmesini yaptı.

Bu sorunların yabancı sermayenin Türkiye’ye bakışını 
da olumsuz etkilediğine işaret eden Ayhan Zeytinoğlu, 
2013’te yabancı sermaye yabancı sermaye izinleri ile 
doğrudan yabancı sermaye girişlerindeki düşüşün bu açıdan 
değerlendirilmesinin yerinde olacağını vurgulayarak “En-
geller Türkiye’nin üretim merkezi olmasını da önlüyor.” 
şeklinde konuştu.  

Üretimin ancak ‘dost iklim’de yeşereceğini ve sıçrayaca-
ğını söyleyen Ayhan Zeytinoğlu bu amaçla oluşturulan 
teknik hazırlıkların, eylem planlarının gecikmeksizin 
hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. 

Ayhan Zeytinoğlu sadece iç piyasayı hedefleyen 
yatırım ve üretim kararlarının Türkiye’nin 2023 
hedeflerine ulaşmasında yetersiz kalacağına 
dikkat çekerek, yatırım ve üretimde strate-
jinin bölgesel ve küresel düşünmek olduğunu 
belirtti. 

 Türkiye’nin makro ekonomik 
performansına yönelik değerlen-
dirmelerde de bulunan Ayhan 
Zeytinoğlu; “İlk 5 ayda hafif 
yukarı seyreden sanayi üretim 
endeksinin haziran ayında 
daha belirgin bir yükseliş 
gösterdiğini vurguluyarak 
temmuz ayında gerek Kocaeli, 
gerekse Marmara’nın liman-
larındaki hareketin arttığını 
gözlemlemekteyiz. Dış ticaret-
teki hareketlilik de dikkate 
alınırsa, önümüzdeki 
aylarda sanayi 
endeksinin 
artmaya devam 
edeceğini 
görüyoruz.” 
dedi. 

Başkan Zeytinoğlu, Türkiye’nin ‘üretim merkezi’ olmasının 
önünde bir dizi engel olduğunu söyledi

Üretime ‘dost iklim’ gerekli
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Ayhan Zeytinoğlu’nun değerlendirmeleri satır başlarıy-
la şöyle:

BÜYÜME
Yılın ilk yarısına ait tamamlanan veriler ışığında, ikinci 

çeyrekte yüzde 3’ün biraz üzerinde büyüyeceğimizi tahmin 
ediyoruz. Yüzde 4’lük yıllık büyüme hedefini hedefini yaka-
lama fırsatının sürdüğünü düşünüyoruz.

KAPASİTE KULLANIMI
Ülkemiz genelinde ağustos ayı kapasite kullanım oranı 

yüzde bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 75,5 oldu. 
Kocaeli’de kapasite kullanımı ise bir önceki aya göre 1 
puan düşüşle yüzde 70,8 oldu.Ramazan bayramının Ağus-
tos ayına denk gelmesi, fabrikaların bakım dönemi olması 
ve ticaret yaptığımız AB ülkelerine olan ticaretimizin azal-
masının kapasitelerde düşüşe neden olduğunu düşünüyoruz. 

ENFLASYON
Ağustos enflasyonu bir önceki aya göre; TÜFE’de 

yüzde 0,10 düşüş, ÜFE’de yüzde 0,04 artış gösterdi. Yıllık 
enflasyon ise, daha önceki tahminlerimizde de belirttiğimiz 
gibi, hem TÜFE’de hem de ÜFE’de düşüş gösterdi. Bu ge-
lişmeyi memnuniyet verici buluyoruz. Enflasyondaki düşü-
şün devam etmesi halinde, Merkez Bankasının yıllık yüzde 
6,2 enflasyon hedefinin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 

Ancak, Suriye’de yaşanan gelişmelerin petrol fiyatla-
rına etkisi, eylül ayından itibaren okul sezonun açılması 
ve döviz kurlarındaki yükselişlerin maliyetlere etkisi gibi 
nedenlerle enflasyonun önümüzdeki aylarda artabileceğini 
tahmin ediyoruz.

DIŞ TİCARET
TUİK tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre 

Temmuz ayında ihracat arttı. İlk 7 ayı değerlendirirsek; 
ihracat yüzde 1,3 ve ithalat yüzde 7,6 artış gösterdi. Bu-
nunla birlikte, ilk 7 ayda dış ticaret açığı yüzde 18,3 arttı.  
İhracatımızdaki ilk 7 aydaki yavaşlama devam ediyor. Dış 
ticaret açığındaki artışlar da devam edecek gibi gözüküyor. 

Aynı zamanda biliyorsunuz, TİM Ağustos ayı ihracatını 
da açıkladı. Ağustos’ta ihracat bir önceki aya göre yüzde 
16,1 düşüşle 10,5 milyar dolar oldu. Bu düşüşte; Ramazan 
bayramının Ağustos ayına denk gelmesinin etkisi olduğunu 
düşünüyoruz. 

Bununla birlikte, önümüzdeki aylarda Temmuz ayında 
olduğu gibi bir artış sağlayarak bu yılı bitirebilirsek, 
yılsonu ihracat hedefini yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. 
Uzun vadede ise, ihracatımız her ay yüzde 12 civarında bir 
artış sağlamalı ki 2023 yılı büyüme ve ihracat rakamlarına 
ulaşabilelim.

Özetle, ihracattaki artış, sanayi üretim endeksindeki 
artışa işaret ediyor. Zaten Haziran ayı itibariyle, sana-
yi üretim endeksinde belirgin bir yükseliş vardı. Sanayi 
üretim endeksi sonuçlarında da beklentimiz bu yükselişin 
devam edeceği yönündedir. 

KOCAELİ VE DIŞ TİCARET
Kocaeli Dış ticaret rakamlarına baktığımızda; Koca-

eli gümrükleri verilerine göre ağustos ayında ihracatımız 
yüzde 15 artışla 1.2 milyar dolar, ithalatımız ise yüzde 
3.7 düşüşle 3.9 milyar dolar olarak görünüyor. 8 aylık dö-
nemde ise Kocaeli’nin ihracatının yüzde 13.3 artışla 12.1 
milyar dolar olmasını bekliyoruz. 

İlimizde ihracattaki artışla birlikte ithalattaki ge-
rilemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. İthalatta görülen 
yavaşlamanın devam etmesini diliyoruz. Bununla birlikte, 
dış ticaretimizde geçen aya göre bir gerileme olduğunu 
gördük. Bu duruma neden olarak, Ağustos ayında Rama-
zan bayramının oluşu ve büyük firmaların Ağustos ayında 
duruşa geçmesinin etkisi olduğunu düşünüyoruz. 

Bu arada yıllık cari açığın ivme kaybetmekle birlikte 
yükseldiğinin altını çizmeliyiz. Yılın ilk yarısında cari açık 
geçen yıla göre yüzde 18,9 arttı. Temmuz ayından itibaren 
yıllık cari açığın gerilemeye başlamasını bekliyoruz.

İŞSİZLİK
Nisan’da yüzde 9.3 olan işsizlik oranı mayıs ayın-

da azalarak yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyi 
olumlu buluyoruz. İşsizlik rakamı beş ay sonra tekrar tek 
haneli rakamlara inmiş oldu. Eylül ayına kadar işsizlikte 
iyileşmenin süreceğini, yüzde 7’nin altına inme potansiyeli 
olduğunu görüyoruz.

BÜTÇE
Bütçe haziran ayında 1,2 milyar TL açık verdi. Ama 

2013 yılının ilk yarısında bütçe 3,1 milyar TL fazla verdi. 
Oysa geçtiğimiz yılın ilk yarısında 6,7 milyar TL açık 
vermişti. Vergi gelirleri de haziran ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 31,7 oranında artış göstermesine 
rağmen, haziran ayında bütçede açık verilmesini uygun 
bulmuyoruz. 

Bütçeyi tasarruf ve harcamaları azaltarak değil fa-
izlerin düşmesi ile denkliyoruz. Bu bizi endişelendiriyor. 
Amacımız fazla veren bir bütçeye ulaşabilmemiz için bütçe 
giderlerinin enflasyonun üzerinde artmaması gerektiği 
yönündendir. 

MERKEZ BANKASI OPERASYONLARI
Dolar kurunun Merkez Bankasının müdahalelerine 

rağmen, 2.08 TL seviyelerini görmesini endişe verici bulu-
yoruz. Merkez Bankası toplam 6 milyar dolar döviz satışı 
gerçekleştirmişti. Buna rağmen, dolar fiyatının tırmanma-
sını dikkat çekici buluyoruz. 

Merkez Bankasının, döviz rezervlerini kullanarak, 
piyasalara müdahale etmesi beklenen sonuçları doğurma-
dığı gibi, dolar kuruyla ilgili, serbest piyasa koşullarını 
da olumsuz etkilemektedir. Kurdaki yükseliş devam ettiği 
takdirde; özel kesimdeki dövizle yapılan borçlanmaların ve 
yüksek kurdan yapılan ithalatların, firmalarımız açısından, 
sıkıntılara yol açabileceğini düşünmekteyiz. Yine de kurla-
rın piyasa tarafından belirlenmesini doğru buluyoruz.
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[doğu marmara ve yatırım ►

• Türkiyedeki tüm otoyol, karayolu, demiryolu, denizyolu 
ve havayolunun kesiştiği Türkiye’nin kalbi niteliğinde.

• Türkiye’nin en iyi ekonomik potansiyeline sahip bölgesi,

• Organize ve düzenli sanayi–hizmet yapılanmasına sahip,

• Nitelikli iş gücü merkezi konumunda

• Türkiye’nin en büyük kuruluşlarının tercihi,

• Yabancı yatırımların tercihi,

• Türkiye’nin Ar-Ge ve teknoloji merkezi,

• Türkiye’nin en çok yatırım alan bölgesi,

• Türkiye’nin en kârlı bölgesi,

• Türkiye’nin sanayi başkenti,

• İdeal yatırım ortamına sahip,

• İmrenilen yaşam kalitesine sahip,

• Türkiye’nin en gelişmiş alt yapısına sahip bölgesi,

• Bölgesel ve uluslararası iş birliğinde bağlantı noktası,

• Türkiye’nin satın alma gücü en yüksek bölgesi,

• Türkiye dış ticaret merkezi

• Türkiye’nin doğal turizminin merkezi.

Neden DOĞU MARMARA?...

Türkiye’de yer alan 26 Düzey 2 bölgesinden biri olan TR42 Düzey 2 Bölgesi 
‘Doğu Marmara’; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsıyor. 

Yaklaşık 4 milyon kişilik bir nüfusun yerleşik olduğu TR42 Düzey 2 Bölgesi, 
Türkiye Düzey 2 bölgeleri arasında Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı 

ile kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılada 1’inci sırada, kişi başına düşen 
gayrisafi katma değerde ise Düzey 2 bölgeleri arasında

 İstanbul’dan sonra 2’nci sırada yer alıyor.

Çünkü Doğu Marmara;
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Kocaeli’deki sanayi rakamlarına detaylı bakacak olur-
sak, Kocaeli Sanayi Odasına bağlı yaklaşık 2 bin 200 sa-
nayi kuruluşu faaliyetini sürdürüyor. 288 adet yabancı 
sermayeli şirket Kocaeli’de faaliyet gösteriyor. Sanayi ku-
ruluşları ağırlıklı olarak Gebze, İzmit ve Körfez ilçelerinde 
toplanmış durumda. 2009 yılı verilerine göre ise, 500 bü-
yük sanayi kuruluşunun 82’si Kocaeli’de yer alıyor. Türkiye 
İmalat Sanayi Tüketim Mallarının yüzde 2,82’si, Ara Mal-
larının yüzde 22,03’ü ve Yatırım Mallarının yüzde 10,23’ü 
Kocaeli’nde üretiliyor. İmalat sanayi açısından ülke için-
deki payı yüzde 13, dış ticaretteki payı ise yüzde 15,4’dür. 
Sektörlerin GSMHsı yüzde 73,4 ile sanayiden karşılanıyor. 
Kocaeli’de faaliyet gösteren önemli sektörlerin Türkiye içe-
risindeki payı incelendiğinde ülke Kimya sanayinin yüzde 
27’si Kocaeli’nden karşılanıyor. Kocaeli’de faaliyet göste-
ren otomotiv ana sanayi firmaları 2009 yılında gerçekleş-
tirdikleri 240.467 adetlik üretim ile Türkiye araç üretimi-
nin yüzde 27.2sini karşılıyorlar. Otomotiv sanayinin yanı 
sıra gelişmekte olan diğer önemli sektörlerimiz ise deniz 
taşıtları ve yat sanayi ile ICT bilişim sektörleridir.

-İhracat sıralamasında 3’üncü sırada...
URAK tarafından 2009-2010 yılları için yapılan araş-

tırmada rekabetçilik açısından 5inci sırada olan Kocaeli’de 
ticari yapı incelendiğinde, İl çapında yaklaşık 45 bin civa-
rında ticarethane bulunduğu görülüyor. Büyük mağazacı-
lık girişimleri yörede ticari yapının bölgesel nitelik kazan-
masına yol açıyor. Tüm bu avantajların Kocaeli’yi ülkenin 
dış ticaret alanında da baş rol oynar konuma getirdiği ön 
görülüyor. Kocaeli ilinde 2010 yılında toplam 9,5 milyar 
$ ihracat ve 22,6 milyar dolar ithalat gerçekleşti. 2010 
yılında ülke ihracatının yaklaşık yüzde 8,4’ü Kocaeli ilinde 
üretilmişdi ve böylece il; ülke ihracat sıralamasında 3’üncü 
sırada yer aldı. İl ihracatının yüzde 58’i sanayi mamulleri, 
yüzde 40’ı kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ve yüz-
de 2’si ise tarım ürünleri ihracatıdır. 2010 yılı ihracatında 
İngiltere, Almanya, ABD, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Fransa öne çıkıyor. 2010 yılı ihracatının; yüzde 41’i (3,7 
milyar dolar) AB 27 ülkelerinden olan 22 ülkeye, yüzde 
32’si (2,8 milyar dolar) İslam Konferansı Örgütü üyesi olan 
56 ülkenin (Türkiye hariç) 55’ine doğru gerçekleşti.

Tüm bu özellikleriyle Kocaeli gerek yabancı gerekse 
yerli olsun yatırımcılar için hala cazip özelliğini koruyor. 
Maalesef, Kocaeli sanayi başşehri olma özelliğini kazanır-
ken fazlaca fedakarlık yapmış bir şehir olarak kabul edili-
yor. Özellikle plansız sanayi yapılanması, çevre ve sağlık 
açısından kenti olumsuz etkilemiş durumda. Kentin yaşam 
alanları ile sanayi iç içe geçerken, bu noktada kentin sanayi 
yapılanması özellikle ele alınarak artık kente katma değer 
yaratmayan ve plansız sanayi Kocaeli için kabul edilebilir 
olmaktan çıkmış durumda. Kentin tüm sanayi yapılanma-
sı mevcut ve kurulmakta olan 13 OSB içerisine taşınırken, 
tüm sanayi kuruluşları yetkili kurumlarca denetleniyor. Sa-
nayinin artık değer üreten, bilgi üreten yapıya bürünmesi 
için hem üniversiteler ile işbirliği sağlanıyor hem de bilginin 
üretim merkezleri olarak Teknopark’lar kuruluyor. Ulusal 
ölçekte Türkiye projesi olan ‘Bilişim Vadisi’nin Kocaeli’de 
olması için gerekli alt yapının var olduğu düşünülüyor.

2002-2009 yılları arasında 1 Miyar doların üzerinde 

yabancı yatırım çeken Kocaeli’de yoğunlaşmanın yüksek ol-
duğu sektörler olarak rafine petrol, otomotiv ve yan sanayi, 
metal, kimya, ağaç ürünleri ve tersanecilik olarak önümüze 
çıkarken; yükselen sektörler olarak ise bilişim, metal sana-
yi, eko- turizm, termal turizm, kıyı turizmi, kimya, makine, 
tarıma dayalı sanayi, sağlık, eğlence, kara taşımacılığı, lo-
jistik ve hizmet sektörleri öne çıkıyor. Türkiye’de Kandıra 
Gıda OSB gibi Kimyacılar OSB gibi alanlarında ilk ve tek 
olan planlı alanlarda kümelenmiş ve Ar-Ge alt yapısı ile 
değer yaratan sanayi alanları Kocaeli’de bu durumu güçlen-
dirmek için oluşturulmuş durumda.

-Turizm kenti vizyonu... 
Kocaeli İli, ‘Sanayi Kenti’ ve ‘Bilim Kenti’ olma viz-

yonu yanında ‘Turizm Kenti’ olma vizyonuna da sahiptir. 
Kocaeli’nde sınırları içerisinde yer alan Kartepe Dağ Tu-
rizm Merkezi, Batı Karadeniz Turizm Merkezi içerisinde 
yer alan Kandıra İlçesi, Gölcük Termal Turizm merkezi 
yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olurken tu-
rizm yatırımcılarına da cazip imkanlar sunuyor. Gerek ilin 
kendi nüfusu gerek Doğu Marmara’da yaşayan 20 Milyon 
kişilik nüfusun ortası konumunda yer alması tüm bu doğal 
güzellikleriyle kenti bu anlamda da çekim merkezi yapıyor. 
Özellikle kentte bulunan yatak sayısı eksikliği otel yatırım-
cılarını kente çekiyor. Ancak mevcut taleplerin fazlalığı 
dikkate alındığında Kocaeli’ne bu alanda yatırım yapmak 
isteyenlerin acele etmesinde yarar görülüyor.

-Kocaeli’de uyum... 
Son olarak Kocaeli’de uyum içerisinde çalışan kurum-

ların varlığı da yatırım ortamını olumlu etkileyen faktörler 
arasında yer alıyor. Başta Kocaeli Valiliği olmak üzere tüm 
şehrin sınırlarında faaliyet gösteren Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi, Sanayi Odası, Ticaret Odaları, Sivil Toplum Ku-
ruluşları gibi kurumlar ortak irade göstererek kentin ulaş-
mak istediği seviye için çalışıyorlar. Ayrıca Kocaeli dahil 
Yalova, Sakarya, Düzce ve Bolu illerinde faaliyet gösteren 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı bünyesinde her ilde kuru-
lan Yatırım Destek Ofis’leri kamu eli ile yatırımcılara yol 
gösteriyor ve ücretsiz danışmanlık hizmetinde bulunarak 
yatırımcıların her türlü işlemlerinde yardımcı oluyorlar.

Kocaeli’de  yatırım

�Kocaeli Odavizyon
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[doğu marmara ve yatırım ►

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 2008 Bilanço Usulü 
Defter Tutan Kurumlar ve Gelir Vergisi Mükellef Bilgile-
rine göre, Yalova ilinde ulaşım araçları imalatı, kâğıt ima-
latı, basım ve yayım ile plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 
sektörleri ön plana çıkıyor. İlde bu sanayi sektörlerini gıda 
ürünleri, içecek ve tütün imalatı, kimyasal madde ve ürün-
ler ile suni elyaf imalatı sektörü takip ediyor.

Sakarya’da; sanayi sektörleri arasında gemi sanayini 
kapsayan ulaşım araçları imalatı sektörü açık farkla öne 
çıkıyor. Ulaşım araçları imalatı sektörü Yalova ilinde gerek 
üretilen bilanço rakamında, gerekse bu sektörde faaliyet 
gösteren işletme sayısı ve bu sektördeki kayıtlı istihdamda 
birinci sırada geliyor. Sektörde üretilen bilanço, toplam il 
bilançosu içerisinde yüzde 44’lük, bu sektörde faaliyet gös-
teren işletmeler ise toplam il sanayi işletmeleri içerisinde 
yüzde 16’lık paya sahip. Orta ve büyük ölçekli işletmelerin 
faaliyet gösterdiği sektörde, il sanayi işgücünün yüzde 34’ü 
istihdam ediliyor. 

Yalova ilinde ön plana çıkan bir diğer sanayi sektörü, 
kâğıt hamuru, kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı; basım ve ya-
yın sektörü. İlde bu sektörde faaliyet gösteren işletme sayı-
sı, ildeki toplam işletmeler arasında dokuzuncu sırada olsa 
da, toplam bilançosu ikinci sırada yer alıyor ve il toplam 
bilançosunun yüzde 10’u bu sektörde üretiliyor. Diğer yan-
dan, bu sektörde sağlanan istihdam, il sanayisi kayıtlı istih-
damının yalnızca yüzde 8’ine denk geliyor. İlde bu sanayi 
sektörünü destekleyen kimyasal madde ve ürünler ile suni 
elyaf imalatı sektöründe ise istihdam oranı yüzde 18.

Yalova ilinde gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı sek-
törü işletme sayısı açısından il sanayi sektörleri arasında 
ikinci sırada olmasına rağmen, toplam bilançoda altıncı 
sırada yer alıyor ve il toplam bilançosunun yüzde 6’sı bu 
sektörde üretiliyor. Bu anlamda, bu sektörde faaliyet gös-
teren işletmelerin genellikle küçük ve orta ölçekli olduğu 
söylenebilir. İşletme bilançoları değerlendirildiğinde, kim-
yasal madde ve ürünler ile suni elyaf imalatı, ana metal 
ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı, makine ve teçhizat 
imalatı sektörlerinde toplam il bilançosu içerisinde yüzde 
6-8 arasında değişen oranlara sahip.

-Yalova’da termal turizm... 
İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi üç metropol kente sa-

dece birer saat uzaklıkta, ancak bu kentlerin yoğunluk ve 
telaşesinden tamamıyla uzakta bir şehir olan Yalova çok 
çeşitli turizm yatırımlarına elverişli bir şehir durumunda. 
Termal turizm, termomineral su banyosu, içme, inhalasyon, 
çamur banyosu gibi çeşitli türdeki yöntemlerin yanında ik-
lim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon,egzersiz, psikoterapi, 
diyet gibi destek tedavilerinin birleştirilmesi ile yapılan kür 
(tedavi) uygulamaları kapsıyor. Yalova Armutlu Termal Tu-
rizm Merkezi Armutlu ilçesinde 5 bin 300 hektarlık alanda, 
2008 yılında termal ve sağlık turizmine yönelik olarak ilan 
edildi. Yalova Termal Turizm merkezi, Termal ilçe merke-
zinde, Yenimahalle ile Ortaburun mahalleleri arasındaki 
ormanlık bir bölgede yer alıyor. 2008 yılında alanı genişle-
tilerek yaklaşık 4 bin 800 hektar büyüklüğüne ulaştı.

İlde, bölgenin iklim ve toprak yapısının tarıma oldukça 
elverişli olması nedeniyle yetiştirilen ürün çeşitliliği faz-
la ve tarımsal üretimde verimlilik yüksek. Diğer taraftan, 

Türkiye’nin yüzölçümü olarak en küçük ili olması sebebiyle 
yerleşim alanı darlığı ortaya çıkıyor ve arazi fiyatlarının 
çok yüksek olması sonucunu doğuruyor. Yerleşim alanları-
nın darlığı, geçmişte verimli tarım alanlarının imara açıl-
masına neden oldu. Yalova’da süs bitkileri üretimi, örtü 
altı sebze üretimi ve kivi üretimi gibi katma değeri yüksek 
ürünlerin üretimi yoğun olarak yapılıyor. Yalova’da süs bit-
kileri yetiştiriciliği; salon ve süs bitkileri, bahçe ve çevre 
düzenlemesinde kullanılan ağaçlar, soğanlı ve rizomlu süs 
bitkileri ile kesme çiçek olmak üzere dört kısımda toplanı-
yor. Türkiye’de üretilen kesme çiçeğin yüzde 25’den fazlası 
Yalova’dan karşılanıyor.

-Yalova’da tarım ve hayvancılık... 
Yalova ilinde kültür mantarcılığı, taze sebze seracılığı 

ile kivi yetiştiriciliği diğer önemli tarımsal faaliyetler ara-
sında yer alıyor. Yalova’da organik tarım faaliyetleri de son 
yıllarda büyük gelişme göstermiş durumda. Ayrıca, dondu-
rulmuş meyve ve sebze sanayi yine ilde mevcut. Meyve, seb-
ze, süs bitkileri bağ gibi tarımsal ürünler üzerine bilimsel 
araştırma programlarını ilerletmek, bölgede yetiştirilen 
ürünlere ait problemleri çözmek, fidanlıklara ve çiftçilere 
hastalıktan arındırılmış anaç materyal sağlamak ve diğer 
tarımsal sorunları çözmek amaçlarıyla kurulmuş olan Ata-
türk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür-
lüğü, Yalovalı çiftçilere hizmet veriyor.

Hayvancılık sektöründe kültür ırkı süt inekçiliği, Me-
rinos ve Kıvırcık ırklarının bulunduğu koyunculuk, besi 
sığırcılığı, tavukçuluk ve arıcılık ön plana çıkıyor. Ayrıca 
dondurulmuş ve soğutulmuş ürünlerin üretimi de gelişmeye 
başlamış durumda. Su ürünleri üretimi özelikle de süs balık 
yetiştiriciliğiyle ilgili Yalova Üniversitesi’nin çalışmaları 
bulunuyor.

Yalova’da  yatırım

-Yalova’ya yatırım yapmak için nedenler
•Stratejik Konum 
•Sağlık, Doğa, Kıyı, Spor ve Kongre Turizmi 
•Yüksek Yaşam Standartları 
•İyi Yetişmiş İnsan Kaynağı 
•Planlı Şehircilik 
•Doğal Kümelenme (Çiçekçilik ve Tersaneler Bölgesi) 
•Yeni Pazar İmkanları (Kompozit ürün teknolojileri) 
•Elverişli Toprak ve İklim Koşulları 
•Ulaşılabilirlik 
•Körfez Geçişi Köprüsü Projesi

� Kocaeli Odavizyon
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Düzce, 7 ilçesi ve şehir merkezi ile birlikte 350 bin ki-
şinin yaşadığı, gelişen, geliştikçe talepleri artan bir il duru-
munda. Gerek şehir sakinleri, gerekse il dışından yatırımcı 
ve girişimciler fırsatlar barındıran farklı işkollarına yöne-
liyorlar. Böylece, özellikle Düzce’deki hizmet sektöründe 
görülen sığ yapının giderek gelişeceği, ve il dışına giden 
harcamaların Düzce içerisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bu 
çerçevede Düzce; sanayi yatırımları ile birlikte, hizmet sek-
töründe, özellikle Düzce’nin turizm destinasyonu olmasına 
yönelik çalışmaların hız kazandığı son dönemde, turizm alt 
yapısının oluşturulması ve var olanların da yenilenmesine 
yönelik hızlı bir atılım içerisine gireceği öngörülüyor. Doğa 
turizmine yönelik yatırımlar (rafting sahalarında bungalow 
tipi evler, yayla evleri, safari turları, doğa yürüyüş parkur-
ları sonunda köy kahvaltı seçenekleri, gece şölenleri) böl-
genin İstanbul ve Ankara arasında bulunmasının stratejik 
faydalarını önümüzdeki dönemde daha yoğun şekilde kulla-
nacağını gösteriyor.

Sanayi yatırımlarında ise, I. Ve II. OSB’nin aktif ve tam 
dolu olması yanında, iş dünyasının Gümüşova ilçesi sınırla-
rında III. OSB kurulmasına yönelik talepleri bulunurken, 
istihdam oluşturan sözkonusu yatırımları Düzce yönetici 
kesimi de bütün gücüyle destekliyor.

-Bölge tekstil sanayi bilançosunun yüzde 37’si...
Düzce ilinde tekstil ve tekstil ürünleri imalatı, ağaç 

ürünleri imalatı ve makine ve teçhizat imalatı sanayi sek-
törleri ön plana çıkıyor. Bölge tekstil sanayi bilançosunun 
yüzde 37’sinin üretildiği Düzce, bölgede tekstil sanayinde 
ilk sırada yer alıyor. Tekstil sanayi, Düzce ilinde en geliş-
miş sanayi sektörü olarak ildeki sanayi işletmelerinin yüzde 
20’sini, toplam sanayi işgücünün yüzde 25’ini ve il sanayi 
sektörü bilançosunun yüzde 23’ünü kapsıyor. İlin bölge sa-
nayisi içerisinde yüksek paya sahip olduğu bir diğer sektör 
ağaç ürünleri imalatı sektörü. Bölgedeki ağaç ürünleri ima-
latı sektörü bilançosunun yüzde 18’i Düzce ilinde üretilir-
ken, bölgede bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ise 
yüzde 17’si Düzce ilinde bulunuyor. Ağaç ürünleri imalatı 
sektörü, Düzce ili sanayi sektörü toplam bilançosu içerisin-
de yüzde 13’lük bir paya sahip olmakla beraber, bu sek-
törde faaliyet gösteren işletmelerin ildeki toplam işletme-
ler içerisindeki payı yüzde 10’dur. Ancak ilde bu sektörde 
sağlanan istihdamın il sanayi istihdamına oranı yüzde 8 ile 
altıncı sırada yer alıyor. 

İldeki toplam bilançonun yüzde 15’inin üretildiği ma-
kine ve teçhizat imalatı sektörü Düzce ilinde en yüksek 
bilanço rakamına sahip ikinci sanayi sektörüdür. İl sanayi 
işletmelerinin yüzde 9’unun faaliyet gösterdiği ve il sanayi 
sektöründeki kayıtlı istihdamın yüzde 7’sinin gerçekleştiği 
sektörde orta ve büyük ölçekli işletmeler yer alıyor. Diğer 
yandan, sektörde sağlanan kayıtlı istihdamda; makine ve 
teçhizat imalatı sektörü Düzce ilinde bilanço ve işletme 
sayıları içerisinde aldığı pay kadar yüksek oranlara sahip 
değil.

Kimyasal madde ve ürünler ile suni elyaf imalatı sektö-
rü ise bilanço rakamında ilde dördüncü sırada yer alıyor. 
Düzce ilinde tüm sektörlerdeki işletmeler içinde işletme sa-
yısında yüzde 20’lik oranla, istihdam oranında yüzde 25’lik 
oranla ve bilançonun bölgedeki tüm bilanço toplamına olan 

yüzde 23’lük oranıyla tekstil ve tekstil ürünleri imalatı sek-
törü önder sektördür. İl ekonomisi içerisinde oldukça yük-
sek paya sahip olan bu sektör son dönemde yaşanan kriz 
sonrasında durgun bir halde ve teşvik sisteminden faydalan-
mayı bekliyor.

-Ar&Ge odaklı yatırımlar için büyük fırsat... 
Düzce 1’inci derecede tarım arazisine sahip bir il. Ay-

rıca, İstanbul’a su sağlayan en önemli kaynak olan Melen 
Havza’sının yönetimi ve kontrol yetkisi çevre ve orman ba-
kanlığının izniyle İSKİ’ye verilmiş durumda. Bu çerçevede, 
Melen Havzası’na zarar verecek herhangi bir olumsuz ya-
pılaşma ve katı atık dökümü İSKİ havza muhafaza ekiple-
rince sıkı şekilde kontrol ediliyor. Bu çerçevede, Yığılca, 
Çilimli, Cumayeri gibi ilçelerin köylerindeki küçük kümes 
inşaatları için dahi İSKİ’den onay alınma şartı bulunuyor.

Bu çerçevede, Düzce’de yapılacak yatırımlarda, yapıla-
cak yatırımın çevreye olan etkilerini analiz etmek ve yatı-
rıma Çevre ve Orman Bakanlığı müsaadesi için, Çevre Etki 
Değerlendirme (ÇED) raporu talep ediliyor. 

Gümüşova Belediyesi sınırları içerisinde, sanayi yatı-
rımlarına yönelik hazine arazisi niteliğinde oldukça geniş 
araziler bulunurken, sözkonusu araziler yatırım teşvik bel-
geli yatırımlar için hazırda bekletiliyor.

Ayrıca, Gümüşova ilçesinin stratejik konumundan do-
layı çeşitli sektörel özellikli OSB veya Üniversite Sanayi 
işbirliğiyle kurulan Teknopark sahası oluşturmaya yönelik 
iş dünyasında ciddi bir istek ve gayret bulunuyor. Bu çer-
çevede, yatırımcılar için Düzce Gümüşova çevresi; özellikle 
Ar&Ge odaklı üretimler yapan ve çevreye zarar vermeyen 
yatırımlar için büyük fırsatlar barındırıyor.

Düzce’de  yatırım

Düzce’ye yatırım yapmak için nedenler
•Stratejik Konum 
•Doğa Turizmi, Kıyı Turizmi ve Kırsal Turizm olanakları
•Yeni pazar olanakları
•İklimin ve yer şekillerinin uygunluğu
•Rahat, Az maliyetli Ulaşılabilirlik 
•Karadeniz Ereğlisi - Düzce Trenyolu projesi
•Teknopark ve Tekmer’in yeni kurulmuş olması ve   
  Üniversitenin büyük desteği
•Kamu Sektörü ve İş Dünyasındaki Uyum

�Kocaeli Odavizyon
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[doğu marmara ve yatırım ►

İki büyük metropolün ortasında bulunması itibariyle 
Bolu’nun özellikle perakende satışa uygun son ürünlerin 
üretimi bakımından uygun bir lokasyonda olduğu ifade edi-
lebilir. Konfeksiyon, mobilya ve gıda gibi son kullanıcının 
sürekli ve yaygın şekilde tüketimine yönelik mamullerin 
üretimini yapan sektörler bakımından Bolu yaklaşık olarak 
20 milyon kişinin bulunduğu büyük bir pazara yakınlık arz 
ediyor. Bu durum dayanıklı tüketim mallarının saklanması 
ve dağıtımı için de geçerli. Dolayısıyla Bolu, lisanslı depo-
culuk hizmetleri sektörü için de uygun bir yatırım ortamı 
arz ediyor.

Hammadde kaynakları açısından öne çıkan yatırım ala-
nı orman ürünleri endüstrisi sektörüdür. Ayrıca işlenmiş 
orman ürünleri olarak nitelenebilecek olan ahşap plaka 
imalatının yoğunlaşmış olması nedeniyle mobilya imalatı 
da yatırıma uygun bir sektör durumundadır. Kağıt ve ka-
ğıt ürünleri sektörü de hammadde olarak orman ürünlerini 
kullanması nedeniyle yatırım yapılabilecek olan bir sektör 
olarak karşımıza çıkıyor. Gerede ilçesinde gerçekleştirilen 
yoğun dericilik üretimi bu sektöre dayalı üretim yapan deri 
konfeksiyon, saraciye ve kavafiye ürünleri sektörü açısın-
dan uygun bir ortam oluşturuyor. Son olarak, Arçelik tesi-
sinin varlığı nedeniyle nispeten gelişmiş kabul edebileceği-
miz elektrikli makine-teçhizat yan sanayi sektörü elektrikli 
makine-teçhizat sektörü açısından hammaddeye yakınlık 
sağlıyor.

2010 yılından sonra başlanan yatırımlar için SGK prim 
indirimi (ücret), ve yatırım kredilerinde faiz desteği teşvik-
lerinin uygulanması söz konusu değil. Yatırım yerinin tahsis 
edilmesi; KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyeti(vergi 
oranları) ise teşvik belgesinin alınmasını gerektiriyor.

İş iklimi, bölgedeki kamu idarecilerinin, STK temsilci-
lerinin ve halkın serbest teşebbüs karşısındaki tutumlarını 
ifade eden bir kavramdır. Bu bağlamda Bolu tüm sektörler 
açısından yatırıma uygun durumdadır.

-İşbaşında öğrenme verimliliği yüksek...
Emek kalitesi bölgedeki işgücünün mesleki bilgi dü-

zeyi ve tecrübesini açıklayan bir kavramdır. Bu hususta 
Bolu’nun mesleki okullaşma oranı en yüksek illerden biri 
olduğuna dikkat edilmelidir. Turizm, sağlık, aşçılık, ticaret 
ve endüstri meslek liselerinden oluşan 17 okul ile üniversite 
bünyesinde bulunan 7 meslek yüksek okulu mesleki eğitim 
konusunda hizmet veriyor. Ayrıca Bolu’da bulunan Elginkan 
Vakfının sunduğu ücretsiz mesleki eğitim kursları, faal olan 
birçok işletmenin işgücü verimliliğini yükseltiyor, çalışmak-
ta olan personelin mesleki bilgisini güncellemesini sağlıyor 
ve bu durum işletme sahiplerini oldukça memnun ediyor. 
Son olarak, faal olan işletmelerle yapılan mülakatlar neti-
cesinde ulaşılan sonuçlara göre ilde bulunan emek gücünün 
sahip olduğu farklı bir özellik, işletmelerin personel devir 
hızlarının düşük olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, işbaşı yapan 
bir kişinin o işyerinde çalışma süresi uzun vadeli ve sürek-
lilik arz ediyor. Dolayısıyla personelin işbaşında öğrenme 
verimliliği oldukça yüksek seviyededir.

Bolu’da Serbest bölge ve inkubatör tesisi bulunmuyor.
Üniversite bünyesinde bulunan Teknopark ise henüz faal du-
rumda değil. Bolu’da 7 Küçük Sanayi Sitesi mevcut. Bolu 
O.S.B ve Gerede O.S.B faal durumdadır. Yeniçağ O.S.B ve 

Gerede Deri O.S.B nin ise kuruluş çalışmaları devam edi-
yor. Bolu O.S.B 809 dönüm sanayi alanı ve 77 parselden 
oluşuyor. 15 parsel 137,5 dönüm alan boş durumda ve yatı-
rıma hazırdır. Gerede O.S.B nin ise 550 dönüm sanayi alanı 
ve 51 adet parseli bulunuyor. Gerede O.S.B de 12 parsel 
136 dönüm arazi boş durumdadır. Bolu O.S.B’de doğalgaz 
kullanımı söz konusudur. Gerede O.S.B de ise talebe bağlı 
olarak doğalgaz altyapısı gerçekleştirilebilir durumdadır.

-En güçlü sektör: Turizm... 
Hizmet sektörü açısından Bolu’da en güçlü olan sektör 

turizm alanıdır. İlde 2 adet turizm bölgesi bulunuyor. Bu 
bölgeler Köroğlu Dağı Turizm Bölgesi ve Karacasu Termal 
Turizm bölgesidir. Köroğlu Dağı Turizm Bölgesi 3 gelişme 
bölgesinden oluşuyor. 

a) Kartalkaya mevkii 
b) Sarıalan mevkii 
c) Köroğlu Dağı bölgesi. 
Köroğlu Dağı bölgesinin gelişme çalışması tamamlandı 

ve bölgede 2 bin 500 yatak kapasiteli bir tesis yatırımına 
başlanabilir. Karacasu Termal Bölgesinin de çalışmalarına 
devam ediliyor. Diğer yandan, Mudurnu ilçesindeki Babas 
kaplıca alanının ve Taşlıyayla mevkinin turizm bölgesi ola-
rak ilan edilmesi için bakanlığa talep gönderildi ve işlem 
safahatında yürüyor.

-Bolu’da tüm turizm yatırımları 
teşvik kapsamındadır...
3 yıldız ve üzerinde olmak kaydıyla Bolu’da yapılacak 

tüm otel yatırımları teşvik kapsamındadır ve bu yatırım-
ların tamamı; yatırım yeri tahsisi, KDV istisnası, Gümrük 
Vergisi muafiyetinden istifade edebilecektir. Turizm yatı-
rımlarına altyapı sağlanması açısından dikkat edilmesi ge-
reken diğer bir konu, Bolu’nun turizm merkezi olarak kış 
turizmi, termal turizm, kültür turizmi, doğa turizmi ve spor 
turizmi hizmetlerinin tamamını bir arada sunabilme gücü-
dür. Bolu’nun bu güçlü yönünün görünürlüğü çalışmalarının 
arttırılması turizm yatırımlarının çekilmesi ve teşvik edil-
mesi hususunda olumlu etki meydana getirecektir.

Bolu’da      yatırım
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Sakarya; ana ulaşım yollarının kavşak noktasında bu-
lunması, Körfez liman havzasına yakınlığı, yapılmakta olan 
Karasu Limanı, demiryolu ağının olması, Karasu tren yolu 
projesi, Köseköy Lojistik Merkezi’ne yakınlığı, hızlı trenin 
ve 3’üncü Köprü Otoyolu’nun ilden geçecek olması, büyük 
metropollerin ortasında yer alması ile avantajlı bir konum 
ve ulaşım kanallarına sahip.

Sakarya, Cumhuriyetin ilk yıllarında kamu yatırımları 
ile başlayan sanayileşme sürecini, özel sektör yatırımları 
ve organize sanayi bölgeleri ile devam eden bir ildir. Sa-
karya, son yıllarda kurulan büyük ölçekli sanayi kuruluşları 
ile ülke sanayisinin gözde yatırım bölgelerinden biri olma 
özelliğini kazanmış durumda. Sakarya’da uygun iklim ve 
toprak şartları, verimli tarım alanlarının varlığı, pazarlara 
yakınlık tarımı ön plana çıkarıyor. Türkiye’nin en gelişmiş 
bölgesinin Anadolu ve Karadeniz’e açılan kapısı olan Sa-
karya, metropollere yakınlığı, ulaşım avantajları ile ticaret, 
doğal güzellikleri ile de Turizm alanlarında da ciddi bir po-
tansiyele sahip.

Sakarya, tüm potansiyel alanları değerlendirildiğinde 3 
ana alanda da (Sanayi, Tarım, Turizm) gelişebilecek im-
kanlara sahip ender illerden biridir.

Sakarya’nın sanayi alanında büyürken faydalanabileceği 
olumlu ve olumsuz örnek bölgeler mevcuttur. Sakarya’nın 
bölgedeki diğer illerden daha geç sanayileşmeye başlama-
sı, avantaja çevrilmeli, bu bölgelerin incelenerek il sana-
yinin ve gelecek yatırımların şekillendirilmesi önemlidir. 
Sakarya’daki kurum/kuruluşların birlikte hareket ederek, 
sanayi alanında önceliklerin belirlenmesi ve bu doğrultuda 
gelen yatırımların değerlendirilmesi gerekmektedir. Gelecek 
yatırımlar diğer ana sektörlerdeki gelişmeyi engellemeye-
cek şekilde planlanmalı, bu doğrultuda kurulacak OSB’ler, 
KSS’ler ve Endüstri Bölgeleri ile şehre değer katacak, ileri 
teknoloji kullanan yatırımlar Sakarya’ya çekilmelidir. Ka-
rasu Limanı, Karasu Tren Yolu, Karadeniz Sahil Yolu, 3. 
Körü Otoyolu tamamlandığında ulaşım olanakları bakımın-
dan önemli bir merkez haline gelecek olan ve Sakarya’nın 
güney bölgelerine nazaran 1. Sınıf tarım alanları kısıtlı 
olan kuzey bölgesi, altyapısı tamamlanarak sanayi yatırım-
ları için değerlendirilebilir.

-Sakarya ekonomisinde tarımın yeri büyük...
Sakarya’da sanayi alanında yatırım yapılabilecek sek-

törler otomotiv ve yan sanayi, makina imalatı, metal işle-
me, tarımsal ve hayvansal sanayi, ağaç işleme ve mobilya 
şeklinde sıralanabilir.

Sakarya ekonomisinde tarımın önemli bir yeri vardır. 
İl istihdamının yaklaşık yarısı tarım sektöründe gerçekle-
şirken, arazilerin yarıya yakını tarım arazisidir. İl; fındık, 
mısır, çeşitli sebze ve meyve, tarla bitkileri, süs bitkiciliği, 
büyükbaş hayvancılık ve broiler üretiminde Türkiye’nin en 
önemli illerinden biridir. 

Tarım alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların 
ülke ortalamasının üzerinde olan tarımsal üretim verimlili-
ğini dünya standartlarına çekmek için çalışmalar yapması, 
çiftçilerin tarımsal uygulamalar konusunda bilinçlendiril-
mesi, katma değerli ürünlerin üretimine ağırlık verilmesi, 
hayvancılık faaliyetlerini düzenleyecek, kaliteyi artıracak 
ve bu alanda Sakarya’yı merkez haline getirecek ihtisas 

OSB’nin kurulması, hem il tarımının gelişmesini hem de ta-
rım yatırımlarının ile gelmesini sağlayacak. Tarımda ileri 
teknoloji kullanan uygulamalara geçmenin, verimliliği ve 
üretimi artıracağı ön görülüyor. Özellikle Sakarya’nın orta 
ve güney bölgelerinde ileri teknoloji kullanan yatırımlara, 
organik tarıma, ilin termal kaynaklarını kullanarak yapıla-
cak seracılığa ve süs bitkiciliğine öncelik verilmelidir.

-Sapanca Gölü ve turizm potansiyeli... 
Sakarya ili, marka haline gelen Sapanca gölü ve çevre-

si, Akyazı Kuzuluk Termal bölgesi, Karadeniz sahil bölgesi, 
henüz keşfedilmemiş akarsuları, gölleri, yaylaları, orman-
ları, Acarlar Longozu, doğal güzellikleri, tarihi dokuları 
ve termal alanları ile Turizm alanında yüksek potansiyele 
sahiptir. İlin yüksek nüfuslu büyük şehirlere yakınlığı ve her 
türlü ulaşım yoluyla kolayca erişilebilir olması, günümüzde 
doğa ve alternatif turizmin tercih ediliyor olması, Sakarya 
turizm sektörünün doğru yatırımlarla marka olmasını hız-
landıracaktır.

Sakarya’nın turizm potansiyeli; kaliteli konaklama, 
eğlence, yeme-içme tesislerinin kente kazandırılması, 
Sakarya’nın turlarda destinasyon olarak değerlendirilmesi, 
alternatif turizm olanaklarının geliştirilmesi, yerel halkın 
bilinçlendirilmesi, termal ve sağlık turizmine önem verilme-
si, altyapı çalışmaları yapılarak spor turizmine yönlenilme-
si, yapılacak konaklama tesislerinin kongre turizmine hitap 
etmesi, ulaşım projelerinin sonuçlandırılması ile değerlen-
dirilebilir.

Dünyanın tek parça halindeki en büyük longozu olan 
Acarlar Longozu, hayvan ve bitki çeşitliliği, doğal güzelli-
ği ile dünya turizminin markalarından biri olmaya adaydır. 
İlgili kurumların longoz koruma planı çerçevesinde yapa-
cakları turizme kazandırma ve tanıtım projeleri ile Acarlar 
Longozu dünya turizmine kazandırılmalıdır.

Deniz-kum turizmi için şifalı kumları ön plana çıkan 
Karadeniz sahillerine, yatırımcı çekilmeli ve tesis kazandı-
rılmalıdır. Sahillerin, kamu yatırımları ile yeniden düzen-
lenmesi, şahıs mülkiyeti sorununun çözülmesi, şifalı kumla-
rın ön plana çıkarılması yatırımların önünün açılması için 
önemlidir.

Sakarya’da yatırım

�Kocaeli Odavizyon





Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illeri 
Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 14’ünü 
gerçekleştiriyor. Türkiye genelinde faal ve ku-
ruluş aşamasında olan 279 organize sanayi 

bölgesinden 37’sini yani yüzde 13,3’ünü barındıran bölge 
51 ilçeyi içeriyor.  Ayrıca Türkiye genelinde Ar-Ge mer-
kezlerindeki 14 bin 837 Ar-Ge personelinin 2 bin 73’ü yani 
yaklaşık olarak yüzde 13,97’si Doğu Marmara Bölgesi’nde 
istihdam ediliyor. 

Doğu Marmara Bölgesi Türkiye GSYİH’nın yüzde 8’ini, 
ihracatın yüzde 14’ünü ve vergi gelirlerinin yüzde 14’ünü 
üretiyor. Türkiye’de kişi başı Gayrı Safi Katma Değer ra-

kamlarında Doğu Marmara Bölgesi 2’nci sırada yer alıyor. 
Bölge Ekonomisinin yüksek düzeyde uzmanlaştığı sektör-

ler şöyle sıralanabilir:
* Otomotiv (Kocaeli, Sakarya)
* Plastik Maddeler (Kocaeli, Sakarya)
* Metal İşleme (Kocaeli, Sakarya)
* Mobilya ve Orman Ürünleri (Kocaeli, Düzce, Sakarya)
* Tekstil (Düzce, Sakarya)
* Yiyecek ve İçecek (Sakarya, Kocaeli)
* Makine (Kocaeli, Sakarya)
* Liman Lojistiği ve Tersanecilik (Kocaeli, Yalova)
* Eko-turizm (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

Doğu Marmara
Gayri Safi Katma Değer’de 

Türkiye’de 2.sırada 
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) 
Meclis Başkanı Bülent Karagöz, KSO Genel 
Sekreteri Memet Barış Turabi, Fuar orgni-

zasyonunu üstlenen Anadolu Ekspo LTD. yetkilileri Sadettin 
Haymana ve Ali Pamir’in katıldığı toplantıda; SANTEK‘13 
fuarı hakkında açıklamalarda bulundu. Kocaeli’ni, öncelikli 
olarak Doğu Marmara Bölgesi’ne ve Türkiye’ye katkı sağla-
yacak uluslararası bir Expo Merkezine dönüştürmek amaçlı 
projeden sık sık söz ettiğini vurgulayan KSO Başkanı Zey-
tinoğlu; “24-27 Eylül tarihlerinde İnterteks fuar alanında; 
‘Doğu Marmara sanayi-teknoloji Fuarı’ organize ediyoruz. 
Odamız ve KOTO üyelerinden 70’in üzerinde katılım ger-

çekleşti. Doğu Marmara bölgesindeki diğer il ve ilçe odala-
rıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde 20 kadar firmanın 
da diğer illerden katılım bekliyoruz. (Sakarya,Bolu,Düzce, 
Yalova)” dedi.

İlk başlangıcını ‘Karma Fuar’ olarak planladıklarını  
kaydeden KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Bundan sonraki fu-
arları ‘İhtisas Fuarlar’ olarak planlıyoruz. Partnerleriniz: 
MARKA, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediye-
si, Kocaeli Ticaret Odası ve Bölge odalarıdır. Fuar; Doğu 
Marmara Bölgesindeki tüm firmaların katılımına açıktır.” 
açıklamasında bulundu.

Doğu Marmara  sanayi ve teknoloji Fuarı ile eşzamanlı  
‘Uluslar arası İkili İş Görüşmeleri Etkinliği’ (MatchForln-

   Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kısa adı SANTEK’13 olan 
Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’na bölgedeki sanayicilerin önemli katılım

sağladıklarını vurguladı.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu:

Amacımız; SANTEK’13 
Fuarı’nın sürdürülebilir 

olmasıdır

[doğu marmara ve yatırım: SANTEK’13 ►



1�Kocaeli Odavizyon

Kocaeli Sanayi Odası tesislerinde düzenlenen SANTEK’13 fuarı konulu toplantıya 
bölgedeki basın mensupları yoğun ilgi gösterdi

dustry) de düzenleneceğini belirten KSO Başkanı Zeytinoğ-
lu şunları kaydetti:

“Şu ana kadar 9 farklı ülkeden 14 şirket katılım için 
teyit verdi. Avustralya, Avusturya, Yunanistan, İtalya, 
Almanya,İngiltere, ABD, BAE‘den birer, Romanya ve 
Nijerya’dan 3 er şirket katılacaktır. Ekonomi bakanlığımız 
konaklama desteğini veriyor. Yemek + transferleri biz kar-
şılayacağız. 

MatchForlndustry etkinliğini bölgemiz ve firmalarımızın  
kalkınması  ve tanıtımı için büyük fırsat olarak görüyoruz. 
Böylece Fuarımıza uluslararası bir nitelik de kazandıra-
caktır. İsteyen yabancı partnerlerimiz stand açabilecekler.

Amacımız; fuarın sürdürülebilir olmasıdır. Bu amaçla tüm 
üyelerimizi ve DM Bölgemizdeki tüm firmalarımızı SAN-
TEK’13 fuarına katılmaya davet ediyoruz.”

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis Başkanı Bülent 
Karagöz de Kocaeli’nin büyük bir sanayi kenti olduğunu 
ancak üretilen ürünlerin sergileneceği bir fuarın gerçekleş-
mediğini ifade etti. 

Kocaeli’deki fuar merkezinin değerlendirilmesi gerekti-
ğini dile getiren Karagöz, “Fuarı, kısa bir zamanda sadece 
ulusal bir fuar olarak değil, aynı zamanda uluslarası ka-
tılımcıların da geldiği bir fuar olarak organize edeceğiz.” 
dedi.
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Kocaeli  Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu,  24-27 Eylül tarihleri arasında düzen-
lenecek olan SANTEK’13 fuarının Ekonomi 
Gazetecileri ile yapılan toplantıda tanıtımı 

gerçekleştirdi. İstanbul Trump Tower Duke Restaurant’ta 
düzenlenen toplantıya Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu’nun yanı sıra Genel Sekteter Memet Barış Tura-
bi, Kocaeli Ticaret Odası Genel Sekreteri Y. Oktay Baltalı 
ve Anadolu Ekspo Ltd.’den Sadettin Haymana katıldılar.

Toplantıda KSO Başkanı Zeytinoğlu, Kocaeli sanayisi 
hakkında başlıklar halinde kısa bilgiler aktararak şunları 
kaydetti:

“Kocaeli Türkiye’nin en gelişmiş ikinci büyük sanayi 
kentidir. Türkiye imalat sanayindeki payı yüzde 13’dür. Böl-
gemizdeki 2 bin 300 civarında sanayi kuruluşunun 247’si 
yabancı sermayelidir. Türkiye’nin en büyük 100 büyük fir-
masının 28’i Kocaeli’nde faaliyet göstermektedir. Ağırlık 
sektörler; kimya sanayi ve otomotiv sanayidir.

Türkiye kimya sanayinin yüzde 27’si ilimizde üretilmek-
tedir. Otomotiv sanayinde de Türkiye’deki toplam araç üre-
timinin yaklaşıkyüzde 32’sini Kocaeli karşılamaktadır.

Kocaeli Körfezi’nde 34 liman ve iskele bulunmakta-
dır. Diğer ulaşım olanaklarıyla da aynı zamanda bir lojis-
tik merkezidir. 2012 verilerine göre; ilimizin dış ticareti 
64,6 milyar dolardır. Türkiye dış ticaretinin yüzde 17’si 
Kocaeli’nden yapılıyor. İlimiz ihracat hızında Türkiye’nin 
önünde gidiyor.

Kocaeli İstanbul’dan sonra toplanan vergilerin yüzde 
13’ünü karşılayan ikinci ildir. Kişi başına vergi geliri, 2012 
yılında 22.450 liraya çıkarak, Kocaeli yine devlete en fazla 
kazanç sağlayan il olmuştur. Kocaeli’ne kişi başına harca-
nan miktar ise 1.864 TL’dir. 2012 yılı Türkiye ortalaması 
4.767 TL’dir.

Projemizin başlangıcı olarak; Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi fuar merkezini tam işlevli bir fuar merkezine dönüş-
türülmesini planlanmaktayız. İlk başlangıcını ‘karma fuar’ 

olarak planladık. Bundan sonraki 
fuarları ‘ihtisas fuarlar’ olarak 
planlıyoruz.

Başlangıç fuarımızın ismi; 
‘Doğu Marmara Sanayi ve Tek-
noloji Fuarı’ olarak 24-27 Eylül 
2013’de düzenlenecektir. Proje 
ortaklarımız: MARKA, Kocaeli 
Valiliği, KBB, KOTO, Bölge Oda-
ları (Sakarya, Bolu, Yalova, Düz-
ce). Tüm yerel işbirlikçilerimiz de 
standlarıyla fuarda yer alacak-
lardır. Fuar bilincini ve kültürü-
nü bölgemizde oluşturabilmek 
için ciddi katılım bekliyoruz.

Fuarın açılışına Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat 
Ergün davet edildi. Büyük olası-
lıkla katılacak. 15 bin m2 alan 
üzerinde, 2 büyük hol, yaklaşık 
100-150 arasında firmadan katı-

SANTEK’13 Fuarı 
İstanbul’da anlatıldı

[doğu marmara ve yatırım: SANTEK’13 ►



lım bekleniyor. Tüpraş, Ford, Sarkuysan, Polisan, Çolakoğlu 
da bunların arasında olacak.

Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı ile eşzamanlı 
‘Uluslararası İkili İş Görüşmeleri Etkinliği’ (Match4Indus-
try) de düzenlenecek. Match4Industry etkinliğini; Bölgemi-
zin ve firmalarımızın kalkınması ve tanıtımı için büyük bir 
fırsat olarak görüyoruz. 40 kadar yabancı misafirimizin ka-
tılımını hedefliyoruz. Şu anda 10 farklı ülkeden 25 katılımcı 
teyit bildirdi. (ABD, Çek Cum. Estonya, Avusturya, Kosova, 
Makedonya, Romanya…)

Ekonomi Bakanlığı konaklama desteğini veriyor. 
Yemek+transferleri biz karşılayacağız. Fuar merkezi-
mizin ‘marka’ haline gelmesinde ilk adım olan fuarımı-
za firmalarımızdan katılımcı olarak destek vermelerini 
bekliyoruz.  Amacımız; fuarın sürdürülebilir olmasıdır. 
Bu amaçla tüm üyelerimizi ve DM Bölgemizdeki tüm 
firmalarımızı SANTEK’13 fuarına katılmaya davet 
ediyoruz. Bilgi ve Katılım için; www.santek2013.com 
adresini ve www.match4industry.com ziyaret edebilir-
siniz.” 
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[teknoparklardan: GOSB ►

Etkin bir emisyon ölçüm ve denetim sistemi olarak ge-
liştirilen Qualist Green Chimney, Sürekli Emisyon Ölçüm 
Sistemleri (SEÖS) tebliği uyarınca, sanayi tesislerinin fa-
aliyetleri sırasında ortaya çıkan çevreye zararlı emisyon-
ların ölçüm ve takibinin düzenli ve usulüne uygun olarak 
yapılmasını sağlayacak şekilde tasarlanan web tabanlı bir 
sistemdir.

Sanayinin ihtiyaçlarını temelden çözecek modern ve 
yenilikçi ürünleri faaliyet alanı olarak belirleyen, sanayi 
tecrübesinden yararlanarak, kullanıcılardan edinilen bilgi-
ler ile endüstride yer alan tüm aktörlere fayda kazandırma 
stratejisi doğrultusunda ilerleyen Qualist’in en yeni ürünü  
olan Qualist Green Chimney, etkin bir emisyon ölçüm ve 
denetim sistemidir. 

Verilerin gerçek zamanlı olarak takip edilmesi, arşiv-
lenmesi ve raporlanması esasına dayanan yazılım, üretim 
sırasında oluşan emisyonlara ait ölçüm değerlerini ‘Sürekli 
Emisyon Ölçüm Sistemi’ nde yer alan ölçüm cihazlarından 
dijital veri protokolleri ile toplayarak güvenli bir şekilde 
sanayi tesisi ile Bakanlığa göndermek prensibini benimse-
mektedir. 

-Green Chimney yazılımının sağlayacağı faydalar;
Emisyon değerlerinin toplanması ve denetim makam-

larına iletilmesi sonucunda tüm tesisler çevrimiçi izleme 
ağına bağlanacak ve mevzuata uygunluk durumunun mey-
dana getirdiği avantajlardan yararlanacaklardır. Çevrimiçi 
emisyon izleme ağına entegrasyon sayesinde sanayi tesisle-
rinin elde edeceği faydalara hak kazanma bakımından Gre-
en Chimney yazılımının önemli hale geldiği unsurlar;

-Veri Güvenliği:
Yazılımın geliştirilme aşamasında, veri güvenliği ko-

nusundaki çalışmalar titizlikle yürütülmüş ve yapılan test 
çalışmaları sonucunda verilerin toplanması, arşivlenmesi ve 
iletilmesi konusunda en güvenilir şekilde çözümlenmiştir. 
Verilere müdahale edilmesine imkan vermeyen sistemde, 
verilerin güvenliği her seviye için farklı şekilde tasarlanan 
modeller ile sağlanmaktadır. 

-Veri Şeffaflığı:
Emisyon değerleri sensörler tarafından algılandıktan 

sonra yapılan her türlü işlem kayıt altında tutulacak ve kay-
dedilen veriler hem sanayi tesisi tarafından hem de Bakanlık 
tarafından gerçek zamanlı olarak izlenebilecektir. Kullanı-
cılar web tabanlı bir uygulama olmasının avantajı ile mer-
kezi bir sistem üzerinden verileri takip edebileceklerdir. 

-Satış Sonrası Destek:
Green Chimney, yerli bir yazılım olması sebebiyle ana 

dilde yapılacak iletişim imkanına sahiptir. Qualist, yerel bir 
şirket olmasının avantajını kullanarak kullanıcıların destek 
almak istedikleri her durumda ulaşabilecekleri bir noktada 
konumlanmıştır. Yapılan destek sözleşmeleri kapsamında 
her türlü soruna zamanında ve etkin olarak teknik destek 
sağlamaktadır.

Mevzuat ve endüstrinin tüm şikayet ve ihtiyaçlarını ce-
vaplayacak şekilde tasarlanan Qualist Green Chimney ile 
sanayi tesisleri mevzuattaki değişikliklere kısa sürede uyum 
sağlayabilmekte, sağlanan avantajlardan faydalanarak, 
üretim ve maliyet dengeleri konusunda maksimum verim ile 
çalışmalarını devam ettirebilmektedir.

Etkin bir ölçüm ve 
denetim sistemi 

Qualist Green Chimney



www.logo.com.tr

Türk Yazılım Sektörü’nün
Sürükleyici, Yenilikçi Lideri!

Çeyrek asrı aşkın süredir sektöründe çözümlere, hizmetlere, iş süreçlerine getirdiği 
inovasyonlarla 170.000 firmada 1.300.000’in üzerindeki kullanıcının tercih ettiği LOGO, 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark alanında faaliyetlerini yürütüyor. 

41 ülkeye 12 farklı dilde yazılım ihracatı gerçekleştiren LOGO, sınırları aşıyor!
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[teknoparklardan: GOSB ►

2000 yılı il yarısında Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
(GOSB) ile Tefen Endüstri Parkları bir araya gelerek ülke 
sanayinin uluslararası rekabete hazır, ihracata yönelik bir 
yapıya kavuşmasına katkıda bulunmak hedef içerisinde 
GOSB Teknopark’ı kurmaya karar verdiler. 

Bu işbirliğinin, ilk olarak organize sanayi bölgesinde 
olması kurulan teknoparkın en büyük ve öne çıkan özelliği 
oldu.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan GOSB 
Teknopark’ın tescil ve ilanı 2003 yılında tamamlanmış, in-
şaatın temelleri atılmıştır. Eylül 2005 yılı itibariyle Tekno-
park faaliyete geçmiştir.

Teknopark bünyesinde yer alan firmalar faaliyetlerini 
toplam 6 binada sürdürmektedir. 

120 bin m2’lik alana sahip olan GOSB Teknopark’ta ki-
ralanabilen 12.756 m2 kapalı alan bulunmaktadır. Bunun 
3.806 m2’si yazılım firmalarına 8.950 m2’si, araştırma ve 
geliştirmeye yönelik üretim yapan firmalara ayrılmıştır.

İleri teknoloji firmalarının Teknopark’taki ihtiyaçları 
göz önüne alınmış, tüm binalar ihtiyaçlara uygun olarak 
özel bir mimari tasarım ile hizmete girmişlerdir.

-Katma değeri yüksek, kendi teknolojisini 
  yaratan bir ülke hedefleniyor
GOSB Teknopark’ın kuruluş ve gelecek hedefi sanayi- 

üniversite işbirliğini ilerleterek, teknoloji ağırlıklı üretim 
ve girişimciliği desteklemek, teknolojik bilgiyi ticaretleştir-
mek, ülkeyi teknoloji satın alan bir konumdan çıkartarak 
katma değeri yüksek, kendi teknolojisini üreten, ihracata 
yönelik bir düzeye getirmek amaçlanmaktadır.

-GOSB Teknopark’ın hedefleri arasında; 
Türkiye’nin AR-GE potansiyeline ve teknoloji üretebilme 
yeteneğine katkı sağlamak,
Ülkenin katma değeri yüksek ihracat potansiyelini art-
tırmak,
Ülkeye yabancı sermaye girişini arttırmak, 
Dışa bağımlılığı azaltmak, 
Türkiye’ye dışarıdan gelecek beyin göçünü arttırmak,
Kalifiye iş gücüne sahip istihdam sağlanması için fırsat 
yaratmak

Genç girişimcileri desteklemek, onlara gelişme ve büyüme 
ortamını sağlamak

-Teknopark’ta faaliyet göstermek isteyen tüm 
firmalar özel bir kabul sürecindne geçiyor
Araştırma ve yazılım geliştirme faaliyetlerini GOSB 

Teknopark bünyesinden sürdürmek isteyen tüm firmalar 
özel bir başvuru ve kabul sürecinden geçerek ‘Teknoloji Ge-
liştirme Bölgesinde’ bulunmaya hak kazanmaktadır. Söz 
konusu firmaların, bilişim, ileri malzeme, enerji, otomotiv, 
kimya, biyoloji ve çevre teknolojilerine yönelik araştırma, 
geliştirme ve tasarım projeleri yürütüyor olmalarına öncelik 
verilmektedir. 

GOSB Teknopark araştırma ve teknoloji geliştirme, yazı-
lım üretme projelerinin temel faaliyetler olduğu, araştırma-
cıların, mühendislerin, yazılımcıların ve tüm diğer çalışan-
ların günlük hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri, 
yüksek nitelikli bir yaşam alanı sunmayı planlanmıştır. Bu 
amaçla, sosyal yaşamın zenginleştirilmesi de temel öncelik-
lerinden biridir.

•

•

•
•
•
•

GOSB Teknopark 
kendi teknolojisini üreten 

bir Türkiye hedefliyor



 -GOSB Teknopark’ta yer almak için; 
GOSB Teknopark’a ileri teknoloji, yenilik, yaratıcılık 
ve bilgiye dayanan faaliyetler esas olmak üzere, AR-
GE ağırlıklı çalışma yürüten, artı değeri ve ihracat 
şansı yüksek projelere sahip kuruluşlar kabul edilir.
Çevre ve gürültü kirliliğine neden olabilecek, yoğun ta-
şıma gerektiren, AR-GE’ye dayalı olmayan, salt ticari 
amaca yönelik seri üretime izin verilmez.
GOSB Teknopark’ta yer almak isteyen girişimcilerle 
ön görüşme yapmak suretiyle firma ve projeleri hak-
kında bilgi alınır. TGB Kanunu ve GOSB Teknopark 
kabul edilme kıstaslarına uygun bulundukları takdirde, 
GOSB Teknopark başvuru formları kendilerine iletilir 
ve Girişimci Kabul Komisyonu tarafından değerlendi-
rilmeye tabi tutulur.
GOSB Teknopark’ta faaliyet gösteren firmaların sek-

•

•

•

•

törel dağılımları ise başta otomotiv, bilişim teknolojileri 
(enformasyon ve yazılım), robot otomasyonu, elektrik-
elektronik, web tabanlı uygulamalar, RFID uygulama-
ları, hastane otomasyonu, medikal-biyomedikal-biyotek-
noloji ve telekomünikasyon alanlarıdır.

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

yetlerinin bir kısmının Teknopark’ta  da gerçekleştirilmesi 
öngörülmüştür. Bu amaç dahilinde ilk etapta bölge çocuk-
larına yönelik teknik eğitim ve sanat atölyeleri kurulmuş 
olup, çocuklara ücretsiz eğitim verilmektedir. Toplumun 
küçük yaşlardan itibaren ileri teknoloji ve sanatla tanıştı-
rılması sayesinde, geleceğe yönelik hedeflerinin ve vizyon-
larının genişletilmesi amaçlanmıştır. GOSB Teknopark bu 
konuya özellikle önem vermektedir.
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[şirketlerden ►

Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım kuruluş-
larından biei olan LOGO, sektöründeki ürün, 
hizmet ve iş süreçlerine getirdiği inovasyonla, 
Türk yazılım sektörünün yenilikçi lideri konu-

munda bulunuyor. Fikri mülkiyet ve teknoloji girişimciliği 
konusunda öncülük yapıyor.

Yazılımları bugüne kadar 170 bin firmada 1,3 milyonun 
üzerindeki kullanıcıya ulaşan LOGO, Türkiye’nin geleceğe 
taşınmasında büyük öneme sahip KOBİ’lerin daha verim-
li ve kârlı çalışmalarına ortam hazırlayan iş uygulamaları 
üretiyor. LOGO’nun geliştirdiği teknoloji platformları, yal-
nız Türkiye’de değil, dünyanın 41 ülkesinde birçok şirket 
tarafından tercih ediliyor. 

Çalışmalarını bölgesel bir marka olma hedefiyle yürü-
ten LOGO; Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya’daki birçok 
ülkenin diline, iş pratiğine ve yasal mevzuatına uyarlanan 
ürünlerini, o ülkelerdeki tam yetkili iş ortakları aracılığıyla 
sunuyor.

Kendini ‘verimlilik şirketi’ olarak tanımlayan LOGO, 
teknoloji sektöründe başarının, platform yaratmaktan geç-
tiğine inanıyor. 500 iş ortağıyla 2 bin 500 kişilik bir ekosis-
tem yaratan LOGO, teknoloji ve Ar-Ge’ye yatırımı odağına 
alarak sürekli inovasyon vizyonuyla çalışmalarını sürdürü-
yor. 

Kurumların ihtiyaç duyabileceği tüm iş bileşenlerini tek 

platformda toplayan LOGO; işletmelerin çağdaş yönetim 
ilkelerine uygun biçimde yapılanmasını, süreçlerini ulus-
lararası standartlar doğrultusunda yöneterek verimlilik ve 
kârlılığını artırmasını sağlayan çözümleri üretiyor. 

Çözüm ortakları tarafından geliştirilen binlerce yüksek 
kaliteli çözüm ve onlarla entegre çalışan farklı uygulamalar 
aracılığıyla, standart iş uygulamalarından başlayarak tam 
bir çözüm geliştirme ortamına uzanan ve birbiriyle tümle-
şik çalışabilen ürünleri pazara sunuyor. 

Gelenekselleşen çözüm günleri etkinliği Logosphere 
aracılığıyla, bilişim ve iş dünyasının temsilcilerini, ekosiste-
mindeki çözüm ortaklarıyla buluşturan LOGO, stratejik ya-
tırımlarını güçlendirirken çözüm kümesini zenginleştiriyor. 

Farklı dikey sektörler ve niş alanlar için tam çözüm 
kümelerinin, bu platform üzerinde oluşturulup pazara su-
nulmasına liderlik etme hedefiyle düzenlenen Logosphere, 
sektörün gelecek vizyonuna ışık tutuyor.

Logo Platformu sektörün dışa bağlı bir yapıya dönüşme-
sini engelleyen istikrarlı büyümesiyle 2010 yılında yakala-
dığı çift haneli rakamları 2013’ün ilk çeyreğine de taşırken 
sadece ilk çeyrekte 12 milyon TL’lik satışa ulaştı. 

Türkiye’deki gücünü bölgesel güce dönüştürme hedefiyle 
ilerleyen LOGO, yenilikçi ürünleri ve başarılı iş modeli sa-
yesinde, iş ve çözüm ortaklarına, müşteri ve yatırımcılarına 
değer yaratıyor.

LOGO Yazılım, sektöre 
ışık tutma yolunda ilerliyor

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

PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez 
Belediyesi’nin işbirliği ile Körfez ilçesinin 
yeniden doğduğunu söyleyen Körfez Beleiye 
Başkanı Yunus Pehlivan 10 yıl önce hayali 

bile kurulumayan yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgula-
yarak ‘değişimin hayal değil gerçek’ olduğunu söyledi. 

Körfez Belediyesi olarak en önemli hedeflerinin, Körfez 
kentini sadece bir sanayi kenti değil yaşanabilir bir çevreye 
sahip, yaşam kalitesi yüksek bir kent haline dönüştürmek 
olduğunu kaydeden Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehli-
van yaptığı açıklamada;

 “Körfez, bünyesinde bulundurduğu sanayi ve liman iş-
letmelerinin gerek sektörel faaliyetleri gerekse de büyük-
lükleri açısından ülkemizdeki en önemli sanayi kentlerinden 
biri. Sanayi gelişimi ile birlikte, hızlı bir kentleşme dina-
miği, kentimizin hızlıca büyümesine ve yerleşim alanları-
nın artmasına neden oldu. Kentin artan nüfusu ile öncelikle 
barınma problemini gidermeye dönük, çevresine, mekan ve 

yaşam kalitesine önem vermeyen hızlı yapılaşma, düşük ka-
liteli ve sağlıksız yaşam alanları oluşturdu. Hızlı kentleşme 
ile birlikte zamanında yapılmayan mekansal düzenlemeler 
ve yatırımlar, Körfez kentini yaşam kalitesi düşük sadece 
sanayi ve çalışma şehri haline getirdi” dedi. 

Yunus Pehlivan; “Sadece sanayi ve çalışma kenti değil, 
yaşam ve mekan kalitesi yüksek, yaşanabilir bir kent ola-
rak Körfez yeniden yapılanıyor. Sahil düzenlemeleri, kültür 
merkezleri, prestij caddeleri düzenlemeleri, asfaltlama ça-
lışmaları, ortak kullanım alanları ile dere ıslahları ve rekre-
asyon alanları düzenleme çalışmaları ve kentin her mahal-
lesinde park ve çevre düzenleme çalışmaları hızlıca hayata 
geçirildi.Yapılan planlama çalışmalarıyla oluşturulan prog-
ram dahilinde ve bütünlük teşkil edecek şekilde projeler 
üretiliyor ve parçalar birer birer hayata geçiriliyor. 

Her bir projemiz kentimizin yeniden yapılanmasında 
bir parçayı oluşturuyor, tamamlanan parçalar hedeflenen 
Körfez’e bir adım daha yaklaştırıyor” diye konuştu. 

Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehlivan: 

“10 yıl önce hayali bile kurulamayan yatırımlar gerçekleştirdik” 

Değişim hayal değil gerçek

Hereke Halısı
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- Marmara’nın incisi olacak
Yunus Pehlivan, Körfez’i 

Marmara’nın incisi yapmakta karar-
lı olduklarının altını çizdi. Öncelikli 
hedefinin kentlilik bilincini yerleştirmek 
olduğunu söyleyen Yunus Pehlivan 
“Türkiye’nin hemen her kösesinden 
buraya taşınan vatandaşlarımızı ortak 
bir paydada buluşturmak, onlarda 
Körfezlilik bilincini oluşturmak duru-
mundayız. Altyapı ve çevre sorunlarını 
tamamlamış, çevreye duyarlı, sanayinin 
yanında turizm potansiyelinin değer-
lendirildiği, Marmara’nın incisi bir 
Körfez oluşturmak için çalışmalarımız 
sürüyor. Yaptığımız projelerin yanı sıra 
hedef projelerimizde hayata geçtiğinde 
önemli aşamalar kat etmiş olacağız” 
dedi. Yunus Pehlivan; “Ben kendime 
ve ekibime güveniyorum. İlçemizdeki 
ekonomik ve sosyal hareketlilik, enerji 
ve 9 yılda gerçekleştirdiklerimiz bizleri 
daha iddialı kılıyor. İlçemiz her ba-
kımdan değişim ve gelişimi hak ediyor. 
Körfez’in kaybedilmiş yıllarını telafi 
edecek enerjiye sahip olduğumuza ina-
nıyor ve bu sloganı gönül rahatlığıyla 
dile getiriyorum. 10 yıl önce hayali bile 
kurulamayan yatırımlar gerçekleştirdik. 
Değişim hayal değil gerçek” dedi.

95 Evler Battı Çıktı

Yeniyalı Kapalı Pazar Alanı Projesi Petkim Önü Battı Çıktı

Hasbro İntertoy ve Çağdaş Yaşam İÖO Körfez Belediyesi tarafından yapıldı.

Hereke Kalesi

[şirketlerden ►
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Körfez’e Modern Belediye Binası
Körfez Belediyesi hizmetlerini artık yeni binasında 

yürütüyor.Geçmiş yıllarda o günün  şartlarına uygun 
yapılan belediye binası gelişen ve nüfusu artan Körfez’e 
yetersiz geliyordu.Yapılan yeni hizmet binası modern mi-
marisi ile çok beğenildi. Gelişen Körfez’e modern bir be-
lediye binası yapmayı uzun zamandır arzuladığını belir-
ten Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehlivan; “Körfez ile 
ilgili en büyük hayallerimden birini daha gerçekleştirmiş 
olmaktan son derece memnunum. Körfez’de her yerden 
ulaşılabilecek bir yerde olması, son derece estetik ve iş-
levsel olması, gerek personelimizin, gerekse Körfezlilerin 
beğenisini kazanacağına inandığımız bir ortam sunma-
sından dolayı bu hizmet binamız, bizim için son derece 
önem taşımaktadır.” Yunus Pehlivan; “Hizmet binamı-
zın bu artı özelliklerinin yapacağımız hizmetlere de yan-
sıyacağını düşünüyorum. Daha derli toplu, daha kontrol 
edilebilir ve yönetilebilir bir ortam oluşturduk” dedi. 6 
bin 800 m2 inşaat alanında bin 400 m2 oto parka sahip 
Körfez Belediyesi Hizmet Binasında 105 ofis, 21 müdür-
lük odası, 4 başkan yardımcısı odası, siyasi parti grup 
odaları, meclis salonu ve toplantı salonu bulunuyor.

Körfez Belediyesi’nin bir binası üniversite olacak
Körfez Belediyesi’nin eski hizmet binası Kocaeli Üni-
versitesine devredilerek dört yıllık bir meslek yüksek 
okulu Körfez’e kazandırılıyor. Körfez’de açılması 
planlanan Ulaşım, Deniz Ulaşımı ve Lojistik Bölümü 
Türkiye’de ilk bölüm olma özelliğini de taşıyor. Konu 
ile ilgili Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer 
Şener Komsuoğlu ve Körfez Belediye Başkanı Yunus 
Pehlivan bir çok defa  bir araya geldiler. Kocaeli Üni-
versitesi yeni bölümün açılması için YÖK’e müracaa-
tını yaptı.

Meclis Salonu

Yeni Belediye Hizmet Binası

Körfez Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projesi

Tütünçiftlik Kültür Merkezi

Sezer Şener 
Komsuoğlu ile 

Yunus Pehlivan 
üniversiteye 

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

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

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

AĞUSTOS 
2013

Rapor

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

çerçevesinde Odamızca bir araştırma yapıldı. 
Araştırmaya katılan firma sayısı 110 adet olup; 

bu firmaların yüzde78’i KOBİ, yüzde 22’si
 büyük ölçekli firma niteliğindedir. 
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Odamızca yapılan araştırmaya göre, Ağustos ayı için Kocaeli firmalarının kapasite 
kullanım oranı 70,8 olarak belirlendi. Geçen yıla göre ise 0,5 puanlık bir artış 

görülüyor. Ancak, bölgemiz sanayisinin kapasite kullanım oranları bir evvelki aya 
göre 1 puan düşüş gösterdi. Kapasite kullanım oranlarındaki düşüş nedenleri arasında 

Ramazan bayramının Ağustos ayına denk gelmesi ve fabrikaların bakım dönemleri 
olması gösteriliyor. Bununla birlikte, aynı dönemde, en fazla ticaret yaptığımız AB 
ülkelerine olan ticaretimizin azalması da önemli bir etken olarak ön plana çıkıyor.

Ayrıca firmalarımızdan aldığımız geri bildirimlerde Ağustos ayının yıllık izin dönemi 
olması nedeni ile siparişlerde ve üretimlerde düşüşler olduğu belirtildi.

Firma Bildirimleri (%) Eylül

Arttı/Artacak 18,68

Değişmedi/Değişmeyecek 67,03

Azaldı/Azalacak 14,29

İÇ SİPARİŞLER

Firmaların yüzde 18,68’inin Eylül 
ayında iç siparişlerinin arttığı 
belirtilirken yüzde 14,29’unun 
siparişlerinin azaldığı belirtildi. Genel 
olarak, siparişlerdeki azalışların 
nedeni, sezona bağlı açıklandı. 

Firma Bildirimleri (%) Eylül

Arttı/Artacak 13,04

Değişmedi/Değişmeyecek 69,57

Azaldı/Azalacak 17,39

DIŞ SİPARİŞLER

Ağustos ayı anketine yanıt veren 
firmaların yüzde 12,09’unun 
istihdamlarının arttığı, yüzde 65,93’ünün 
ise istihdamlarında bir önceki aya göre 
değişim yaşanmadığı belirlendi.

Firma Bildirimleri Ağustos (%)

Arttı 12,09

Değişmedi 65,93

Azaldı 21,98

İSTİHDAM

22%

78%

% -
+%

Ankete katılan firmaların yüzde 13,04’ü 
dış siparişlerinin Eylül ayında arttığını 

belirtirken, yüzde 17,39’u 
ihracatlarında azalış bildirdiler. 

Firmaların yüzde 69,57’sinin ise 
Eylül ayında alınan dış sipariş 

miktarlarında bir değişim yaşanmadı. 
Dış siparişlerdeki azalış nedenlerinin 
başında; Avrupa’da temmuz-Ağustos 

dönemimin yaz tatili olması gösterildi. 

��Kocaeli Odavizyon



�� Kocaeli Odavizyon

[meclis toplantısı ►

Kocaeli Sanayi Odası’nın Ağustos ayı meclis top-
lantısı oda meclis odasında gerçekleştirildi. 
Toplantıya KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener 
Komsuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbra-

him Karaosmanoğlu, İSU Genel Müdürü İlhan Bayram konuk 
olarak katıldı. Büyükşehir Belediye başkanı Karaosmaoğlu, 
Cengiz Topel Havaalanından Eylül ayında tekrar Ankara uçuş-
larının başlayacağını açıkladı. 

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Zeytinoğlu, Meclis ko-
nuşmasına ekonomik konulardaki değerlendirmesiyle başladı. 
İlk 5 aydaki hafif yukarı seyreden sanayi üretim endeksinin Ha-
ziran ayı itibariyle daha belirgin bir yükseliş gösterdiğini belir-
ten KSO Başkanı Zeytinoğlu; “Ayrıca, Temmuz ayında Haziran 
ayına göre; gerek Kocaeli, gerekse Marmara’nın limanlarındaki 
hareketin arttığını gözlemlemekteyiz. Dış ticaretteki hareketli-
lik de dikkate alınırsa, önümüzdeki aylarda sanayi endeksinin 
artmaya devam edeceğini görüyoruz. Yılın ilk yarısına ait ta-
mamlanan veriler ışığında, ikinci çeyrekte yüzde 3’ün biraz üze-
rinde büyüyeceğimizi tahmin ediyoruz. Yüzde 4’lük yıllık büyü-
me hedefini yakalama fırsatının mümkün düşünüyoruz.” dedi. 

Kapasitelerin Temmuz ayında arttığını vurgulayan Başkan 
Zeytinoğlu, “Ramazan ayına rağmen bu artışı memnuniyetle 
karşılıyoruz. Umarız, bu artış önümüzdeki dönemde de devam 
eder. Aslında kapasite kullanım oranlarımızın olması gerekenin 
10 puan altında olduğunu görüyoruz. İlave yatırım yapmadan 
kapasitelerin 10 puan kadar artabilir olması verimlilik adına 
önemli.” açıklamasında bulundu. 

-Zeytinoğlu: ÜFE ve TÜFE arasındaki 
makas, giderek kapanıyor
 Yıllık enflasyonun yüzde 8,88 ile son on ayın en yüksek de-

ğerine ulaştığını kaydeden Başkan Ayhan Zeytinoğlu, “ÜFE ile 
TÜFE arasındaki makas, doğal süreçte olması gerektiği gibi gi-
derek kapanıyor. Kurdaki bir süredir yaşanan yüksek seviyenin 
enflasyonist etkileri görüyoruz. Merkez bankamız dün enflasyo-
nu OVP hedefi olan yüzde 6,2 de tutabilmek için faizleri 0,50 
puan arttırdı. ÜFE petrol ürünleri kaynaklı beklenenin biraz 
üzerinde gerçekleşti. Enflasyondaki bu artışta, 2012’nin Hazi-
ran ve Temmuz aylarındaki fiyat gerilemelerinden kaynaklı baz 
etkisi oluşturması da etkili olmuştur. Bu baz etkisinin ise bir iki 
ay içerisinde daha da azalacağını beklemekteyiz. Önümüzdeki 
dönemde petrole dayalı fiyatlarda da önemli bir yükselme bek-
lenmediğinden, enflasyonun yeniden gerileyeceğini düşünmekte-
yiz.” dedi.

-Zeytinoğlu: Ülkemizin kalkınması 
ihracat ile olacaktır
TUİK tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre Ha-

ziran ayında ihracatın azaldığını açıklayan Başkan Zeytinoğlu, 
“Yılın ilk yarısını değerlendirirsek , ihracat yüzde 1,3 ve ithalat 
yüzde 7,2 artış gösterdi. 

Buna bağlı olarak ilk altı ayda dış ticaret açığı yüzde 17,4 
arttı. İhracatımızdaki ilk altı aydaki yavaşlama dikkat çekicidir. 
En önemli partnerlerimizde yaşanan sıkıntılar ilk altı ayda ihra-

Kocaeli Sanayi Odası 
Meclis Toplantısı yapıldı

Zeytinoğlu: Sanayi üretim 
endeksi Haziran itibariyle 
daha belirgin yükselişte
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catımızı olumsuz etkilemiştir. 
Yılın ikinci yarısı beklentilerimiz daha iyimserdir. Nitekim 

TİM’in açıkladığı Temmuz ayı ihracatı 12,6 milyar dolar oldu. 
Beklentimiz üzerinde gerçekleşen ve TİM rakamları çerçevesinde 
neredeyse 2 milyar dolarlık artışı büyük bir memnuniyetle karşı-
lıyoruz. Bu artışı; son üç çeyrektir resesyonda olan Avrupa’daki 
ve ABD’deki iyileşme sinyallerine ve dövizdeki artışa bağlaya-
biliriz. İhracatımızdaki bu gelişme, bu yılın ihracat hedeflerini 
(158 milyar dolar) tutturabileceğimizin işaretini veriyor. Bunun 
büyümemize de katkısı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonraki 
aylarda ihracatımızın 13 milyarın altına inmemesini bekliyoruz. 
Ülkemizin kalkınmasının ihracat ile olacağını düşünüyoruz.

İzmit Gümrüklerinden aldığımız veriler de Temmuz ayında; 
Kocaeli ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 arta-
rak 1 milyar 747 milyon dolar ile rekor bir seviyeye yükseldi. 
Türkiye’de ihracattaki 2 milyar dolar artışın 250 milyon doları-
nın  Kocaeli’nden geldiğini söyleyebiliriz. Yıllık Cari Açık ivme 
kaybetmekle birlikte yükseliyor. Yılın ilk yarısında cari açık ge-
çen yıla göre yüzde 18,9 arttı. Temmuz ayından itibaren yıllık 
cari açığın gerilemeye başlamasını bekliyoruz.” dedi.

-Zeytinoğlu: Eylül ayına göre 
işsizlikte iyileşme bekliyoruz

Mayıs ayında işsizliğin azalarak yüzde 8,8 olarak gerçek-
leştiğini vurgulayan KSO Başkanı Zeytinoğlu, (Nisan - 9,3) Bu 
gelişmeyi olumlu buluyoruz. İşsizlik rakamı beş ay sonra tekrar 
tek haneli rakamlara inmiş oldu. Eylül ayına kadar işsizlikte 
iyileşme bekliyoruz. Yüzde 7’nin altına inme potansiyeli var ol-
duğunu düşünüyoruz.

-Zeytinoğlu: Gelirler artarken aynı 
hızla giderlerimizi arttırmamalıyız

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, haziran ayında bütçenin, 
1,2 milyar TL açık verdiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Geçen yıl 6,2 milyardı ama 2013 yılının ilk yarısında büt-
çe 3,1 milyar TL fazla verdi. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında 6,7 
milyar TL açık vermişti. Vergi gelirleri de Haziran ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,7 oranında artış gösterme-
sine rağmen, Haziran ayında bütçede açık vermemizden endişe 
duyduğumuzu sizinle paylaşmak isterim. Haziran ayında açık 
yerine en az 2 milyar fazla verilebileceğini bekliyorduk. 

Temennimiz; fazla veren bir bütçeye ulaşabilmemiz için 
bütçe giderlerinin enflasyonun üzerinde artmaması gerektiği 
yönündedir. Gelirler artarken aynı hızla giderlerimizi arttırma-

malıyız diye düşünüyorum.
Türkiye’nin kalkınmasında sanayinin rolünü düşünürsek, 

yüksek faizleri en büyük handikap olarak görmekteyiz. Bütçe-
deki harcama hızının etkisi ile Merkez Bankası’nın da faizleri 
olması gerekenin üzerinde kaldığını düşünüyoruz.Bu durum reel 
sektöre yansıması da ekonomide yavaşlama olarak karşımıza çı-
kıyor. Merkez Bankası’nın ihracat reeskont kredileri limitini 12 
milyar dolara çıkartarak, vadesini uzatma ile ilgili aldığı kararı 
memnuniyetle karşılıyoruz.”

-Zeytinoğlu: 500 büyük firma içerisinde 
92 odamız üyesi firma yer alıyor
2012 yılı 500 büyük sanayi kuruluşu listesi içerisinde Ko-

caeli Sanayi Odası 92 üyenin 92 firması ile yer aldığını ifade 
eden Ayhan Zeytinoğlu; “Merkezlerin Kocaeli dışında olmasın-
dan ötürü bu sayı İstanbul Sanayi Odası kayıtlarında sadece 32 
olarak gözüküyor. Bu yıl da ilk sırayı TÜPRAŞ almıştır. İkinci 
sırayı Ford Otomotiv sanayi izlemiştir. Bu firmaların 18’i Koca-
eli Sanayi Odası Meclisinde temsil edilmektedir. 

İstanbul Sanayi Odası meclisinin daha fazla üyesi olmasına 
rağmen ilk 500’de 14 firması bulunuyor. 

 Odamızın bu yeni döneminde güçlü bir Meclisimiz olduğu-
nu vurgulamıştık. Türkiye’nin en büyükleri içerisine bu yıl giren 
Hasçelik San Ve Tic AŞ, Ağır Haddecilik AŞ, Teklas Kauçuk 
San Ve Tic AŞ, Göze Tarım Ürünleri Pazarlama San Tic AŞ, 
Sun Chemical Matbaa Mürekkep Ve Gereç San Tic AŞ, Ayhan-
lar Yol Asfaltlama San Ve Tic AŞ, Farplas Oto Yedek Parçaları 
İmalat İthalat Ve İhracat AŞ’yi ve isim belirtmeyen bir üyemizi 
sizlerin huzurunda kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” 
dedi. 

-Zeytinoğlu: Kocaeli’de yeni projeler 
geliştirilmeli ve sorunlar hızla çözülmeli
KSO Başkanı Zeytinoğlu, konuşmasının son bölümünde 

Kocaeli’ne gerekli projeler, yatırımlar ve hizmetler hakkında-
ki düşüncelerini aktardı. KSO Başkanı Zeytinoğlu, Kocaeli’nin 
ülke vergi gelirlerine katkısını sizler de biliyorsunuz. Bu katkı-
nın ilimize yansıması maalesef çok yetersiz. En büyük arzumuz 
Kocaeli’ne kişi başına harcanan miktarın üç katına çıkarılarak 
Türkiye ortalamasına çıkarılmasıdır. Çünkü Kocaeli’nin ulaşım 
ile ilgili çözümlenmesi gereken bir çok meselesi var. 3’üncü köp-
rü yolunun Kocaeli’nin kuzeyinden giden kısmı bir an önce ya-
pılmalıdır. Buna paralel olarak da şehir içinden geçen hızlı tren 
yolu yukarı kaymalıdır. Bu konuda size destek vereceğiz. 
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İzmit-Yalova yolu arasında 29 trafik ışığı var. D130’a alter-
natif bir otoyol gerekiyor. Eski İstanbul yolu bir an önce duble 
olmalıdır. Karadeniz sahil yolunun bir an önce Kocaeli kısmının 
yapılmasını arzuluyoruz. Köprü ve Dilovası köprü yolları ve kav-
şakları ile OSB bağlantıları da bir an önce yapılmalı. 

3’üncü Hat demiryolunun yük taşıma sorununu çözemeye-
ceği tespit edilmiştir. Köseköy-Gebze arasında dördüncü hattın 
planlanmasının aciliyetini göstermektedir. Bu hat gidiş-dönüş 
sadece yük taşımacılığına ayrılırsa çok ciddi kapasitede yük ta-
şınabilecektir. Hızlı tren tam kapasite ile devreye girmeden hiç 
olmazsa bu hattın alt yapı hazırlıklarının (dolgu, yarma işlemle-
ri) tamamlanması önerimizdir. 

Büyükşehir Belediyemizin Gebze’de bir lojistik merkez 
kurma yönündeki işaretlemesi olduğunu biliyoruz. İstanbul’da 
Tuzla’da lojistik merkez kurmak istiyor. Kurulması planlanan 
her iki merkezin lokasyonu birbirine çok yakın olmasından do-
layı Gebze’de kalacak şekilde birleştirilmesinin daha sağlıklı 
olacağını düşünüyoruz. 

Benzer şekilde, Köseköy mevkiinde, hem Büyükşehir Bele-
diyemizin, hem de Vilayetimizin lojistik merkez önerileri bulun-
maktadır. Bunların da birleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.  
Derince limanının ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz. Bu 
süreçte taraf olmak arzumuz var. Ayrıca Cengiz Topel’de ha-
valimanı ile ilgili verdiğiniz ve vereceğiniz desteklerden ötürü 
teşekkür ediyoruz.”

-Karaosmanoğlu: Üretim 
olmadan gelişme olmaz

KSO Meclis toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı İbrahim Karaosmanoğlu, üretim yapılmadan ülkenin ge-
lişmeyeceğini belirtti. Her zaman sanayicinin, tüccarın yanında 
olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen Karaosma-
noğlu, “Anadolu’nun ilçelerine giderken bile duble yollardan ge-

çiliyor. Ama bizim yıllardır Sapan-
ca yolumuz bitmedi. Demek ki biz 
derdimizi anlatamıyoruz. Derdimizi 
iş adamlarımızla birlikte anlatmalı-
yız ve bakanlarımız iş adamlarımı-
za değer veriyor. Bunların öncelikli 
işler olduğunu anlattığımız zaman 
yatırım planları ona göre yapılır.” 
dedi.

Her zaman sanayicinin yanında 
olduklarını ifade eden Karaosmanoğlu kent için olmazsa olmaz-
ları anlattı. Her fabrikanın önünde bir liman olmayacağını ve bu 
konuda siyasi baskının da olduğunu söyleyen Karaosmanoğlu, 
“Lojistik liman planları ile ilgili çalışmalar Valilik tarafından 
hazırlanıyor. Bizim lojistik ana planımızla birleştirilerek nerede 
ne olacağına karar vereceğiz. Limanlarımızda olacak, yüzülecek 
plajlarımızda olacak. Bunun için herkesin ve özellikle sanayici-
lerin daha anlayışlı olması gerekiyor. Liman kenti olmak deni-
zin pislik içinde olması anlamına gelmez. Kimse pisliğini denize 
bırakmayacak. Derelere atık atılmayacak. Hem üreten, ticaret 
yapan, sanayinin başkenti olan bir kent yanında insanların sağ-
lıklı yaşadığı bir yer olacak.” dedi.

-Karaosmanoğlu: İnsafsızca Körfez’i yok ettik
Nüfusun yüzde 95’inin Körfez’in çevresinde yerleştiğini ifa-

de eden Karaosmanoğlu, “Biz insan eli ile Körfez’i yok ettik. 
1999 depreminden kalan molozları denize boşalttık. İnsafsızca 
körfezi yok ettik. Hepimizin temiz su, hava, toprak ve çevreye 
ihtiyacımız var. 

Lastik-İş tesislerinin olduğu yerdeki bataklığın temizlenmesi 
için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Karaosmanoğlu, “Oradan 
10 bin kamyon çamur çıktı. Temizleme işini belediye binasının 
oraya kadar yapacağız ve aradaki dereye köprü yapacağız. 29 
Ekim’de o alanda Cumhuriyet yürüyüşü yapacağız ve herkes 
Cumhuriyet yürüyüşünün nasıl olduğunu görsün.” dedi. 

Cengiz Topel’de sanayi ve ticaret odasının desteği ile talep 
edilen yerlerde istek yüzde 65’in üzerine çıktığında uçuşların 
başlayacağını belirten Karaosmanoğlu, “Ankara’da bu konuda 
kesin kararlar aldık. Her gün olmasa da talep olan illere uçuşlar 
düzenlenecek. Başbakan bu konuda bize söz verdi. 1 Eylül’den 
itibaren Ankara’ya uçuşlar başlayacak.” dedi. Bazı fabrikalarda 
yaz aylarında kötü kokuların geldiğini belirten Karaosmanoğlu, 
“Her gün insanlar şikayette bulunuyor. İşadamlarımız bu konu-
da hassas davranmalı.” açıklamasında bulundu.

[meclis toplantısı ►





�0 Kocaeli Odavizyon

[etkinlilk ►

KOSGEB Kocaeli Hizmet binası açılış töreni ve 
KOSGEB, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Ko-
caeli Sanayi Odası (KSO) arasında Teknoloji 
Geliştirme Merkezi (TEKMER) protokolü im-

zalandı. İzmit Yenişehir Mahallesi’nde bulunan KOSGEB 
binasının açılışına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün, Vali Ercan Topaca, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sezer 
Şener Komsuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO 
Başkanı Murat Özdağ, AKP İl Başkanı Mahmut Civelek ka-
tıldı. Açılış konuşmasını yapan KOSGEB Başkanı Mustafa 
Kaplan, KOSGEB kurslarına katılan 150 kişiye sertifika-
larını vereceklerini kaydetti. KOSGEB’in ödüllü projelerine 
katılımın her geçen gün arttığını söyleyen Mustafa Kaplan, 
2 merkez hizmet binasının bulunduğunu kaydetti. KOBİ ve 
girişimcilerin yeni müdürlük binasında daha iyi hizmet ve-
receğini belirten Mustafa Kaplan,  katılımcılara ve Nihat 
Ergün’e teşekkür etti. KOBİ’lerin önünün açılması ve işlem-
lerin hızlandırılması halinde çok iyi çalışmaların yapıldığını 
söyleyen Ercan Topaca, üreten ve çalışan insanların var ol-
duğunu kaydetti.

- Topaca: KOSGEB, üreticinin kara gün dostu
Ar-Ge, inivasyon konusunda eksiklerin olduğunu söyle-

yen Ercan Topaca, bunun teşviklerle giderilebileceğini kay-
detti. NCTIY yangınında ilk başvurdukları yerin KOSGEB 
olduğunu ifade eden Ercan Topaca, “KOSGEB destek dı-
şında üreticinin aynı zamanda kara gün dostu oldu” dedi. 
KOSGEB’in açılış törenine katılan Nihat Ergün KOSGEB’in 
100 bin lira girişimcilik kredi verdiğini, bunun 30 bin lirası 
hibe olduğunu belirtti. Geri kalan 70 bin liranın ise 4 yıl 
faizsiz kredi olarak verildiğini belirten Nihat Ergün; “Bunu 
babası oğluna yapmaz” dedi.

- Ergün: Yılsonunda 81 ilin tamamında 
hizmet binaları açılmış olacak
Nihat Ergün; “KOSGEB 23 yıllık bir maziye sahip ama 

bu yılların yarısında kendini KOBİ’lere dahi tanıtamamış. 
Ama son 10 yılda 2,2 milyar destek sağladı. 12 milyar kredi 
hacmi yarattı. Bunun faizini yine KOSGEB verdi. KOBİ’lerin 
adeta mesai arkadaşı olduk. 2002 yılında 24 ilde var olan 
KOSGEB yılsonunda 81 ilin tamamında hizmet binaları açıl-
mış olacak. 2003 yılında 49 işletme, son 10 yılda ise 6 bin 
700 işletme KOSGEB’den destek aldı. 4 bin işletme ise 250 
milyonluk destekten istifade etme hakkını kazandı” dedi.  

Girişimcilik sertifikasının önemine değinen Nihat Ergün; 
“Bu kurslara katılanlar yol yordam öğreniyor ve KOSGEB 
desteklemelerinden yararlanma hakkını elde ediyor. İnsanın 
kendi işini kurması çok heyecanlı bir iştir. Girişimcileri çok 
önemsiyoruz. KOSGEB 100 bin lira girişimcilik kredi veriyor 
ve 30 bin lirası hibe. Geri kalan 70 bin lira ise 4 yıl faizsiz 
kredi olarak veriliyor. Bunu babası oğluna yapmaz. Türkiye 
artık eski Türkiye değil. 8 bin 500 arkadaşımız şimdiye ka-
dar kendi işini kurdu. Amacımız her yıl 5 bin kişiye bu imkanı 
sunmaktır. Tüm vatandaşlarımızı girişimcilik kurslarına ka-
tılmaya davet ediyoruz. ‘Oxfoord vardı da biz mi okumadık!’ 
devri bitti. Artık var, isteyen herkese destek veriyoruz” dedi.

Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliğiyle 
kurulacak Teknoloji Geliştirme Merkezinin protokolüne imza 
atan Nihat Ergün, uygulamalı girişimcilik eğitimini başarıyla 
tamamlayan kursiyerlere sertfika verdi. 

Nihat Ergün, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KOÜ Rektörü 
Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ve KSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOSGEB Kocaeli Hizmet Merke-
zi Müdürlüğünün yeni binasının açılış kurdelesini kesti.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün 
ve KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan’ın katıldığı törende Zeytinoğlu ve Prof. Dr. Komsuoğlu’na plaket verildi

KOSGEB Kocaeli Hizmet binası açıldı
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, “Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Ağustos ayı ihracatını 10 milyar 594 
milyon dolar olarak açıkladı. Buna göre, 

Ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 1,4 
artış gösterdi. Ancak, Ağustos ayı ihracatında bir önceki 
aya göre yüzde 16,1 düzeyinde bir düşüş gerçekleşmiştir.” 
dedi. 

 Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bu du 
düşüşe Ramazan bayramının Ağustos ayına denk gelme-
sininde etkisi olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: 
“Bununla birlikte, önümüzdeki aylarda Temmuz ayında 
olduğu gibi bir artış sağlayarak bu yılı bitirebilirsek, yılsonu 
ihracat hedefini yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Uzun 
vadede ise, ihracatımız her ay yüzde 12 civarında bir artış 
sağlamalı ki 2023 yılı büyüme ve ihracat rakamlarına 
ulaşabilelim.”

-Kocaeli firmalarının Ağustos ayı 
kapasite oranı yüzde 70,8 oldu
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 

“Odamızca yapılan araştırmaya göre, Ağustos ayı için Koca-
eli firmalarının kapasite kullanım oranı 70,8 olarak belirlen-
di. Geçen yıla göre ise 0,5 puanlık bir artış görülmektedir. 
Bu artışı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, bölgemiz sana-
yisinin kapasite kullanım oranları bir evvelki aya göre 1 puan 
düşüş göstermiştir.” dedi.

Zeytinoğlu, “Kapasite kullanım oranlarındaki düşüş ne-

denleri arasında Ramazan bayramının Ağustos ayına denk 
gelmesi ve fabrikaların bakım dönemleri olması gösteril-
mektedir. Bununla birlikte, aynı dönemde, en fazla ticaret 
yaptığımız AB ülkelerine olan ticaretimizin azalması da 
önemli bir etkendir. 

Ayrıca firmalarımızdan aldığımız geri bildirimlerde 
Ağustos ayının yıllık izin dönemi olması nedeni ile sipariş-
lerde ve üretimlerde düşüşler olduğu belirtilmiştir.” açıkla-
masında bulundu.

 
-Enflasyon önümüzdeki aylarda artabilir
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK’in  

Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladığını belirterek, 
“Ağustos ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE); bir 
önceki aya göre yüzde 0,10 düşüş gösterirken, Üretici Fi-
yatları Endeksi (ÜFE), bir önceki aya göre yüzde 0,04 artış 
gösterdi. Yıllık enflasyon ise, daha önceki tahminlerimizde 
de belirttiğimiz gibi, hem TÜFE’de hem de ÜFE’de düşüş 
gösterdi. Buna göre; TÜFE yüzde 8,17, ÜFE ise yüzde 6,38 
olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyi memnuniyet verici buluyo-
ruz. Enflasyondaki düşüşün devam etmesi halinde, Merkez 
Bankasının yıllık yüzde 6,2 enflasyon hedefinin gerçekleşe-
ceğini düşünüyoruz.

Ancak, Suriye’de yaşanan gelişmelerin petrol fiyatlarına 
etkisi, Eylül ayından itibaren okul sezonunun açılması ve dö-
viz kurlarındaki yükselişlerin maliyetlere etkisi nedenleriyle 
enflasyonun önümüzdeki aylarda artabileceğini tahmin edi-
yoruz.” dedi.

Ayhan Zeytinoğlu:

Ağustos ayı
ihracatı bir
önceki aya göre
düşüş gösterdi



Brno MSV Uluslararası 
Mühendislik Fuarı Ziyareti 

7-10 Ekim’de
Doğu Marmara ABİGEM ve Kocaeli Sanayi Odası işbir-

liğiyle 7-10 Ekim 2013 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti Brno 
MSV Uluslararası Mühendislik Fuarı’na heyet ziyareti dü-
zenleniyor.

Söz konusu fuar kapsamında, b2b ikili iş görüşmeleri 
etkinliği düzenlenecek ve firmalar Çek ve diğer ülke fir-
maları ile ikili görüşmelerde bulunacaklar. Ayrıca Brno 
Bölgesel Ticaret Odası ziyaret edilerek, olası işbirlikleri 
değerlendirilecek.

Orta Avrupa’nın önde gelen uluslararası endüstri ve 

mühendislik fuarı MSV; maden, metalurji, seramik ve cam 
mühendisliği, materyal ve komponentler konusunda makina 
mühendisliği, hidrolik, pnömatik, soğutma teknolojileri ve 
iklimlendirme, enerji ve elektrik mühendisliği, elektronik, 
otomasyon ve ölçme teknolojileri, metal işleme ve makine-
alet şekillendirme, plastik, kauçuk ve kompozit, döküm, 
kaynak, ekolojik teknolojiler, yüzey teknolojisi, araştırma, 
geliştirme, teknoloji transferi, taşımacılık, taşıma ekipman-
ları, endüstriyel ambalaj, depolama ve lojistik sektörlerini 
içeriyor.
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2872 sayılı Çevre Kanununun “İzin alma, arıtma ve 
bertaraf etme yükümlülüğü” başlıklı 11’inci maddesin-
de (Değişik: 26/4/2006-5491/8 md) “Üretim, tüketim 
ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı 
ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görül-
meyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını 
yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun 
olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve ön-
görülen izinleri almakla yükümlüdürler.”

“Atık geri kazanım, geri dönüşüm ve bertaraf tesis-
lerini kurmak ve işletmek isteyen gerçek ve / veya tüzel 
kişiler, yönetmelikle belirlenen esaslar doğrultusunda, 

ürün standardı, ürünlerinin satışa uygunluğu ve piyasada-
ki denetimi ile ilgili izni, ilgili kurumlardan almak kaydı 
ile bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür.” hükümleri 
yer alıyor.

Bu kapsamda çevre izni ve lisansı bulunmadan faa-
liyet gösteren veya izin süreci devam eden Çevre Kanu-
nunca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında 
Yönetmeliğin Ek I ve Ek II listesinde yer alan sanayi te-
sislerinin, 31.12.2013 tarihine kadar söz konusu yönet-
melik çerçevesinde gerekli izinleri alması gerekiyor. Aksi 
takdirde Çevre Kanununun 15’inci  ve 20’inci maddesi 
gereği yasal işlemler uygulanacağı kaydediliyor.

KSO, 23’ncü Meslek 
Komitesi toplandı

meslek komitesi ►

Kocaeli Sanayi Odası 23’ncü Meslek Komitesi üyeleri A.Tunç Atıl, Muzaffer Dikeç ve Ahmet Sakızlı  odanın sosyal 
tesisleri’nde  toplantı yaptılar. 23’ncü Meslek Komitesi Toplantısına Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu ve odanın sicil sorumlusu Atilla Yeldan da  katılarak görüşlerini aktardı. Toplantıda Doğu Marmara Sanayi ve 
Teknoloji Fuarı “SANTEK 13 “ ve Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonlarını değerlendirilidi.

Çevre izin ve lisanslarının 
alınması için son tarih 

31 Aralık
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1996 yılından beri Bilişim Teknolojileri alanında faa-
liyet gösteren Yazıcı Grup bünyesindeki yazılım ve bilişim 
teknolojileri şirketler grubu YSM Yazılım Şirketi Kocaeli 
Üniversitesi Teknoparkta faaliyetlerine devam ediyor. İlk 
başta PC satışı ve Özel klinik ve hastanelere küçük ticari 
uygulamalar ve bilişim sektörü yazılımı üreten firma, 2002 
yılında ArtWin.Net Yazılım ve İnternet Çözümleri ismiyle 
tekrar hayata geçirildi. ArtWin.Net şahıs firması 2008 ba-
şında YSM Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd.’ye dönüştü 
ve 2013 yılında ArtWin.Net firmasının faaliyet konuları-
na mobil teknolojiler de eklendi, böylece DigiMobile Diji-
tal Ajans ve Mobil Pazarlama Teknolojileri Ltd. kuruldu. 
Yazılımları ile Kocaeli Sanayi Odası dahil birçok kurumla 
işbirliği yapan YSM, en son güvenilir ‘bulut’ çözümleri ile 
piyasada 

YSM.Bulut yazılım ailesinde ki F.360 Bulutta Pazar-
lama ve Satış çözümü 15 Mayıs’tan bu yana 722 KOBİ 
firmasına ulaştı. YSM Yazılım Genel Müdürü Sedat Yazı-
cı, Ağustos sonu itibarıyla hedeflerinin bin KOBİ olduğu-
nu söylerken yıl sonu içinde 5 bin KOBİ’yi hedeflediklerini 
kaydetti.

Özellikle yeni kurulan firmaların, ilk yatırım maliyetle-
rini minimize etmeleri için ve ne kadar sürede ve ne hızda 
büyüyebileceklerini görmeleri için bulut bilişim hizmetlerini 
öneren Sedat Yazıcı, araştırmalara bakıldığında Türkiye’de 
bulut bilişim kullanımının çevre ülkeler, yani Doğu Avrupa 
ve Ortadoğu ile eş seviyede olduğunu fakat Batı Avrupa ve 
Amerika’dan daha geride olduğunun görüldüğünü kaydetti. 
Ancak Sedat Yazıcı, sözkonusu bilişim kullanımının ise ihti-
yaçla doğru orantılı olarak hızla arttığını sözlerine ekledi.

YSM F.360 Bulut ürünü 
2 ayda 722 KOBİ’ye 

ulaştı

Marmara Bölgesi’nde kurulması planlanan iki ayrı Si-
likon Vadisi Projesi’nin birleştirilmesi gündeme geldi. Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar; “İstanbul ve 
Kocaeli’nde kurulacak Silikon Vadisi’ni birleştiriyoruz. Bu 
iki yer birbiriyle rakip değil, bütünleşik olacak. İçinde çok 
ciddi teknoloji ve sanayi merkezleri yer alıyor. Yıl sonuna 
kadar fizibilite başlar. O bölgeyi Ar-Ge, inovasyon ve ileri 

teknoloji üssü yapmayı planlıyoruz.” açıklamasında bulun-
du.

Silikon Vadisi’nin aynı zamanda bir şehir projesi ol-
duğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bay-
raktar, “İçinde Ar-Ge, ve sanayi merkezleri yer alacak. 
İstanbul’da yapılan Biyocity gibi ama ondan daha büyük 
ölçekli olacak.” dedi.

İstanbul ve Kocaeli’deki 
silikon vadisi projeleri 

birleşiyor

[şirketlerden ►
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Hidrolik başta olmak üzere elektrikli 
tahrik ve kontrolü doğrusal hareket 
ve montaj teknolojileri ile pnömatik 
konularında hizmet veren Hidropar 

Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi (HKTM) 
yatırım maliyeti yaklaşık 3 milyon euro olan yeni 
fabrikasını 2015’de faaliyete geçirmeyi planladı.

Yeni fabrikalarıyla uluslar arası arenada bili-
nirliklerini artırmak istediklerini belirten Hidro-
par Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Proje 
Satış ve Pazarlama Grup Müdürü İlham Çelebi; 
“Yeni fabrikamızla kapasitemizi 2 kat artırmanın 
yanı sıra çalışan sayımızı 5 yıl içinde 100’e çıka-
racağız” dedi.

Bosch Rexroth Türkiye’nin ana bayisi olarak 
1998 yılında kurulan Hidropar Kocaeli, bugün 
15’i mühendis 48 kişiden oluşan ekibiyle, ağırlıklı 
olarak demir çelik, lastik, beyaz eşya ve otomotiv, 
ana ve yan sanayi firmalarına hizmet veriyor.

Müşterilerine hidrolik başta olmak üzere, 
elektrikli tahrik ve kontrolü, doğrusal hareket ve 
montaj teknolojileri ile pnömatik konularında pro-
je desteği verdiklerini kaydeden İlham, satış son-
rası etkin servis, devreye alma, anlaşmalı bakım 
ve eğitim hizmetleri ile müşterilerinin gereksinim-
lerini tümüyle karşılamaya yönelik çalışmalarını 
sürdürdüklerini söyledi. 

Sektörel deneyimi yüksek kadrolarıyla Türkiye 
sanayisinde yüzdesel değeri düşük, stratejik değe-
ri yüksek olan hareket ve kontrolün devamlılığına 
odaklandıklarını dile getiren İlham Çelebi, “Ulus-
lararası arenada bilinirliğimizi artırmak için Geb-
ze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 
yeni bir fabrika yatırımına başladık. Yatırım mali-
yeti yaklaşık 3 milyon euro olan yeni fabrikamızı 
2015’te devreye almayı planlıyoruz’’ dedi. 6 bin 
metrekare kapalı alana sahip olacak yeni, tesis-
leriyle kapasitelerini 2 kat artıracaklarını dile 
getiren İlham Çelebi, kapasitelerinin artmasıyla 
birlikte beş yıl içinde çalışan sayılarının da 100 
kişiye ulaşacağı bilgisini verdi. Yeni fabrikaları-
nın HKTM’nin fisiksel olarak tüm yeteneklerini 
destekleyeceğini ifade eden İlham Çelebi, HKTM 
markasından sonra limited yapılarını Hidropar 
Hareket Kontrol Teknoloji Merkezi A.Ş olarak 
değiştirerek sektörde kalıcı olma özelliklerini net-
leştirdiklerini kaydetti. Hizmet verdikleri bölgede 
proje ve mühendislik beklentilerine optimum çö-
zümler sundukalrını dile getiren İlham Çelebi, ha-
reket ve kontrol sistemleri konusunda Türkiye’de 
ve çevre ülkelerde bilinen ve tanınan bir marka 
oluşturmak istediklerini dile getirdi.

HKTM yeni fabrikasını 
2015’te devreye alacak

www.hktm.com.tr

HKTM; iyi mühendislik anlayışı, uzman mühendislik ekibi ile Otomasyon 
ve Hidrolik yatırımlarınızda beklentilerinize özel uygulamalar sunuyor. 
Hareket ve kontrol teknolojileri çerçevesinde özel tasarım makine 
projelendirmelerinde güçlü çözüm ortağınız olarak yanınızdayız.

İyi Mühendislik
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MURAT AYHAN 
AYPET AYHANLAR PETROL 
ÜRÜNLERİ MADENCİLİK SAN. 
VE TİC. A.Ş. 
DOSB 3. Kısım Gediz Cad. No: 7 
GEBZE/KOCAELİ 
Tel: 0262 7591022

  Faks: 0262 7591385 

AYHAN ERGENÇ 
ER KÖMÜR PAZARLAMA MADEN. 
DENİZ. TURİZM. VE TİC. A.Ş.  
GEBZE ŞUBESİ
Barbaros Mah. Halk Cad. No: 35 
ATAŞEHİR/İSTANBUL
Tel: 0216 472 98 00

  Faks: 002164 72 98 29

AYHAN ZEYTİNOĞLU  
ZEYTİNOĞLU YEM TARIM 
GIDA VE ENDÜSTRİYEL 
ÜRÜNLER SAN. VE TİC. A.Ş.  
İsmail Hakkı Zeytinoğlu Cad. 
No: 1 Hisareyn GÖLCÜK/KOCAELİ
Tel: 0262 3413615  

  Faks: 0262 3413617 

OKTAY DUYMAZ  
KÖRFEZ YEM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Deniz Mah.Yeni Liman Yolu Yanı 
Susanbaş Un Fabrikası Yanı 
DERİNCE/İZMİT 
Tel: 0262 2393253
Faks: 0262 5282523 

    

NECMİ GİDİCİ  
SAHAN YEMEK VE TOPTAN 
GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Körfez Sanayi Sitesi 408/5
İZMİT/KOCAELİ 
Tel: 0262 3354654 
Faks: 0262 3355365 

MURAT CAN 
ÖZ CAN PİŞMANİYE GIDA SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Karadenizliler Mah. D-130 
Karayolu Cad. No: 264 
BAŞİSKELE/KOCAELİ  
Tel: 0262 3493876

  Faks: 0262 3492660 

    
 BORA ERGENE  

MÜPA TARIM VE GIDA 
SAN. A.Ş.  
Uzunbey Köyü Uzunçiftlik 
İZMİT/KOCAELİ 
Tel: 0262 3714540 
Faks: 0262 3712078 

    

CAFER FINDIKOĞLU  
ÜLKER BİSKÜVİ SAN. A.Ş.  
Zeytinoğlu Cad. Arzu1 Apt. No: 2 
K: 6 D: 31 AKATLAR / İSTANBUL
Tel: 0212 3521226
Faks: 0212 5674414
 

  
KADİR DECDELİ 

LOTEKS TEKSTİL DERİ 
PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. 
Feneryolu Mah. Atılay Sok. 
Fazılbey Apt. No:4
KADIKÖY/İSTANBUL
 Tel: 0212 499 32 63

  Faks: 0212 499 32 65 

ERHAN ÖR  
HAN HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Cumhuriyet Cad. No: 33 Hereke  
Körfez / KOCAELİ
Tel: 0262 5112034
Faks: 0262 5114501 

KSO Meclis üyelerini tanıyalım

[KSO meclis üyeleri ►
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M. OKTAY KABASAKAL  
APEL ORMAN ÜRÜNLER PAZ. 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Sanayi Mah. Nermin Sok. No.10 
İZMİT/KOCAELİ 
Tel: 0262 3352354
Faks: 0262 3351627 

      
ÖMER YAVUZ  

YAVUZLAR AĞAÇ İNŞAAT
KANTAR PAZ. TAAH. SAN. VE  
TİC. LTD. ŞTİ. 
Vezirçiftliği Mah. D130 
Karayolu Cad. 
BAŞİSKELE/KOCAELİ 

  Tel: 0262 3493783
  Faks: 0262 3494310
 

ÇINAR ULUSOY  
ULUSOY KAĞIT GIDA TURİZM 
VE İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. 
Sanayi Mah. Namzet Sok. No:13 
İZMİT/KOCAELİ 
Tel: 0262 3353320
Faks: 0262 3353319 

 
  

GÜRAL BULUT 
BAYTEK AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. 
Ovacık Mah. Alsancak Cad. 
No:179 BAŞİSKELE/KOCAELİ 
Tel: 0262 3493818
Faks: 0262 3493241 
 

  İBRAHİM YELMENOĞLU 
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL 
RAFİNERİLERİ A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Petrol Cad. KÖRFEZ/KOCAELİ 
Tel: 0262 3163 09
Faks: 0262 3163010 

ABUBEKİR YAĞIZ 
ERGAZ SAN.VE TİC. A.Ş. 
KÖRFEZ LPG DOLUM VE 
DEPOLAMA TESİSLERİ ŞB. 
Petrol Cad. Sümbül Sok. 
KÖRFEZ/KOCAELİ 
Tel: 0216 511 59 13 

MUSTAFA MELİH KARAKAŞ 
TEKNOCOAT BOYA KİMYA 
SAN.VE TİC. A.Ş. 
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi 
Bölgesi 7.Cad. 41400
GEBZE/KOCAELİ 
Tel: 0262 7512571

  Faks: 0262 7512573 

MUSTAFA KENAN SELÇUK 
SOLVENTAŞ TEKNİK DEPOLAMA 
A.Ş. GEBZE FABRİKASI
DOSB 1. Kısım Tuna Cad. No:7, 
41455 DİLOVASI/KOCAELİ 
Tel: 0262 6482700
Faks: 0262 6482795 

 

NECATİ BÜLENT HAKOĞLU 
POLİSAN KİMYA SAN. A.Ş.
Dilovası OSB Liman Cad. 
DİLOVASI/KOCAELİ 
Tel: 0262 6797100
Faks: 0262 7548056
 

TANER YILDIRIM 
DOW TÜRKİYE  KİMYA 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Bayar Cad. Şehit Mehmet Fatih 
Öngül Sok. Odak Plaza K:3 
KOZYATAĞI/İSTANBUL 
Tel: 0216 5711620

  Faks: 0216 4160890 
 

HAKKI YILDIZ 
YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE 
TİC. A.Ş. İZMİT ŞUBESİ
Arslanbey OSB 1. Cadde No: 13 
41285 KARTEPE / KOCAELİ 
Tel: 0262 3166100
Faks: 0262 3166196

   

KUBİLAY KIRMAN 
ÖZEL KOCAELİ AKADEMİ 
SAĞLIK HİZETLERİ TİC. A.Ş. 
Abdurrahman Yüksel Cad. No: 28 
İZMİT/KOCAELİ 
Tel: 0262 3319944
Faks: 0262 3311203 
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GÜL TARHAN 
ROMA PLASTİK 
SAN. VE TİC. A.Ş. 
Gebze Plastikçiler OSB 
GEBZE/KOCAELİ 
Tel: 0262 7513050
Faks: 0262 7513051

 

İRFAN KANIK 
ÖZ KA LASTİK VE KAUÇUK 
SAN. TİC. A.Ş. 
Kanalboyu Cad. No:18 Kullar
BAŞİSKELE / KOCAELİ   
Tel: 0262 3351950
Faks: 0262 3351954 

 

AHMET ÜSTÜN 
ÜSTÜN PEN İNŞAAT SAN. VE 
BESİCİLİK TİC. LTD. ŞTİ. 
Yeni Gölcük Yolu Üzeri 
Özyapı Beton Santrali Yanı 
İZMİT/KOCAELİ
Tel: 0262 3352949

  Faks: 0262 3355090 
 
  

ALBERT SAYDAM 
TEKNO KAUÇUK SAN. A.Ş. 
GOSB İhsandede Cad. No:126 
GEBZE/KOCAELİ 
Tel: 0262 7512550
Faks: 0262 7510570 
 

  
MEHMET ESKİYAPAN 

NUH BETON A.Ş.
KÖSEKÖY TESİSLERİ 
SEDO BÜRO MLZ. 
Karakol Sok. Oba Apt. No:10/4  
34330 LEVENT/İSTANBUL
Tel: 0212 2692020 

  Faks: 0212 2692050 

NAZİF NİYAZİ ÖZTÜRK 
ULUSAL BETON SAN. A.Ş. 
Merkez Mah. Eski Edirne 
Asfaltı No:12 
GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
Tel: 0212 6126112
Faks: 0212 6159366

TURGAY ENER 
DİLER DEMİR ÇELİK END. VE 
TİC. A.Ş.  GEBZE ŞUBESİ
Dilovası OSB 1. Kısım Dicle Cad.
No: 30 P.K. 41455 
DİLOVASI/KOCAELİ
Tel: 0262 7546330 

  Faks: 0262 7546117 

CAVİT YÜCEL 
KROMAN ÇELİK SAN. A.Ş. 
Barış Mah. Koşuyolu Cad. No: 12 
GEBZE/KOCAELİ
Tel: 0262 6486800
Faks: 0262 6444679 
 

  
ANIL ÜNAN 

KALİBRE BORU SAN. VE TİC 
A.Ş.  
Sanayi Mah. Yankı Sok. No: 32 
İZMİT/KOCAELİ
Tel: 0262 3166622
Faks: 0262 3355683 

 
ŞABAN KEMAL SARAÇ 

YÜCEL BORU VE PROFİL 
END. A.Ş. 
Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:12 
GEBZE/KOCAELİ
Tel: 0262 6486800
Faks: 0262 6486861 

AHMET BAYRAKTAR 
KOSBAŞ-KOCAELİ SERBEST 
BÖLGESİ KURUCU
VE İŞLETİCİSİ A.Ş. 
Kocaeli Serbest Bölgesi 100. Cad. 
No: 1 BAŞİSKELE/KOCAELİ 
Tel: 0212 2564696

  Faks: 0212 2561043 

 TEKİN URHAN 
KRİYOJENİK BASINÇLI 
KAPLAR END. TESİSLER 
ISITMA SOĞUTMA GERİ 
DÖNÜŞÜM VE OTOMASYON 
SİST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Barış Mah. Anibal Cad. No: 26   

  GEBZE/KOCAELİ
  Tel: 0262 6441200
   Faks: 0262 6441300 

[KSO meclis üyeleri ►
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HAYRETTİN ÇAYCI 
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK 
BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş. 
Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No: 147 
41700 DARICA/KOCAELİ
Tel: 0262 6776600
Faks: 0262 6766654 

 
  

HASAN TAHSİN TUĞRUL 
ALTAŞ ALÜMİNYUM İMALAT 
SAN. VE TİC. A.Ş. 
Muallimköy Yolu Karatepe Sok. 
No: 8 GEBZE/KOCAELİ
Tel: 0262 6461484
Faks: 0262 6461486 

 

FİLİZ ÖZOĞUL ŞAHİNOĞLU 
TEKİŞ TEKNİK EROZYON 
KALIP SAN. VE TİC. A.Ş. 
TAYSAD OSB 1. Cad. 14. Sok. 
No: 5 ÇAYIROVA /KOCAELİ
Tel: 0262 6580404 
Faks: 0262 6580413 

 
  

BİROL BOZKURT 
EVREN ZİNCİR İMALAT 
MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 
Gebze Güzeller OSB Nursultan 
Nazerbayer Sok. No: 21
GEZBE/KOCAELİ
Tel: 0262 7514130

  Faks: 0262 7514134 

HASAN SACİT ERTUĞ 
ERTUĞ REKLAM  SAN. 
VE TİC. AŞ. 
DOSB 3. Kısım 3005 Sok. No: 9 
41480 DİLOVASI/KOCAELİ
Tel: 0262 7591750 
Faks: 0262 7591760 

 
  

SEDAT BABALIK 
BİMSER ÇÖZÜM DANIŞ. VE 
TİC. LTD. ŞTİ.
KOÜ Teknoparkı 
YENİKÖY/KOCAELİ
Tel: 0262 3414314
Faks: 0262 3413894 

 AHMET BAŞARAN 
KONDAŞ KONDANSATÖR 
SAN. VE TİC. A.Ş. 
Cumhuriyet Mah. İstanbul Cad.
No:114  Çayırova
GEBZE/KOCAELİ
Tel: 0262 7441075

  Faks: 0262 7441879 
 
  

ATALAY KAYA 
KOCAELİ KAYA 
ELEKTROMEKANİK TEKNİK 
YAPI İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
E-5 Karayolu Üzeri Yeni Bursa 
Yolu Kavşağı 
İZMİT/KOCAELİ

  Tel: 0262 3353871
  Faks: 0262 3353874 
 
  

MEHMET ALİ KARTAL 
KARTAL BOMBE ÜNİTE. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ. 
GEBZE ŞUBESİ  
Dilovası OSB 4. Kısım 
Ceyhan Cad. No:25  
GEBZE/KOCAELİ

  Tel: 0262 7249292 
  Faks: 0262 7249282
   

METİN AKTÜRK 
FORM MAKİNA SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ. 
Körfez Sanayi Sitesi 
317 Blok No: 102 
İZMİT / KOCAELİ
Tel: 0262 3350312

  Faks: 0262 3350640 
 
  

MUZAFFER DİKEÇ 
VANASAN VANA, FİTTİNGS VE 
DÖVME SAN. VE TİC. A.Ş. 
Yeni Gölcük Yolu 
VEZİRÇİFTLİĞİ / KOCAELİ
Tel: 0262 3494250
Faks: 0262 3493981 
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AHMET SAKIZLI 
ARÇELİK-LG KLİMA SAN. VE 
TİC. A.Ş. 
GOSB İhsan Dede Cad. No: 139
GEBZE/KOCAELİ
Tel: 0262 6787878
Faks: 0262 7511970 

  
HAYDAR YENİGÜN 

FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş. 
İzmit Yalova Yolu 14. KM 
GÖLCÜK/KOCAELİ
Tel: 0262 3155050
Faks: 0262 3155052 
  

YUNUS ÇİFTÇİ 
ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TOSB Organize Sanayi Bölgesi
3. Cad. No:5 
ÇAYIROVA/KOCAELİ
Tel: 0262 6581810

  Faks: 0262 6581029 
 

ALPER KANCA 
KANCA EL ALETLERİ DÖVME 
ÇELİK VE MAK. SAN. A.Ş. 
TOSB 1. Cad. No: 9 
Şekerpınar 
ÇAYIROVA/KOCAELİ
Tel: 0262 6788600

  Faks: 0262 6788601 
 
 

OKAN GEDİK 
ASSAN HANİL OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. A.Ş. 
Alikahya Atatürk Mah. 
Vatan Cad. No: 17
ALİKAHYA/KOCAELİ
Tel: 0262 3176800

  Faks: 0262 3176801 

MEHMET MUSTAFA KARAMAN 
BEŞERLER ÇELİK EŞYA 
MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. 
Mahmutpaşa Mah. D100 Yanyol 
Cad. No: 90 
Başiskele / KOCAELİ 

Tel: 0262 3495440
Faks: 0262 3492623

 
MUSTAFA ÇOBAN 

SÜMERLER TEKSTİL 
DAYANIKLI TÜKETİM 
MALLARI NAKLİYE İNŞAAT 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Cumhuriyet Cad. 38. Sok. No: 1  
GÖLCÜK/KOCAELİ

  Tel: 0262 4124579 
  Faks: 0262 4132490
 

MUHAMMET SARAÇ 
İZAYDAŞ İZMİT ATIK VE 
ARTIKLARI ARITMA YAKMA
VE DEĞERLENDİRME A.Ş.
Atatürk Mah. 
Çarşıbaşı Cad. No: 350 
ALİKAHYA/KOCAELİ

  Tel: 0262 3166000 
  Faks: 0262 3166050 

 
CAHİT AŞKIN 

OVA ELEKTRİK A.Ş.
ÇOLAKOĞLU/DİLOVASI
Tel: 0262 6767500
Faks: 0262 7548420
 
  

MERT PEKDEMİR 
PEKDEMİR İNŞAAT 
TAAH. TİC. A.Ş. 
Fevzi Çakmak Cad. 
Sanayi Mah. No: 108 
İZMİT/KOCAELİ
Tel: 0262 3214222

  Faks: 0262 3257588

   
AHMET OSMAN DİRLİK 

SÜ-KA MÜH. MÜŞ. TAAH. TİC.
LTD. ŞTİ. 
Ömerağa Mah. Şahabattin Bilgisu 
Cad. Dostluk İşhanı No: 55/2
İZMİT/KOCAELİ
 Tel: 0262 3217704

  Faks: 0262 3216941

[KSO meclis üyeleri ►
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SEDAT AÇILDI 
ÇEMSAN ÇELİK 
KONSTRÜKSİYON MAKİNA 
İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
İZMİT ŞUBESİ 
D-100 Karayolu Üzeri Çifte 
Çınarlar Mevkii 41255 Uzuntarla  

  KARTEPE/KOCAELİ 
  Tel: 0262 3753171 
  Faks: 0262 3752266 

KORKUT ÖZ 
ÖZ ASANSÖR İNŞAAT SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ. 
Fethiye Cad. Gök İşhanı 41/5 
İZMİT/KOCAELİ
Tel: 0262 3214158
Faks: 0262 3241622

 

MEHMET BAŞOL 
BAŞOLSAN MAKİNA SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ. 
Körfez Sanayi Sitesi 203 Blok No: 9 
İZMİT/KOCAELİ
Tel: 0262 3351916
Faks: 0262 3353191

BAHATTİN ERTUĞ 
UZER MAKİNA VE KALIP SAN. A.Ş. 
Kuruçayır Mevkii Şefkatiye Cad. 
No: 95 Arslanbey / KOCAELİ
Tel: 0262 3513184
Faks: 0262 3513193 
 

  
DENİZ HÜSEYİN İLGÜN 

KOZA-PACK KOZMETİK AMB.
SAN. VE TİC. A.Ş. 
Gebze Plastikçiler OSB Atatürk 
Bulvarı 1. Cadde GEBZE/KOCAELİ
Tel: 0262 7513300
Faks: 0262 7513333  

  
MEHMET AKİF KANIK 

İLKA PLASTİK AMBALAJ GIDA 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad. 
No: 18 KULLAR / KOCAELİ
Tel: 0262 3495000 
Faks: 0262 3495003

ORHAN SARISÜLEYMAN 
SAR CAM SAN. TURİZM İNŞAAT 
TAAHHÜT VE TİC. LTD. ŞTİ.
Karadenizliler Mah. Barbaros Cad. 
No: 6 BAŞİSKELE / KOCAELİ
Tel: 0262 3492314
Faks: 0262 3494042 

 
CEM GÖRÜRGÖZ 

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ 
SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇAYIROVA ŞUBESİ 
Şekerpınar Cumhuriyet Mah. İsmet 
İnönü Cad. No:27
ÇAYIROVA/KOCAELİ

  Tel: 0262 6489555
  Faks: 0262 6588594 

MUSTAFA RAHMİ TÜRKER 
ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş.
GEBZE ŞUBESİ 
Dilovası OSB. GÖKSU Cad. No:16 
DİLOVASI/KOCAELİ
Tel: 0262 6767500
Faks: 0262 7548418 

 
 

ADNAN NACİ FAYDASIÇOK 
HAS ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
GEBZE ŞUBESİ 
TOSB TAYSAD OSB. 1. Yol No:17 
Şekerpınar ÇAYIROVA/KOCAELİ
Tel: 0262 6767000
Faks: 0262 6767079 

 
  

OSMAN ERKAN 
ÜNER PLASTİK AMBALAJ SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Gebze Plastikçiler OSB 11. Sok. 
GEBZE/KOCAELİ
Tel: 0262 7513400
Faks: 0262 7512125 

 
  

MUSTAFA BÖYET 
AKPLAS PLASTİK KALIP SAN.
VE TİC. A.Ş.
Beylik Bağı Mah. Memişoğlu Cad. 
0326/2 No: 4 GEBZE/KOCAELİ 
Tel: 0262 7431492
Faks: 0262 7430442 
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden 
İZAYDAŞ, bünyesindeki çevre laboratuvarı 
ile de dikkatleri çekmeye devam ediyor. Pi-
yasa ve işletme analizlerindeki tecrübesiyle 

ön plana çıkan İZAYDAŞ Laboratuvarı, yüksek donanımı, 
hizmet kalitesi, uzman personeli, çalışma hızı ve kapsamı 

ile sektöründe her geçen 
gün daha fazla ilgi görü-
yor. 

450 metrekarelik bir 
alan üzerinde 14 uzman 
personelle hizmet veren 
İZAYDAŞ Laboratuvarı, 
art arda kazandığı kapsam 
genişletme ve yeterlilik 
belgeleriyle adından daha 
fazla söz ettirmeye başla-
dı.  ISO 9001, ISO 14001 
ve OHSAS 18001 Enteg-
re Yönetim Sistemi’yle 
tam uyum içinde ilerleyen 
İZAYDAŞ Laboratuva-
rı, son olarak aldığı ISO 
17025 (Laboratuvar Kali-

te Yönetim Sistemi) Akreditasyon Sertifikasıyla; çalışma-
larını bağımsız ve tarafsız bir hizmet anlayışı içinde yürüt-
menin gururunu yaşıyor.

İZAYDAŞ Laboratuvarı’nın en güçlü olduğu alanlardan 
biri EK-2 analizleri. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmelik’in depolama için şart koştuğu bu analizlerle 
atıkların hangi sınıf depolama tesisinde bertaraf edileceği 
belirleniyor. 

Yakma analizlerinde akredite olan tek laboratuvar du-
rumundaki İZAYDAŞ Laboratuvarı’nın güçlü olduğu bir 
başka alan da, Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği’ne 

göre kategori belirleme 
analizleri. Atık yağların 
bertaraf ya da geri kaza-
nım yönteminin tespiti için 
gerekli olan bu analizler, 
İZAYDAŞ kadrosu tara-
fından titizlikle yerine ge-
tiriliyor. Öte yandan geçir-
diği başarılı denetimlerle 
Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü’nden Çevre Öl-
çüm ve Analizleri Ön Ye-
terlilik Belgesi ve Türk Ak-
reditasyon Kurumu’ndan 
(TÜRKAK) Akreditasyon 

Sertifikası alan İZAYDAŞ 
Laboratuvarı, akreditasyon 
kapsamındaki 58 analiz 
parametresini 152’ye, 4 
numune alma parametresi-
ni de 12’ye çıkardı. 2009 
yılında analiz yapılabilen 
parametre sayısı 92 iken, 
2013 yılında bu rakam 
177’ye yükseldi. İZAYDAŞ 
Laboratuvarı tecrübe ve birikimlerini sadece analiz hizmet-
leri ile sınırlandırmıyor. İşletme içinden ve dışından gelen 
tüm taleplerde de kapsam dâhilinde hizmet veriliyor. Bu 
amaçla hazırlanan numune alma aracı, her tür talebe ya-
nıt verebilecek özel numune alma alet ve ekipmanları ile 
24 saat hazır bulunduruluyor. Aynı zamanda Kalibrasyon 
ve Deney Laboratuvarları Derneği (TURKLAB) üyesi olan 
İZAYDAŞ Laboratuvarı, yarınlara daha güçlü bir şekilde 
hazırlanıyor.

-Saraç: Mütevazi olmaya gerek yok
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, şirket ola-

rak önemsedikleri, yatırım yaptıkları ve büyümek istedikleri 
alanlardan birinin de laboratuvar olduğunu söyleyerek; “Bu 
alanda hem özel bir yere sahip olduğumuzu düşünüyor, hem 
de daha fazla ön plana çık-
mak istiyoruz. 

Fazla mütevazı olmaya 
gerek yok. İZAYDAŞ Çev-
re Laboratuvarı, bugün için 
pek çok analizi de gerçek-
leştirebilen Türkiye’nin en 
yetkin atık laboratuvarla-
rından biri halini almıştır. 
Bu nedenle Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı bazı eğitim-
lerde bizim laboratuvarımı-
zı kullanmaktadır.” dedi. 

İZAYDAŞ Genel Mü-
dürü Muhammet Saraç 
açıklamasını şöyle sürdür-
dü: “Mesela ekipmanları 
sürekli revize ediyoruz. 
İZAYDAŞ’ın kendi analiz-
lerini de, bedeli karşılığında müşteriye yapılan analizlerle 
aynı disiplinde gerçekleştiriyoruz. Kalitemize, hızımıza, gü-
venilir olmaya büyük önem veriyoruz. Belki de en önemlisi 
çalışanlarımızın tecrübesine her zaman güveniyoruz. Labo-
ratuvarımızın bu seviyeye gelmesinde emeği geçen bütün ça-
lışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.”

en yetkin laboratuvarlar
İZAYDAŞ Laboratuvarı, 

arasında gösteriliyor 
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Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyelerinden global-
piyasa.com projesi kurucu ortaklarından  Kadir 
Decdeli globalpiyasa.com’un 3 bin üye şirkete ula-
şarak büyümesini sürdürdüğünü, İngilizce olarak 

da ‘sellersglobal.com’ ismi altında yayın yapılacağını bildirdi. 
Kadir Decdeli, Amerika’da yaşayan bir iş ortağının platforma 
katkısının son derece önemli olduğunu, bundan sonraki aşama-
da yabancı firmaları da ithalatçı olarak globalpiyasa.com’a üye 
firmalardan alım yapmaya yönlendireceklerini ve platforma bu 
yönde katılım sağlayacaklarını belirtti.

- Globalpiyasa.com’dan ‘data center’ 
yatırımı
Globalpiyasa.com Ekim 2013 ‘den itibaren yayınlarını kendi 

‘data center’ merkezinden yapmayı planlıyor. Globalpiyasa.com 
projesinin diğer kurucu ortağı Sungur Ilgaz,  yüzbinlerce firma-
nın verisini saklayacakları bir ‘data center’ yatırımının global-
piyasa.com’un yayın ilkeleri ve güvenlik politikası açısından son 
derece önemli olduğunu belirtti. Sungur Ilgaz, amaçlarının aynı 
zamanda bir ürün ve firma veri bankası oluşturmak olduğunu, 
bunun ülkemizin ihracata yönelik hedefleri ve bilgi temelli bir 
ekonomik yapı için son derece önemli olduğunu vurguladı.

- MATCHİndustry etkinliğine, Nijerya 
Temsilcisi katkısıyla 3 Nijerya firması katılacak
ABİGEM tarafından koordine edilen 25-26 Eylül 2013 ta-

rihlerini kapsayan firmaları buluşturma etkinliklerine global-
piyasa.com Nijerya Temsilciliği tarafından 3 farklı firma yön-
lendirildi.

- Globalpiyasa.com Platformu nedir ?
Globalpiyasa.com ticari düzeyde uluslar ağı işletmeler ağı 

olarak ürünlerin yanı sıra firmaları da kapsıyor. Ürün arama, 
firma arama, satın alma talebi ya da kişi arama gibi temel özel-
likleriyle birlikte, bağımsız bireysel üyeler ve firma temsilcisi 
kişiler arasındaki iletilerin yönetilmesini sağlayan özellikleriyle 
de gelişkin bir global ticaret platformu ve arama motoru.

Globalpiyasa.com aşağıda listelenen temel işlevleriyle ticari 
ve sosyal olmak üzere 2 ayrı düzeyde çalışıyor. Ticari ve sosyal 
düzeyler platformun temel işlevleri ve bu işlevlerin içinde yer al-
dığı süreçlerde iç içe geçmiş durumda ve sürekli etkileşim için-
de. Globalpiyasa.com tüm bu süreçlerde ürüne, insana, firma, 
satın alma talebi, hizmet, proje ve makalelere erişimi sağlarken 
bir arama motoru görünümünde. Ancak bu arama motoru ticari 
ve sosyal bir iletişim ağı içinde işliyor. Bu anlamda uluslararası 
iletişim ağı tabanlı bir arama motorundan söz ediliyor. Bu ile-
tişim ağının ülke yöneticileri, temsilcileri, danışmanları ve çö-
züm ortaklarıyla tüm dünyayı kapsaması ve dünya genelindeki 
kurumsal ve bireysel üyeleri için hizmet üretmesi globalpiyasa.
com’un temel hedefi.

Globalpiyasa.com’un uluslararası 
düzeyde büyüme stratejisi:
Ekim 2013’den itibaren globalpiyasa.com’un İngilizce uygu-

lamasına ‘sellersglobal.com’ ismi altında ulaşılacak. Globalpi-
yasa.com sosyal medya tabanlı olmasından aldığı güçle platform 
içindeki ticari web sitelerini birbirine bağlarken, kullanıcılar 
arasında da bir ‘sosyal network’ oluşturuyor. Bu sosyal iş ağının 
etkin kullanımıyla, globalpiyasa.com platformunu farklı ülke-
lerde ve kentlerde ticari, sosyal ve kültürel temsilciler, çözüm 
ortakları ve danışmanlarla çalışmayı hedefliyor. Bu kapsamda, 
Amerika, Nijerya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Malta’da 
globalpiyasa.com ticari temsilcileriyle sosyal iş ağı içinde ileti-
şim kurmak mümkün. Yakın zamanda Sudan, Bolivya, İsrail ve 
Yunanistan’da globalpiyasa.com üyeleri ticari temsilcilere ula-
şacaklar. Farklı ülkelerdeki temsilcilerin platforma yazacakları 
makaleler ve paylaşacakları iş fikirleriyle katkıda bulunmaları 
bekleniyor, bu temsilcilerin üye firmalara özel anlaşmalarla sa-
tış kanalları bulmaları, özel temsilcilik ya da danışmanlık yap-
maları da mümkün olacak.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’ya, Ulus-
larası Uzay İstasyonu’na astronot ve kargo taşıyacak bir uzay 
aracı geliştirmeye çalışan Sierra Nevada Corporation’ın (SNC) 
sahibi Eren-Fatih Özmen çifti, havacılığın yaşayan efsaneleri 
arasına girdi.ABD’nin havacılıktaki en prestijli ödülü sayılan 
ve sınırlı sayıda kişinin seçildiği listeye adları girecek Eren ve 
Fatih Özmen’in, geçen sene hayatlarını kaybeden, Ay’a ilk ayak 
basan astronot Neil Armstrong ve dünyanın en önemli motor ta-
sarımcılarından Carroll Shelby’nin yerine geçecekleri belirtildi.

1963’te kurulan SNC’de yönetici olarak çalışırken 1994’te 
şirketi satın alıp büyüten CEO Fatih Özmen ve Yönetim Kuru-
lu Başkanı Eren Özmen, 20 kişiyle devraldıkları ufak şirketi 
bugün 16 eyaletteki 31 merkezde 2 bin 500 çalışanı bulunan 
bir teknoloji devine dönüştürmüş durumda. Gösterdikleri başa-
rı nedeniyle geçen sene de ülkede ‘Yılın Havacılık Girişimcisi’ 
seçilmişlerdi. Özmenlerin de girdiği ‘Yaşayan Efsaneler’ senede 
bir kez toplanan ve Kiddie Hawk Hava Akademisi tarafından 
havacılığın ikinci yüzyılına katkı sağlayan girişimciler, rekor 
sahipleri, astronotlar ve pilotlar arasından seçilen elit bir grubu 
temsil ediyor. Özmen çiftinin sahip olduğu SNC, geliştirdikle-
ri Dream Chaser (Rüya Avcısı) uzay aracı sayesinde Boeing ve 
SpaceX ile NASA’dan uzay taksi projesinde destek elde eden 
3 şirketten biri. Amerika’nın en inovatif şirketlerinden SNC, 
Pentagon’a silah sistemleri üretiyor. Ancak NASA’dan daha 
önce elde ettiği 100 milyon dolarlık fona ilaveten en son geçen 
sene 212.5 milyon dolar daha destek sağlayan şirket, Boeing ve 
SpaceX’i geçerek, Rüya Avcısı’nın NASA’nın bundan sonraki 
insanlı uzay uçuşlarında kullanacağı araç olması için çalışıyor.

Gökyüzünün yaşayan efsanesi Türk çift

Uluslararası ticaret ağı 
Globalpiyasa.com’a 
Amerika’dan destek geldi
Melih Özmen globalpiyasa.com’un Ame-
rika Kıtası temsilciliğini üstlenirken, 
şirketten küçük bir hisse de alarak glo-
balpiyasa.com’un ortakları arasına girdi.
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Gefco Türkiye, 2013 
yılında yatırımlarını 
artırmayı hedefliyor
Endüstriyel lojistik ve otomotiv lojistiği sektörlerinde 

önemli bir yere sahip olan Gefco Şirketler Grubu, tüm dün-
yaya yayılmış müşterileri için hızlı ve verimli lojistik çözümler 
sunuyor. 2004 yılında “Üreticiler için Lojistik” sloganını be-
nimseyen Gefco Grubu bu slogan ile birlikte sanayi lojistiğinde 
küresel standartlar oluşturmayı hedefliyor. Gefco  Türkiye’nin, 
İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Mersin, İzmit şehirlerinde ve 
Orta Doğu ülkelerinde tesisleri bulunuyor. Gefco grubu dünya 
çapındaki deneyim ve gücünü yerel uzmanlıkla birleştirerek, 
otomotivden sağlık ürünlerine, elektronikten tekstile kadar bir 
çok sektörde taşımacılık ve entegre lojistik hizmetleri sunu-
yor. 

- 2012 yılında pek çok yatırım gerçekleştirdik
Gefco Grubundan yapılan açıklamada 2012’de yapılan 

atılımlar şöyle özetlendi: 
“2012 Gefco Türkiye için yoğun geçen bir sene oldu, bir 

sene içerisinde farklı alanlara hitap eden birçok yatırımı ger-
çekleştirildi. Ağustos ayında Atatürk Havalimanı’nda hava 

taşımacılık ofisimizi açtık, IATA belgemiz ile beraber bu 
ofis ile ilgili beklentilerimiz yüksek. Şu ana kadar da oldukça 
pozitif sonuçlar alıyoruz. Eylül ayında, Gefco Gümrük Mü-
şavirliği şirketimizi kurduk. Gefco Gümrükleme uluslararası 
alanda aktif olan müşterilerimize sunduğumuz tedarik zinciri 
hizmetlerimizi tamamlamamıza yardımcı oldu. Ekim ayında 
ise, Tuzla’da Lojistik Merkezi’mizin açılışına konsantre ol-
duk. 12 bin 500m’lik bir alanı kapsayan Lojistik Merkezi son 
sistem raflı depolama, barkod kontrollü operasyon sistemi ile 
Gefco’nun eksiksiz hizmet felsefesini yansıtıyor.” 

Kasım 2012’de Gefco Dubai şubesinin açılış işlemlerini 
bitiren şirket 2013 başında da resmi  açılışını gerçekleştirdi. 
Bu şube ile Gefco grubu Orta Doğu network’nü genişletmeyi 
hedefliyor.çGefco Türkiye grubundan gerçekleştirilen yatı-
rımlara ilişkin olarak şu değerlendirme yapılıyor:

“2012’de yaptığımız yatırımları 2013 senesinde bütün 
gücümüzle uygulamaya koymaya devam ediyoruz ve ülke he-
defleri ile doğru orantıda büyümemizi sürdürerek 2013 sene-
sinde 2 haneli bir büyüme rakamı bekliyoruz.” 

Gefco Şirketler Grubu Hakkında
Temel uzmanlık alanları Bitmiş Araç Lojistiği, Kara Taşımacılığı, Deniz ve Havayolu Taşımacılığı, Depolama ve 

Elleçleme Kasaları, Gümrük ve Vergi Temsilciliği dallarında Gefco şirketler grubu yenilikçi ve küresel çözümler sunuyor. 
5 kıtada, 150 ülkede servis veren Gefco, 2002 yılından beri Türkiye’de de hizmet veriyor. Gefco Türkiye, ithalat ve 
ihracatta düzenli, komple ve parsiyel karayolu taşıma hizmetlerinin yanı sıra, Türkiye ve Avrupa’da günlük toplama ve 
dağıtım olanağı, depo yönetimi, ulusal ve uluslararası genel kargo ve otomotiv lojistik hizmetleri veriyor. 
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Doğanpak Ambalaj, dünyanın
 en büyük ebatlı ofset baskı makinası 

KBA 205 Rapida ile üretimde
-Kalite ve zamanlanma, Doğanpak Ambalaj’ın üretiminde en değer verdiği unsur
Doğanpak, bu yıl 20’nci yılını kutlarken dünyanın en büyük ebatlı ofset baskı makinasını olan KBA 205 Rapida 6+Lak üretim 

hattına dahil etti. Bu makinanın üretim prosesisinde E, B, C, E+B ve B+C DOPEL oluklu ve ondüla üzerine laminasyonlu ofset 
baskılı kutular üretiyor.

Doğanpak Ambalaj’ın hedefleri, “Türkiye’nin gerek iç piyasada gerekse yurtdışında yeni dünyanın ekonomik ve politik dengele-
rinden çok olumlu bir yerde olduğu muhakkak. Gelişen sanayinin ve diğer üretime yönelik atılan her adımın Türkiye’ye ve çevresinde-
ki ülkelere ne kadar katkı sağladığı ortadadır. Bu yüzden sanayicilerimizin, üretim sektörüne Türkiye içinde ve ihracatta ürettikleri 
ürünlerinin ambalajlanmasındaki görevlerimizin farkındayız.  Dolayısı ile gelişen ekonomide bizim buna seyirci kalmamız beklene-
mez. Sorumluluğumuzun bilinciyle yatırımlarımıza eskiden olduğu gibi yine devam edeceğiz. Hedeflerimiz büyüyen Türkiyemizle 
parallel ve her zaman büyük olacaktır.” şeklinde ifade ediliyor.

-Doğanpak  Ambalaj, 2’nci ISO çalışmaları için eğitimini tamamladı
 İzmir Key Hotelde  ISO çalışmalarına yönelik 2’nci  eğitimini gerçekleştiren Doğanpak Ambalaj, TRSEL danışmanlığında 

ISO’nun Doğarpak Ambalaj’a uygulanabirliği üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Fabrika için ISO ile ilgili yeni düzenlemeler yapıl-
ması kararlaştırıldı.

Kararlar doğrultusunda sektörün öncülerinden olan Doğanpak Ambalaj, daha kaliteli, teknolojiyi daha yakından takip eden, 
pazar payını büyümeyi hedefleyen ve gelişime açık bir firma olduğuna yönelik adımlar atıldı.

Doğanpak, ISO eğitimleri sürece, eğitimlere katılan her temsilcilerin görüş ve fikirlerine yer verdi. Kurum olarak eksikliklerini 
ve yapıılması gereken düzenlemelen tespit edilerek öncelik sırasına göre liste haline getirildi. 

- Hedef Avrupa’nın sektörde geldiği nokta

Aile şirketi olarak ilk kez 1993 yılında 
faaliyetlerine başlayan Doğanpak Ambalaj 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi, E ve B dalga 
ofset baskılı, laminasyonlu kutu üretiminde hep 
ilkleri ve yenilikleri misyon edinmiş, vizyon olarak 
Avrupa’nın sektörde geldiği noktayı hedef aldı.
Doğanpak Ambalaj, çalışanları ile birlikte her biri 
bu ailenin bir ferdiymiş gibi tek bir hedef ve tek 
bir yürek ile değerli iş ortakları ile sürekli iletişim 
halinde ve bilgi alışverişi yaparak üretim yapmaya 

devam ediyor.



BMW 5 Serisi şimdi 1.6 litre hacimli Twin-
Power turbo motor seçeneği ile Öztorun 
Oto’da satışa sunuldu. Yeni BMW 520i, 
170 beygir gücündeki bin 592 cc’lik 

TwinPower turbo motoru sayesinde 0’dan saniyede 100 
kilometre hıza sadece 8,7 saniyede çıkarken, saniyede 
226 kilometrelik maksimum hıza ulaşabiliyor. 250 Nm 
torku ise dakikada bin 500 devirden itibaren sağlayabi-
liyor ve performanstan ödün vermiyor.  Tüm bunları 100 
km’de ortalama 6,7 lt yakıt tüketerek elde edebiliyor. 

Standart olarak 8 ileri otomatik şanzıman ile sunu-
lan yeni BMW 520i, pürüzsüz vites geçişleri ve sessiz 
iç kabini sayesinde konforlu bir yolculuk imkanı sunu-
yor. Segmentinin en çok tercih edilen otomobillerinden 
biri olan, yenilenen ön ve arka tampon yapısı, yeni ön 
ve arka led far tasarımları, yeni dış renk ve iç döşe-
me seçeneklerini, 170 beygir gücündeki bin 592 cc’lik 
TwinPower turbo motoru ile birleştiriyor. İsteğe bağlı 
olarak, modern line, luxury line ve M sport olmak üze-
re 3 farklı line seçeneği ile alınabilen yeni BMW 520i, 
böylece farklı zevklere hitap etmeyi hedefliyor.

 - 2013’ün ilk yarısında 
2 bin 255 adet satış gerçekleşti
Birçok teknolojik yeniliğe sahip olan yeni BMW 5 

Serisi, dokunmadan açılabilen ve aynı şekilde dokun-
madan kapatılabilen bagaj kapağına da sahip. 

Navigasyon donanımı ile birlikte gelen, dokunma-
tik yüzeye sahip yeni i-drive butonu ise parmak ucuyla 
yazı yazabilmeye imkan tanıyor.

Farklı karakterdeki sürüş modları arasında seçim 
yapmaya olanak tanıyan dinamik sürüş kontrolüne 
yeni eklenen ‘seyir modu’ sayesinde, 50-160 km/sa 
arasındaki hızlarda sürücünün ayağını gazdan çekme-
siyle, aktarma organlarının motordan ayrılması sağ-
lanarak yakıt tüketimi asgari seviyeye indiriliyor ve 
sadece rüzgârla yol alan yelkenli bir tekne gibi akıcı 
bir seyir sağlanıyor.

Türkiye pazarında 2013’ün ilk yarısında 2 bin 255 
adet satışa ulaşan BMW 5 Serisi, Ağustos ayı itibarıy-
la piyasaya sunulan yenilikleriyle hem dünyadaki hem 
de Türkiye’deki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. 

Yenilenen BMW 5 serisi 
Öztorun Oto’da 
satışa sunuldu

Yeni BMW 520i, şimdi 55 bin Euro’dan başlayan anahtar teslim fiyatı ile 
Öztorun Oto’da satışa sunuluyor

[şirketlerden ►
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BMW 5 Serisi şimdi 1.6 litre hacimli Twin-
Power turbo motor seçeneği ile Öztorun 
Oto’da satışa sunuldu. Yeni BMW 520i, 
170 beygir gücündeki bin 592 cc’lik 

TwinPower turbo motoru sayesinde 0’dan saniyede 100 
kilometre hıza sadece 8,7 saniyede çıkarken, saniyede 
226 kilometrelik maksimum hıza ulaşabiliyor. 250 Nm 
torku ise dakikada bin 500 devirden itibaren sağlayabi-
liyor ve performanstan ödün vermiyor.  Tüm bunları 100 
km’de ortalama 6,7 lt yakıt tüketerek elde edebiliyor. 

Standart olarak 8 ileri otomatik şanzıman ile sunu-
lan yeni BMW 520i, pürüzsüz vites geçişleri ve sessiz 
iç kabini sayesinde konforlu bir yolculuk imkanı sunu-
yor. Segmentinin en çok tercih edilen otomobillerinden 
biri olan, yenilenen ön ve arka tampon yapısı, yeni ön 
ve arka led far tasarımları, yeni dış renk ve iç döşe-
me seçeneklerini, 170 beygir gücündeki bin 592 cc’lik 
TwinPower turbo motoru ile birleştiriyor. İsteğe bağlı 
olarak, modern line, luxury line ve M sport olmak üze-
re 3 farklı line seçeneği ile alınabilen yeni BMW 520i, 
böylece farklı zevklere hitap etmeyi hedefliyor.

 - 2013’ün ilk yarısında 
2 bin 255 adet satış gerçekleşti
Birçok teknolojik yeniliğe sahip olan yeni BMW 5 

Serisi, dokunmadan açılabilen ve aynı şekilde dokun-
madan kapatılabilen bagaj kapağına da sahip. 

Navigasyon donanımı ile birlikte gelen, dokunma-
tik yüzeye sahip yeni i-drive butonu ise parmak ucuyla 
yazı yazabilmeye imkan tanıyor.

Farklı karakterdeki sürüş modları arasında seçim 
yapmaya olanak tanıyan dinamik sürüş kontrolüne 
yeni eklenen ‘seyir modu’ sayesinde, 50-160 km/sa 
arasındaki hızlarda sürücünün ayağını gazdan çekme-
siyle, aktarma organlarının motordan ayrılması sağ-
lanarak yakıt tüketimi asgari seviyeye indiriliyor ve 
sadece rüzgârla yol alan yelkenli bir tekne gibi akıcı 
bir seyir sağlanıyor.

Türkiye pazarında 2013’ün ilk yarısında 2 bin 255 
adet satışa ulaşan BMW 5 Serisi, Ağustos ayı itibarıy-
la piyasaya sunulan yenilikleriyle hem dünyadaki hem 
de Türkiye’deki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. 

Yenilenen BMW 5 serisi 
Öztorun Oto’da 
satışa sunuldu

Yeni BMW 520i, şimdi 55 bin Euro’dan başlayan anahtar teslim fiyatı ile 
Öztorun Oto’da satışa sunuluyor

Modern Premium felsefesi çerçevesinde 
ürün yelpazesini her geçen gün daha da 
geliştiren ve tüm modelleri için üstün sa-
tış avantajları sunan Hyundai, yeni araç 

alacak müşterileri için oldukça cazip ödeme seçenekleri 
sağlarken aynı zamanda Eylül ayına fiyatlarında herhangi 
bir artış yapmadı.

Son günlerde hızla artan döviz kurlarına rağmen fiyat-
larında zam yapmayan Hyundai’de tüm modellerde yüzde 
0,85’den başlayan kredi seçenekleri sunuluyor.

- Eylül ayında ‘Şimdi Al, 2014’de Öde’ 
imkanı sunuluyor
Hyundai Kredi sayesinde müşterilerine en cazip finans-

man olanaklarını sunmakla birlikte satın alma sürecindeki 
operasyonel zorlukları da en aza indiren Hyundai, 60 aya 
kadar varan vade seçeneklerinin yanı sıra düşük faiz oran-
larıyla da dikkati çekiyor.

Hyundai Kredi’nin Eylül ayındaki avantajlarına göre, 
Hyundai Accent Blue’nun benzinli versiyonlarında 15 bin 
lira için 15 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği öne çıkıyor. 
Bununla beraber Accent Blue’nun yine benzinli versiyon-
larında bin liraya varan indirimler de yapılıyor. ‘Şimdi Al, 
2014’de Öde’ imkanı da sunulan avantajlar arasında bulu-
nuyor.

Hyundai’nin Eylül avantajlarında, meslek grupları yine 
özel indirimlerden yararlanmaya devam ediyor. Sağlık Ça-
lışanları ve çiftçiler Hyundai modellerini satın alırken özel 
fiyatlarla karşılaşacaklar. Elantra ve i30 modellerinden bi-
risini alan müşterilere ise 500 lira değerindeki ‘Beş Yıldızlı 
Kredi’ ücretsiz olarak hediye ediliyor. 

Hyundai’nin ‘Beş Yıldızlı Kredi’ programına göre müş-
teriler ‘Medikal Asistan ve Rezervasyon Hizmetleri’ gibi 
ayrıcalıklardan yararlanırken aynı zamanda 12 aya kadar 
kredi erteleme ve finansal danışmanlık gibi özel avantajla-
ra da anında sahip olacak.

Hyundai Kredi’nin avantajları 
Eylül ayında da devam ediyor...



Beş yıldır yolcularına konforlu ve ekonomik 
seyahatin kapılarını açan AnadoluJet, eko-
nominin kalbinin attığı şehre; Kocaeli’ye kısa 
bir aradan sonra geri döndü. 02 Eylül 2013 

tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Kocaeli Cen-
giz Topel Havalimanı’na VIP uçuş ile başlatılan seferlerin 
bilet fiyatları 59 TL olarak satışa sunuldu.

AnadoluJet, sanayinin başkenti olarak kabul edilen ve 
yüksek istihdam kapasitesi ile pek çok ilden vatandaşımızı 
bir araya toplayan Kocaeli’yi başta Ankara olmak üzere 
tüm Türkiye ile tekrar buluşturuyor.

Anadolu insanının ekonomik ve konforlu seyahat et-
mesi misyonunu sahiplenen AnadoluJet, Kocaeli Cengiz 
Topel Havalimanı - Ankara Esenboğa Havalimanı karşı-
lıklı seferlerini 2 Eylül’de başlattı. 

5 Eylül-3 Ekim 2013 tarihleri arasında Salı-Çar-
şamba ve Perşembe, 6-26 Ekim tarihleri arasında ise 
Pazartesi-Salı-Cuma-Cumartesi olarak planlanan Koca-
eli-Ankara direkt uçuşlarının biletleri 59 TL, çok kısa 
bekleme süreleri ile Kocaeli’den Ankara aktarmalı tüm 
diğer kentlere uçuş biletleri 99 TL olarak satışa sunu-
luyor.

AnadoluJet 
Kocaeli 

uçuşları başladı

�0 Kocaeli Odavizyon
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Sunar Turizm ve Gıda Hizmetleri A.Ş sürekli büyümeyi he-
defleyen bir kuruluş olması sebebi ile ilk olarak 2007 yılında 
Çorlu Marmaracık beldesindeki ilk mutfağını açtı.

2010 yılında Çerkezköy fabrikasını faaliyete geçiren şir-
ket Mart 2013’te Gebze’de 5 bin metrekare kapalı alan sahip 
son teknoloji ile donatılmış akıllı mutfak projesi olan  yemek 
üretim tesisini faaliyete geçirdi. Sunar Gıda firmalara, fab-
rikalara, okullara, hastanelere, kampüslere kısa sürede toplu 
yemek alanında hizmet veren lider  catering firmalardan biri 
olmayı hedefliyor.

 Sunar Gıda İşletme Müdürü Ali Akkoyunlu; ”Burada 
herkesin şapkasını önüne koyarak kendini sorgulaması lazım, 
Bizim bu işteki günahımız biz bu sektörün başlangıcında ken-
dimizi geliştirmeden sadece bu sektörden kazandıklarımızı 
gayrimenkullere yatıraraktan, hala alimünyum karavanalarda 
hala TSE standartlarındaki 1,5 metrelik seramiklerin yeterli 
olduğunu görerekten bu günlere kadar geldik. Belli bir nokta-
dan sonra rekabetin kızıştığı noktadan sonra hepimiz geriye 
döndük o kazandığımız paralar bitti yüzde 5 ile 10 karlılıkla 
mutfaklarımızı revize etmeye başladık. Burada en büyük suç 
bizlerde. Şimdi herkes haksız rekabetten, fiyat düşüklüğünden 
bahsediyor” değerlendirmesiyle sektörel gelişimi anlattı.

- Haksız rekabeti engellemeliyiz
Ali Akkoyunlu sektördeki haksız rekabetle ilgili olarak da 

şu değerlendirmeyi yaptı: “Şu anda fiyat birinci öncelik oldu. 
Eskiden biz müşterilerimizin karşısına gittiğimizde katalogla-
rımız sayfa sayfa incelenir, kullandığımız detarjanın markası, 
modeline kadar sorulur ondan sonra fiyat gelirdi. Şimdi kata-
loglarımızın son sayfasına bakılıyor sonra fiyat konuşuluyor. 
Ne et kullanıyorsun? Ne yağ kullanıyorsun? Hangi ortamda 
yapacaksın? Mutfağının yapısı nasıl? Bunlar sorulmuyor. 
Kaça yapacaksın? Kaç gün vade tanıyacaksın soruluyor. Ama 
piyasada buna sebep olan etkenler de var. Bu firma 3 lira-
ya yemek satabiliyorsa 3 liraya işlenmiş nuget bulabiliyor, 8 
liraya işlenmiş köfte bulabiliyor ki bu yemeği bir araya ge-
tirip müşteriye sunabiliyor. Gıda Mühendisleri Odası’nın, Ta-
rım Bakanlığı’nın ve üniversitelerin bu konuda ciddi olarak 
bir denetim mekanizmasını geliştirmesi gerek. Eğer piyasada 
tavuğun 6 lira olduğu yerde 3 liraya nuget, etin 20 lira olduğu 
yerde 8 liraya Tekirdağ köftesi satılıyorsa, Türkiye’de hala ço-
cuklarımız okul kantinlerinde 1,5 liraya döner ekmek yiyorsa 
ve o döner etinin içerisine inek memesine kadar girebiliyorsa 
burada suç hepimizin. Sektörümüz gelişiyor doğru ancak bu 
haksız rekabetin önüne geçilecekse kol kola birlik ve beraber-
lik içerisinde mücadele etmemiz gerekiyor.” 

Asmar Holding’in 
iştiraki olan Sunar 

Gıda, hızlı ve sağlam 
adımlarla büyümesini 

sürdürüyor...

Ali AKKOYUNLU
Sunar Turizm ve Gıda Hizmetleri A.Ş 

İşletme Müdürü
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Teknik Komite Adı Başkan/ Eş Başkan 

Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Sezai UÇARMAK  
Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Bircan AKPINAR 

İstihdam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mehmet Selim BAĞLI 

GİTES ve Sektörel Lisanslar Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Cemalettin DAMLACI 
Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Cüneyd DÜZYOL 

Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İrfan UZUN  

Vergi ve Teşvikler Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İbrahim ŞENEL  
Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İsa COŞKUN  

Dış Ticaret ve Gümrükler Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Bülent Uğur ECEVİT 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Sezai UÇARMAK  

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve AR-GE Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüseyin Rahmi ÇETİN  
Türk Patent Enstitüsü Başkanı Sayın Prof.Dr.Habip ASAN  

Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Kenan ÖZDEMİR  

Finansmana Erişim Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Burhanettin AKTAŞ  

Altyapı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İlker SERT  
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa FIRAT  

11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 
ile kabul edilen ‘Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Reform Programı’ çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamı-
nı İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK); Türkiye’deki 
yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, ya-
tırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenleme-
leri tespit ederek politika önerileri geliştirmek, işletme döne-
mi de dahil olmak üzere yatırımın her safhasında, ulusal ve 
uluslararası yatırımcıların karsılaştığı idari engellere çözüm 
üretmek amacını taşıyor. 

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 
(YOİKK), yatırım ortamını doğrudan ilgilendiren;

•Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim,
•İstihdam,
•GİTES ve Sektörel Lisanslar,
•Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri,
•Vergi ve Teşvikler,
•Dış Ticaret ve Gümrükler,
•Fikri,Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE,
•Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler,
•Finansmana Erişim,
•Altyapı

konularında görevli 10 Teknik Komite aracılığıyla yatı-
rım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 
Söz konusu Teknik Komiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile 
özel sektör temsilcilerinden oluşuyor. 

-Yatırımcı Danışma Konseyi
Yatırım Danışma Konseyi (YDK), yatırımların önündeki 

engellerin azaltılması, Türkiye’nin uluslararası alanda yatı-
rım yeri olarak imajının güçlendirilmesi ve yatırım ortamının 
iyileştirilmesi alanında hükümet tarafından yapılan çalış-
malara uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla 
Türk Hükümeti ve Dünya Bankası işbirliğiyle ve dünyanın 
önde gelen çok uluslu şirket yöneticilerinin katılımıyla oluş-
turulan bir platformdur.

Yatırım Danışma Konseyi, 2004 yılından bu yana yıllık 
olarak toplanıyor ve her toplantı sonunda tüm YDK üyeleri-
nin imza koydukları sonuç bildirileri kamuoyuna duyurulu-
yor. Bu bildirilerde yer alan YDK tavsiyeleri, YOİKK çalış-
malarına girdi sağlayan ve gündem oluşturulmasına katkıda 
bulunan etkenler arasında en öncelikli konumdadır.

Yatırım Danışma Konseyi sekreterya faaliyetleri, Ekono-
mi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. 

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME 
KOORDİNASYON KURULU EYLEM PLANLARI

İşte yatırım ortamının iyileştirilmesinin önünde duran, kamu ve 
özel sektör işbirliği ile belirlenen engeller. 

Bu engeller eylem planlarında yer verilen kurumların koordinasyo-
nunda, belirlenen takvim çerçevesinde bir bir ortadan kaldırılacak.  

�� Kocaeli Odavizyon
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ŞİRKET İŞLEMLERİ ve KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ 

Konu Yapılacak Faaliyetin 
Niteliği Amaçlanan Sonuçlar 

Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar Öngörülen Takvim 

1 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu ve ikincil 
düzenlemelerinin 
uygulanmasının 
gözlemlenmesi ve 
uygulamada ortaya 
çıkabilecek sorunların tespit 
edilmesi 

Çalışma Raporu İlgili kurum ve kuruluşlardan 
uygulamada yaşanan sorunların 
ve çözüm önerilerinin 
toplanması suretiyle bir çalışma 
raporunun hazırlanması ve 
raporun değerlendirilmesi 

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, 
TOBB 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi 
Başkanlığı), TİM, TÜSİAD, YASED, 
TNB, TOSYÖV, TÜRMOB, ilgili 
diğer kurum ve kuruluşlar 

Haziran 2014 

2 Dünya Bankası İş Ortamı 
Raporu'nda "Yatırımcının 
Korunması" alt başlığı 
ölçütlerine yönelik yapılan 
iyileştirme çalışmalarının 
takip edilmesi ve 
değerlendirilmesi 

Bilgilendirme 
Çalışmaları 

Dünya Bankası İş Ortamı 
Raporu'nun "Yatırımcının 
Korunması" alt başlığında katkı 
sağlayan yerel ortaklarla, düşük 
puan alınan konulara ilişkin 
iyileştirme önerilerinin 
tartışılacağı, toplantı ve 
çalıştayların düzenlenmesi 

Sermaye Piyasası Kurulu Adalet Bakanlığı, 
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, ilgili 
diğer kurum ve kuruluşlar 

Mart 2014 
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İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 

Konu Yapılacak 
Faaliyetin Niteliği Amaçlanan Sonuçlar 

Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

1 İstihdam teşviklerinden 
yararlanma şartlarının 
iyileştirilmesi 

a) Çalışma Raporu 
b)Mevzuat 
Değişikliği 

 Sigorta primi teşvikleri ile ilgili 
düzenlemelerin yararlanıcılar 
tarafından bir bütün olarak 
görülebilmesine olanak 
sağlayacak şekilde 
birleştirilmesi 

 İstihdam Teşvikleri Etki Analizi 
çalışması yapılması 

 İstihdama ilişkin uygulanan 
teşviklerin basitleştirilmesi ve 
kolaylaştırılması 

 İstihdam ile ilgili 
yükümlülüklerini özenle yerine 
getiren işverenler için ilave 
teşvik unsurlarının araştırılması 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı, Ekonomi 
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, 
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 
ile ilgili diğer sosyal taraflar 
 

Nisan 2014  

2 Yabancılara çalışma izni 
verilmesi sürecinin ve 
ölçütlerinin gözden geçirilerek 
iyileştirilmesi 

a) Çalışma Raporu  
b)Mevzuat 
Değişikliği 

 4817 sayılı Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkında 
Kanun ve ikincil mevzuat 
çerçevesinde 
değerlendirme/izleme 
toplantıları yapılması ve 
uygulamada karşılaşılan 
aksaklıkları tespit etmek üzere 
çalışma raporu hazırlanması 

 6458 sayılı Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu 
çerçevesinde 4817 sayılı 
Yabancıların Çalışma İzinleri 
Hakkında Kanun ve ikincil 
mevzuatta değişiklik yapılması  

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

Ekonomi Bakanlığı, 
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 
ile ilgili diğer sosyal taraflar 

a) Aralık 2013 
b) Nisan 2014 
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İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 

Konu Yapılacak 
Faaliyetin Niteliği Amaçlanan Sonuçlar 

Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

3 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun 
uygulama ihtiyaçları 
doğrultusunda incelenmesi  

Çalışma Raporu  6331 sayılı Kanunun 
uygulanmasına ilişkin sosyal 
tarafların istek ve önerilerinin 
belirlenmesi, 

 6331 sayılı Kanunda 
düzenlenen risk 
değerlendirmesi, endüstriyel 
kazaların kontrolü gibi yeni 
yükümlülüklerin kalıcı ve güçlü 
altyapısını oluşturmak üzere 
öngörülen yürürlük sürelerinin 
gözden geçirilmesi, 

 10'nun altında işçi çalıştıran 
işletmelere sağlanacak 
desteklerin netleştirilmesi. 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED,  
ilgili diger kurum ve kuruluşlar 
ile ilgili diğer sosyal taraflar 

Mayıs 2014 

4 İşgücü piyasası 
düzenlemelerinin güvenceli 
esneklik yaklaşımıyla yeniden 
değerlendirilerek, esneklik-
güvence dengesi temelinde 
iyileştirilmesi ve 4857 sayılı İş 
Kanunu’nda yer almayan 
esnek çalışma modellerinin 
hayata geçirilmesi 

Mevzuat Değişikliği Mesleki faaliyet olarak geçici iş 
ilişkisi, uzaktan çalışma gibi 4857 
sayılı İş Kanunu’nda yer almayan 
esnek çalışma biçimlerinin 
düzenlenmesiyle istihdamın ve 
işgücü piyasasının esnekliğinin 
artırılması 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 
ile ilgili diğer sosyal taraflar 
 

Mayıs 2014 

  

��Kocaeli Odavizyon
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GİTES ve SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 

Konu Yapılacak 
Faaliyetin Niteliği Amaçlanan Sonuçlar 

Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

1 Standart Maliyet 
Modeli'nin uygulamaya 
geçirilmesi 

Mevzuat 
Düzenlemesi 

Sektörel lisans maliyetlerinin azaltılması ve 
sürecin basitleştirilmesi amacıyla Standart 
Maliyet Modeli’nin ilgili tüm kurumlar 
tarafından uygulanarak yaygınlaşmasını 
sağlamak üzere yönetmelik/genelge 
hazırlanması ve yayımlanması 

Başbakanlık TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED ve 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 

Kasım 2013 

2 Başbakanlıkça madencilik 
faaliyet izinlerine yönelik 
hazırlanan çalışma 
raporundaki mevzuat 
değişikliklerinin yapılması 

Mevzuat 
Değişikliği 

Başbakanlığın koordinasyonunda 2012 
yılında hazırlanan “Madencilik Faaliyet 
İzinlerinin ÇED Sürecinde Tamamlanması 
Konusunun Araştırılmasına İlişkin Çalışma 
Raporu”na ekli mevzuat değişikliği 
önerilerinin (5 yönetmelik ve 1 tüzükte 
değişiklik yapılması ile 1 yeni yönetmelik 
çıkarılması) uygulamaya geçirilmesi amacıyla: 
1. Orman alanlarında madencilik faaliyet 

izni başvurularında ÇED olumlu 
belgesinin ilk başvuru yerine nihai 
aşamada istenmesi ve işlemlerin 
sonuçlandırılmasında süre sınırı 
öngörülerek, Orman Kanunu’nun 16. 
maddesinin Uygulama Yönetmeliği’nin 6. 
8. ve 10. maddelerinde değişiklik 
yapılması 

2. Mera tahsis amacı değişikliği 
başvurularında ÇED olumlu belgesinin ilk 
başvuru yerine nihai aşamada istenmesi 
ve işlemlerin sonuçlandırılmasında süre 
sınırı öngörülerek, maden arama 
başvurularının MİGEM aracı kılınmaksızın 
doğrudan il tarım müdürlüklerine 
yapılabilmesi ile Mera Yönetmeliği’nin 8. 
maddesinde değişiklik yapılması 

Başbakanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı,  
Milli Savunma Bakanlığı, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü,  
Orman Genel Müdürlüğü, 
Madencilik Sektörü Başkanlar 
Konseyi Birliği,  
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, 
İlgili diğer kurum ve kuruluşlar 
 
 

Ekim 2013 
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GİTES ve SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 

Konu Yapılacak 
Faaliyetin Niteliği Amaçlanan Sonuçlar 

Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

3. Tarım arazilerinde madencilik faaliyeti 
için kamu yararı kararı alınması ile mera 
alanlarında tahsis amacı değişikliğine 
yönelik Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın başvuru kararı almasına 
ilişkin başvurunun sonuçlandırılmasında 
süre sınırı konularak, Madencilik 
Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 
121. ve 124. maddelerinde değişiklik 
yapılması ile Yönetmeliğe ek madde 
eklenmesi; tarım arazilerinde madencilik 
faaliyet izni başvuru işlemlerinin 
sonuçlandırılmasında süre sınırı 
öngörülerek Tarım Arazilerinin 
Korunması, Kullanılması ve Arazi 
Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 9. 
maddesinde değişiklik yapılması 

4. Sulak alanlarda madencilik faaliyet izni 
başvuru işlemlerinin 
sonuçlandırılmasında süre sınırı 
öngörülerek Sulak Alanların Korunması 
Yönetmeliği’nin 21. maddesinde 
değişiklik yapılması 

5. Kültür varlıklarını koruma alanlarında 
madencilik faaliyet izni başvuru 
işlemlerinin sonuçlanmasında süre sınırı 
öngörülerek, Kültür Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği’nin 
11. maddesinde değişiklik yapılması 

6. Turizm alanlarında madencilik faaliyet 
izni başvuru işlemlerinin 

�� Kocaeli Odavizyon

[yatırım►



 

8 
 

GİTES ve SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 

Konu Yapılacak 
Faaliyetin Niteliği Amaçlanan Sonuçlar 

Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

sonuçlandırılmasında süre sınırı 
öngörülerek, Doğal Turizm Kaynaklarının 
Korunması ve Kullanılmasına İlişkin 
Yönetmeliğin çıkarılması 

7. Tabiat varlıklarını koruma alanlarında 
madencilik faaliyet izni başvuru 
işlemlerinin sonuçlandırılmasında süre 
sınırı öngörülerek, Tabiat Varlıklarını 
Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma 
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’n 7. 
ve 11. maddesinde değişiklik yapılması 

3 Kıyı Tesislerine İşletme 
İzni Verilmesine İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik'te değişiklik 
yapılarak, Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihte 
mevcut ve faaliyetine 
devam eden kıyı 
tesislerinin uyum 
imkânsızlıklarının ortadan 
kaldırılması 

Yönetmelik 
Değişikliği  

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te 
aşağıdaki değişikliklerin yapılması: 
 Yönetmeliğin 11. maddesinde “altı aydan 

bir yıla kadar sürede” ifadesinin 
kaldırılarak, birinci cümleden sonra 
gelmek üzere “Geçici işletme izni süresi 
kıyı tesisinin faaliyetlerinin aksatılmaması 
için ön izin süresinin bitim tarihinden 
itibaren iki ay sonrasına kadar verilir.” 
cümlesinin eklenmesi 
 Geçici Madde 2. “Bu yönetmeliğin 

yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş ve 
faaliyetine devam eden kıyı tesislerinden 
Madde 9.1.c’de belirtilen uygun görüş ve 
rapor ile Ek-1 B, 5 ve 6. maddelerde 
belirtilen belgeler istenmez.” cümlesinin 
(b) paragrafı olarak eklenmesi 

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 
(Deniz ve İç Sular 
Düzenleme Genel 
Müdürlüğü) 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  
Maliye Bakanlığı (Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü), Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı (Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğü), 
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 

Temmuz 2013 
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GİTES ve SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 

Konu Yapılacak 
Faaliyetin Niteliği Amaçlanan Sonuçlar 

Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

sonuçlandırılmasında süre sınırı 
öngörülerek, Doğal Turizm Kaynaklarının 
Korunması ve Kullanılmasına İlişkin 
Yönetmeliğin çıkarılması 

7. Tabiat varlıklarını koruma alanlarında 
madencilik faaliyet izni başvuru 
işlemlerinin sonuçlandırılmasında süre 
sınırı öngörülerek, Tabiat Varlıklarını 
Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma 
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’n 7. 
ve 11. maddesinde değişiklik yapılması 

3 Kıyı Tesislerine İşletme 
İzni Verilmesine İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik'te değişiklik 
yapılarak, Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihte 
mevcut ve faaliyetine 
devam eden kıyı 
tesislerinin uyum 
imkânsızlıklarının ortadan 
kaldırılması 

Yönetmelik 
Değişikliği  

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te 
aşağıdaki değişikliklerin yapılması: 
 Yönetmeliğin 11. maddesinde “altı aydan 

bir yıla kadar sürede” ifadesinin 
kaldırılarak, birinci cümleden sonra 
gelmek üzere “Geçici işletme izni süresi 
kıyı tesisinin faaliyetlerinin aksatılmaması 
için ön izin süresinin bitim tarihinden 
itibaren iki ay sonrasına kadar verilir.” 
cümlesinin eklenmesi 
 Geçici Madde 2. “Bu yönetmeliğin 

yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş ve 
faaliyetine devam eden kıyı tesislerinden 
Madde 9.1.c’de belirtilen uygun görüş ve 
rapor ile Ek-1 B, 5 ve 6. maddelerde 
belirtilen belgeler istenmez.” cümlesinin 
(b) paragrafı olarak eklenmesi 

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 
(Deniz ve İç Sular 
Düzenleme Genel 
Müdürlüğü) 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  
Maliye Bakanlığı (Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü), Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı (Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğü), 
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 

Temmuz 2013 
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GİTES ve SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 

Konu Yapılacak 
Faaliyetin Niteliği Amaçlanan Sonuçlar 

Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

4 "Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği”nin 5995 
sayılı Kanuna göre revize 
edilmesi ve 2560 sayılı 
Kanuna dayalı olarak 
çıkartılan Su Havzaları 
Koruma Yönetmeliklerinin 
"Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliği"ne adapte 
edilmesi  

Yönetmelik 
Değişikliği 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin havzalar 
ile ilgili amir hükümlerinin Su Havzaları 
Koruma Yönetmeliği’ne adapte edilmesi  

Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 

Ağustos 2013 

  

��Kocaeli Odavizyon



�� Kocaeli Odavizyon
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YATIRIM YERİ, ÇEVRE ve İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ 

Konu 
Yapılacak 
Faaliyetin 
Niteliği 

Amaçlanan Sonuçlar 
Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

zorunlu tutulması uygulamasının kaldırılması 
 
Tebliğin 5. maddesinin 2. 
fıkrası (c) bendi uyarınca 
hazırlanacak imar 
planlarının onaylı kıyı kenar 
çizgisi bulunan, ülke koordinat sistemine göre 
(ITRF 96 datumuna göre) 
hazırlanmış, ilgili idarece 
onaylı 1/1.000 ölçekli 
hâlihazırdaki harita veya 
mer’i imar planı üzerine 
hazırlanması 
gerekmektedir. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
tarafından ülke genelinde 
hâlihazırdaki haritaların 
ITRF 96 datumuna göre 
hazırlanmasına kadar plan 
teklifleri farklı datumlarda 
ve yerel koordinat 
sisteminde hazırlanmış 
hâlihazırdaki haritalar 
üzerine çizilebilmesi 

4 Ambalaj atıklarının 
yönetimi ile ilgili 
uygulamalardan 
kaynaklanan sorunların 
giderilmesi 
 

Mevzuat 
değişikliği 

2011 Ağustos ayında yayınlanan Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği konunun 
paydaşları olan sanayiciler, belediyeler, 
ambalaj atığı geri kazanım ve toplama ayırma 
lisansına sahip firmalar tarafından farklı 
yorumlanmaktadır. Hem yeni yönetmelik 
gereği yapılacak olan hem de önceki 
yönetmelik gereği yapılmış olan 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı (Belediyeler), 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı,  TOBB, TİM, TÜSİAD, 
YASED, ilgili  
kurum ve kuruluşlar 

Mayıs 2014 
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YATIRIM YERİ, ÇEVRE ve İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ 

Konu 
Yapılacak 
Faaliyetin 
Niteliği 

Amaçlanan Sonuçlar 
Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

1 Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) 
Yönetmeliğinin 
uygulanmasından 
kaynaklanan sorunların 
giderilmesi 

Yönetmelik 
Değişikliği 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
Yönetmeliğinin uygulanması kapsamında; 
kurum görüşlerinin tek aşamada alınması ve 
hızlandırılmasının sağlanması ve ÇED 
sürecinde yatırımın diğer aşamalarını 
ilgilendiren onay ve izinler istenmemesinin 
sağlanması 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 

TOBB, TİM, TÜSİAD, 
YASED, ilgili kurum ve 
kuruluşlar 
 

Mart 2014 

2 Çevre Kanunu’nca 
Alınması Gereken İzin ve 
Lisanslar Hakkında 
Yönetmeliğin 
uygulanmasından 
kaynaklanan sorunların 
giderilmesi 

Mevzuat 
Değişikliği 

Çevre Kanunu’nca Alınması Gereken İzin ve 
Lisanslar Hakkında 
Yönetmelik kapsamında;  
a) Başvurularda il müdürlüklerince yapılacak 
uygulamaların belirlenmesi ve uygulama 
birliğinin sağlanması, deşarj izni olan tesisler 
için proje onayı muafiyet belgesi aranmaması, 
b) Çevre mühendislerinin ve diğer 
mühendislik alanlarından gelen çevre 
görevlilerinin niteliklerinin güçlendirilmesine 
yönelik tedbirler alınması 
 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 

TOBB, TİM, TÜSİAD, 
YASED, ilgili kurum ve 
kuruluşlar 

Mart 2014 

3 Kıyı kenar çizgisinin ülke 
koordinat sistemine 
dönüşümü ve kıyı 
alanlarında planlama 
sürecinin kısaltılması 

Mevzuat 
Değişikliği 

Kıyı Yapı ve Tesislerinde 
Planlama ve Uygulama 
Sürecine İlişkin Tebliğin 
“Yapılacak yatırıma ilişkin 
başvuru” başlıklı 5. 
maddesinin 9. paragrafının 
aşağıdaki şekilde revize 
edilmesi veya İl Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüklerine 
Bakanlık tarafından 
verilecek talimatla 
yatırımcıların kıyı kenar 
çizgisi aktarma işlemine 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 

TOBB, TİM, TÜSİAD, 
YASED, ilgili kurum ve 
kuruluşlar 

Mayıs 2014 

[yatırım►



��Kocaeli Odavizyon
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YATIRIM YERİ, ÇEVRE ve İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ 

Konu 
Yapılacak 
Faaliyetin 
Niteliği 

Amaçlanan Sonuçlar 
Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

belgelendirmeler ile ilgili bazı belirsizlikler söz 
konusudur. 
• Ambalaj atıklarının yönetimi konusunda 
sektörün tüm paydaşlarının yer alacağı 
Ambalaj Komisyonu Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından toplanarak çalışmalara 
başlamalı,  
• Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 
uygulanması ile ilgili kriterler bir an önce 
belirlenerek yayınlanmalı ve böylece konuyla 
ilgili farklı yorumlar ve belirsizlikler giderilmeli,  
• 2008 -2011 arası dönemdeki 
belgelendirmelerin kapatılamamış olması 
sorunu çözülmelidir. 

5 Atık Elektrikli Elektronik 
Eşyaların (AEEE) Kontrolü 
Yönetmeliğine uyumda 
yaşanacak sorunlar ve 
ambalaj geri toplama 
yükümlülüğünde 
hedeflerin 
karşılanamaması riskinin 
kaldırılması 

Mevzuat 
değişikliği 

AB’de uygulamada önemli sorunlar yaşanan 
ve bu yüzden revize çalışmaları yürütülen 
AEEE (WEEE) Direktifi, ülkemizde de yeterli 
hazırlıklar yapılarak uyumlaştırılmalıdır. 
Ambalaj atıklarında piyasaya ürün süren 
firmaların çok büyük bir kısmı kayıt dışıdır. Bu 
durum ambalaj atıkları yönetim sistemlerini 
işlemez hale getirmekte ve bütün yükü kayıtlı 
firmalara vermektedir. AEEE Yönetmeliği’ne 
göre 2013 yılının ilk 5 ayında, nüfusu 400 bini 
aşan yaklaşık 40 belediye uygun büyüklükte 
toplama merkezi oluşturmak zorundadır. 
Bugün itibarı ile Kocaeli dışında uygun 
toplama merkezi bulunmamaktadır. Yeterli 
altyapı kuruluncaya kadar toplama hedefleri 
bir yıl evvelki toplama miktarına göre revize 
edilmelidir.  
 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı (Belediyeler), 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı,  TOBB, TİM, TÜSİAD, 
YASED, ilgili  
kurum ve kuruluşlar 

Mayıs 2014 

 

13 
 

YATIRIM YERİ, ÇEVRE ve İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ 

Konu 
Yapılacak 
Faaliyetin 
Niteliği 

Amaçlanan Sonuçlar 
Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

AEEE Yönetmeliği 22 Mayıs 2012’de 
yayınlanmış ve Ocak 2013 itibariyle toplama 
hedefleri yürürlüğe girmiştir. Ancak uygulama 
için gerekli Yetkilendirilmiş Kuruluş ve 
Koordinasyon Merkezine ilişkin Tebliğ henüz 
yayınlanmadığı için üretici sorumluluklarının 
2013 yılında yerine getirilmesi mümkün 
gözükmemektedir. Bu hususa ek olarak 
ülkedeki belediye toplama merkezlerinin ve 
altyapının yetersizliği göz önünde 
bulundurularak 2013 yılında üreticiler 
toplama hedeflerinden muaf tutulmalıdırlar.  
 
Atık Yönetimi Taslak Yönetmeliği ile bugün 
yürürlükte olan tüm atık tebliğlerinin 
(ambalaj, pil, AEEE, lastik, yağ vs) feshedilerek 
yeniden düzenlenmesi ve tebliğ olarak 
yayınlanması öngörülmektedir. Bu durum, 
halihazırda kurulmuş atık yönetim sistemleri 
ve kurulmakta olan AEEE sisteminin etkin 
işleyişini olumsuz yönde etkileyebilir. 
Muhtemel olumsuzlukların önlenebilmesi için 
tüm üreticilerin katkısı sağlanarak ilgili kurum 
ve kuruluşlar ile koordineli çalışma 
yürütülmelidir. 

6 Atık geri kazanım ve 
depolama sorunlarının 
çözümü 

Mevzuat 
değişikliği 

Dışarıdan alınan sanayi hurdası ve kendi 
proseslerinden çıkan metal hurdalarını 
ergiterek üretim yapan döküm sanayicilerine 
Geri Kazanım Tesisi Çevre Lisansı alınması 
zorunluluğu getirilmiştir. Döküm üretimi 
sonucu çıkan ve en yüksek hacme sahip olan 
atık kum ve tozların depolanacağı alanlarda 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı,  TOBB, TİM, TÜSİAD, 
YASED, ilgili  
kurum ve kuruluşlar 

Mayıs 2014 
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YATIRIM YERİ, ÇEVRE ve İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ 

Konu 
Yapılacak 
Faaliyetin 
Niteliği 

Amaçlanan Sonuçlar 
Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

geri kazanan tesisleri lisans uygulamasından 
muaf tutmalı, Dökümhane kumlarının dolgu 
malzemesi olarak karayollarında, yapı 
malzemesi olarak inşaat sektöründe ve 
çimento fabrikalarında hammadde olarak 
kullanımına yönelik yönetmelikler çıkartılmalı, 
Atık bertaraf firmalarının faaliyetleri kontrollü 
olarak desteklenmelidir. 

7 Orman atıklarının elektrik 
üretimi amacıyla 
kullanımının 
kolaylaştırılması 

Mevzuat 
değişikliği 

Orman atıklarından elektrik üretimi amacıyla 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından bir 
çalışma yapılarak potansiyel belirlenmeli ve 
istekli yatırımcılara açılmalıdır. 

Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, TOBB, TİM, TÜSİAD, 
YASED, ilgili kurum ve 
kuruluşlar 

Mayıs 2014 

8 Konvansiyonel ve atık 
yakıtların tedarikinde 
yaşanan sorunlar ve 
kullanılması önündeki 
engeller 

Mevzuat 
değişikliği 

Çimento sektöründe yakıt değişikliğine 
gidilmesi durumunda, döner fırın baca gazı 
emisyonları ve fabrikanın hava kalitesi 
değerlerinde herhangi bir değişiklik 
oluşturmadığı, sektörde hazırlatılan emisyon 
raporlarında ve Avrupa’daki uygulamalarda 
tespit edilmiştir. Yeni bir yakıt kullanılması 
talep edildiğinde, GFB ve İzin Lisans Sürecinin 
yenilenmemesi ve deneme yakmasının 
yapılmaması önerilmektedir. Örnek olarak, 
petrokok kullanılan sektörde, yüksek kükürtlü 
petrokok kullanılması talep edildiğinde, GFB 
ve İzin Lisans Sürecinin yenilenmesi ve 
deneme yakmasının yapılmasına gerek 
görülmemektedir. 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı,  TOBB, TİM, TÜSİAD, 
YASED, ilgili  
kurum ve kuruluşlar 

Mayıs 2014 
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YATIRIM YERİ, ÇEVRE ve İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ 

Konu 
Yapılacak 
Faaliyetin 
Niteliği 

Amaçlanan Sonuçlar 
Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

sorun yaşanmakta, bunların farklı sektörlerde 
kullanılması sağlanamamaktadır. 17/6/2011 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı 
Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği, 
Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı 
Tebliği’ni yürürlükten kaldırmış, uygulama 
tarihi olarak 1/1/2015 tarihi belirlenmiştir. Bu 
Tebliğ ile metal hurda ve talaşların lisanslı 
firmalara verilmesi ve ergitme için 
hammaddelerin lisanslı firmalardan alınması 
zorunluluğu getirilmiştir. Bu yeni Tebliğ 
dökümhaneleri olumsuz yönde etkilemiştir. 
Söz konusu Tebliğ’de kendi atığını işleyen 
tesislerin lisans alması şartının net olmaması 
sebebiyle, tehlikesiz atıkların Bakanlığın çevre 
lisansı verdiği tesisler dışında geri kazanımı 
yasaktır. Tebliğin 5. maddesi 3. bendindeki 
ifadeden yola çıkılarak döküm sanayinin kendi 
atıklarını (metal hurda, metal talaşları vb.) 
ergitmeye devam edebilmesi için geri kazanım 
tesisi çevre lisansı alması zorunluluğunu 
getirildiği anlaşılmaktadır. Atıktan ürün elde 
edilmesi ile depolanacak veya bertaraf 
edilecek atık miktarı azaltılacaktır. Atık 
bertaraf firması sayısı yetersizdir.  
 
Dünyada, benzer özelliklerdeki dökümhane 
kumları, tehlikesiz atık olarak çimento 
yapımında ve beton katkısı olarak arazi 
dolgusu, yol dolgusu, tarım toprağı gibi birçok 
uygulamada kullanılmaktadır. Bazı Tehlikesiz 
Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kendi atıklarını 

�� Kocaeli Odavizyon
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VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ 

Konu 
Yapılacak 
Faaliyetin 
Niteliği 

Amaçlanan Sonuçlar 
Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

4 AR-GE'ye yönelik 
teşviklere ilişkin hususların 
gözden geçirilmesi 

Kanuni ve İdari 
Düzenleme 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu, 4691 sayılı Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı 
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanunlarla ilgili 
uygulama birliğinin sağlanması  

Maliye Bakanlığı, Ekonomi 
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, YÖK 

TÜBİTAK,  
Türkiye Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı,                                                              
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED,  

Haziran 2014 

5 Katma değer vergisi 
iadelerine ilişkin 
uygulamaların 
iyileştirilmesi 

İdari Düzenleme Katma değer vergisi iadelerinin 
kolaylaştırılması, iade sürecinin 
etkinleştirilmesi 

Gelir İdaresi Başkanlığı TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, ilgili 
diğer kurum ve kuruluşlar 

Mayıs 2014  
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VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ 

Konu 
Yapılacak 
Faaliyetin 
Niteliği 

Amaçlanan Sonuçlar 
Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

1 Damga Vergisi ve Harçlar 
Kanununun bazı 
hükümlerinin gözden 
geçirilmesi 

Kanun Yatırım ortamıyla ilgili işlem maliyetlerinin 
azaltılması amacıyla:  
 Başta teşvik belgeli yatırımlar olmak üzere 

Damga Vergisi Kanunundaki bazı 
hükümlerin yatırımcılar üzerindeki yükleri 
hafifletecek şekilde gözden geçirilmesi, 

 Tahkim kurumunun etkinleştirilmesi 
amacıyla Harçlar Kanunundaki nisbi-maktu 
harç hususlarının gözden geçirilmesi, 

 Yurtdışında düzenlenen ve gümrük 
beyannamesi ekinde gümrük idaresine ibraz 
edilen EUR.1, EUR.MED, fatura beyanı gibi 
indirimli vergilerden yararlanmayı sağlayan 
belgelerin aynı zamanda menşei göstermesi 
nedeniyle damga vergisine tabi olup 
olmadığı hususunda tereddüt ve sorunlar 
yaşanmaktadır. Bu tereddütlü hususların 
ortadan kaldırılması ve çok sayıda belgeden 
damga vergisi alınması yerine vergi kaybına 
neden olmayacak şekilde sınırlı sayıda 
belgeden bu verginin alınmasına yönelik 
düzenleme yapılması. 

Maliye Bakanlığı TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, ilgili 
diğer kurum ve kuruluşlar 

Haziran 2014 

2 Vergi Usul Kanununun 
153/A maddesinin gözden 
geçirilmesi 

Kanun 

 

İlgili Kanun maddesinin sahte veya 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 
kullananlar bakımından gözden geçirilmesi 

Maliye Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı, TOBB, TİM, 
TÜSİAD, YASED, ilgili diğer 
kurum ve kuruluşlar 

Mayıs 2014 

3 Sınai mülkiyet haklarının 
ticarileştirilmesine yönelik 
teşvik imkânlarının 
artırılması 

Kanun Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün 
artırılması amacıyla sınai mülkiyet haklarının 
ticarileştirilmesine yönelik teşvik tedbirlerine 
ilişkin mevzuat değişikliği önerilerinin 
hazırlanması 

Maliye Bakanlığı, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı 

Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, TPE, TOBB, TİM, 
TÜSİAD,  YASED, ilgili diğer 
kurum ve kuruluşlar 

Haziran 
 2014 
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DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ 

Konu 
Yapılacak 
Faaliyetin 
Niteliği 

Amaçlanan Sonuçlar 
Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

1 Gümrük hizmetlerinde 
“Tek Pencere Sistemi”ne 
geçilmesine yönelik 
çalışmalara devam 
edilmesi 

Teknik Altyapı 
ve Mevzuat 
Çalışmaları 

Elektronik ortamda izin başvurusunun 
alınması ve izin belgesinin gönderebilmesini 
sağlayarak kaynakların daha etkin kullanımı, 
kontrollerin verimlilik ve etkinliğinin 
artırılması,  gümrük işlemlerinin 
sadeleştirilmesi, kolaylaştırılması ve 
hızlandırılması, ticaret erbabının zaman ve 
parasal maliyetlerinin azaltılması, gümrük 
işlemlerinin takip edilebilirliğinin artırılarak 
daha şeffaf hale getirilmesi 

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı,  Milli Savunma 
Bakanlığı, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, SPK, Merkez 
Bankası, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, TAPDK, TSE, Şeker 
Kurumu, İstanbul Altın Borsası, 
TRT, Ulusal Güvenlik Kurumu, 
Trafik Tescil Kurumu, TAEK,  
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED 

Haziran 2014 
 

��Kocaeli Odavizyon
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FİKRİ, SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ve AR-GE TEKNİK KOMİTESİ 

Konu Yapılacak Faaliyetin 
Niteliği Amaçlanan Sonuçlar Koordinasyondan Sorumlu  

Kurum/Kuruluş 
Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

1 Türkiye'deki Ar-Ge 
ekosistemini rakip veya 
potansiyel rakip 
ülkelerden daha iyi 
seviyeye getirmeyi 
hedefleyen bir program 
yapılması, ölçülebilir 
hedeflerin belirlenmesi ve 
uygulanmasının takip 
edilmesi 

Çalışma Raporu ve 
Yeniden Düzenleme 

Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleşmesinin 
tüm boyutlarını kapsaması sebebiyle, 
Ülkenin Ar-Ge ekosistemi uluslararası 
firmaların Ar-Ge yatırımı yaparken 
dikkate aldıkları kriterler arasında önemli 
bir yer tutmaktadır. Türkiye'nin Ar-Ge 
ekosisteminin rakip ülkelerden daha iyi 
seviyeye ulaşmasını sağlayacak program 
hazırlanmalıdır. (Program; üniversite ve 
sanayi işbirliğinin kurumsallaşması ve 
yaygınlaşması; üniversitelerin sanayi 
şirketleri ile birlikte çalışabilecek ve iki 
yönlü fikir alışverişi yapabilecek düzeye 
gelmesi; erken dönemlerde öğrencilere 
Ar-Ge kültürü ve eğitimi verilmesi; 
sanayinin ihtiyaçlarına uygun kalifiye 
eleman, yan sanayi iş süreçlerinin 
iyileştirilmesi; teknokentlerin emlak 
işletmesi yapısından kapsamlı Ar-Ge 
desteği sunan yapılara dönüşmesi, 
aralarındaki uygulama farklarının 
giderilmesi; Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı 
yere değil, niteliğine bakılarak 
değerlendirilmesi; Ar-Ge mevzuatının 
açık ve net olması, uygulamanın baştan 
belirlenen kriterlere göre yapılması, 
bürokrasinin azaltılması vb. konular ele 
alınmalıdır) 

Kalkınma Bakanlığı, 
Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
YASED 

Ekonomi Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, 
TOBB, TÜSİAD, TİM 

Mayıs 2014 

2 Yurtdışı örneklerin 
incelenerek; 
Türkiye'deki Ar-Ge 
desteklerinin durumunu, 
bütünsel bir anlayışla 

Çalışma Raporu ve 
Veritabanı 

Avrupa Birliğinin ilgili kurumları, 
Türkiye’deki kamu Ar-Ge desteklerinin 
AB ülkelerine göre yüksek olduğunu 
belirtmektedir. Hâlbuki AB ülkelerinde 
kamu Ar-Ge desteklerinin yanında, diğer 

Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
TÜBİTAK, TOBB, YASED, 
TÜSİAD 

Kalkınma Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı, 
TYDTA, TİM 

Mayıs 2014 
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DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ 

Konu 
Yapılacak 
Faaliyetin 
Niteliği 

Amaçlanan Sonuçlar 
Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

4 Mevcut Bilgisayarlı 
Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) 
sisteminin Avrupa 
Topluluğu Entegre Tarife 
Sistemine (TARIC)  
uyumunun sağlanması 
amacıyla gerekli 
düzenlemelerin yapılması. 
 

Altyapı 
Çalışmaları 

TARIC sisteminin Türk gümrük idaresinde de 
AB sistemine entegre olarak hayata 
geçirilmesi ortak kararının AB ve Türkiye 
tarafından alınması halinde, uygulamanın 
hemen kullanılmasını mümkün kılacak 
altyapının hazır hale getirilmesi amacıyla:   
 TARIC’e uyumlu tarife cetvelinin 

hazırlanması ve yayımlanması 
 Teknik altyapının ve paydaşların 

hazırlıklarının tamamlanması 

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı 

Ekonomi Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı,  Uygulamalarında 
tarife cetvelini kullanan ilgili 
diğer kurum ve kuruluşlar,  
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED  

Ocak 2014 

5 Dahilde İşleme İzin Belgesi 
kapama işlemlerinin 
elektronik ortamda 
yapılmasını sağlayacak 
altyapı gereksinimlerinin 
kurumsal bazda tespit 
edilmesi 

Koordinasyon 
ve Altyapı 
Çalışmaları 

Dahilde İşleme Rejimi elektronik 
uygulamalarında sürecin iyileştirilmesine 
yönelik eylem planı oluşturulması ve ilgili 
kurum-kuruluşlar tarafından yapılması 
gerekenlerin belirlenmesi 

Ekonomi Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,   
TOBB,  TİM, TÜSİAD, YASED, 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 

Haziran 2014 
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DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ 

Konu 
Yapılacak 
Faaliyetin 
Niteliği 

Amaçlanan Sonuçlar 
Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

2 İlgili kurumlar tarafından 
gerçekleştirilen ithalat ve 
ihracat denetim 
süreçlerinin analiz edilerek 
yeniden tanımlanması 

Teknik Altyapı, 
Mevzuat ve 
Koordinasyon 
Çalışmaları 

 İthalat ve Ürün Güvenliği ve Denetimi 
Tebliğleri ile Gümrük Yönetmeliği’nin 181. 
maddesi kapsamındaki ilgili kurumlar 
tarafından yürütülecek çalışmaların tespiti 

 2013/9 sayılı “CE” İşareti Taşıması Gereken 
Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği 
çerçevesinde yürütülen ithalat 
denetimlerinin sürelerinin kısaltılması 
hususunda koordinasyona devam edilmesi   

 Kontrol belgesi temin süresinin kısaltılması 
amacıyla koordinasyona devam edilmesi 

Ekonomi Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,  
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, Harita 
Genel Komutanlığı, TSE, EPDK, 
TAPDK, BTK,TAEK, SPK,   Şeker 
Kurumu, 
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED 

Aralık 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Yurt dışında lojistik 
merkezler kurulması ve 
alternatif ihraç 
güzergâhları oluşturulması 
 

 

 

Koordinasyon 
ve Altyapı 
Çalışmaları 

 Yurtdışında (Rusya, ÇHC ve potansiyel arz 
eden diğer ülkeler) Lojistik Merkezlerin 
kurulmasına yönelik çalışmaların devam 
ettirilmesi 

 İhraç güzergâhlarımızın çeşitlendirilmesi 
suretiyle lojistik giderlerin azaltılması ve 
uluslararası rekabet gücümüzün 
artırılmasına katkı sağlanması   

Ekonomi Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, TCDD, 
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, 
UND, İMEAK ve diğer sektör 
kuruluşları 

Haziran 2014 

[yatırım►
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FİKRİ, SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ve AR-GE TEKNİK KOMİTESİ 

Konu Yapılacak Faaliyetin 
Niteliği Amaçlanan Sonuçlar Koordinasyondan Sorumlu  

Kurum/Kuruluş 
Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

değerlendirme yapılması.   

4 Fikri ve sınai mülkiyet 
haklarına ilişkin 
uygulamadaki sorunların 
iyileştirilmesine yönelik 
önlemlerin/çözümlerin 
geliştirilmesi  

Mevzuat Değişikliği/ 
Veritabanı Ön 
Çalışması 

1) Fikri mülkiyet hakkı ihlaline konu 
eşyaların imhasına yönelik olarak Suç 
Eşyası Yönetmeliğinde detaylı 
düzenlemelerin yapılması 
 
 
2) Kaçak ve sahte ürünlerle mücadele 
kapsamında ilişkili tüm kurumlar 
(gümrük, emniyet, jandarma) tarafından 
erişilebilir ortak bir veritabanı 
oluşturulmasına yönelik ön çalışma 
yapılması 

1) Adalet Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, YASED, 
TOBB 
 
 
 
 
2) Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı,İçişleri Bakanlığı,  
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
TPE, YASED, TÜSİAD, TOBB 

Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
TİM 

Mayıs 2014 

5 Üniversite-sanayi 
işbirliğinin geliştirilmesine 
yönelik çalışma raporu 
hazırlanması. 

Çalışma Raporu Toplantı ve benzeri etkinlikler organize 
edilecek, TTO gibi yapıların daha etkin 
kullanılmasını sağlayacak çalışmalar 
yapılacaktır.  

TOBB, TÜSİAD, YASED  Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, TİM, TÜBİTAK, 
KOSGEB, YÖK, TPE 

Mayıs 2014 
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FİKRİ, SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ve AR-GE TEKNİK KOMİTESİ 

Konu Yapılacak Faaliyetin 
Niteliği Amaçlanan Sonuçlar Koordinasyondan Sorumlu  

Kurum/Kuruluş 
Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

mevcut ve potansiyel 
rakip ülkelerdeki kamu 
Ar-Ge ve yöresel ve 
belediye Ar- 
Ge destekleriyle periyodik 
olarak karşılaştıracak bir 
yapının kurulması  

Ar-Ge desteklerinin (yöresel ve belediye 
destekleri) de çok yüksek oranlarda 
verildiği bilinmektedir.  Bu kapsamda, 
bütünsel bir anlayışla Türkiye’deki kamu 
Ar-Ge desteklerinin, diğer ülkelerdeki 
kamu Ar-Ge destekleri ve lokal Ar-Ge 
desteklerinin toplamıyla karşılaştırılması, 
ülkemizdeki mevcut teşvik 
mekanizmaları ve teşvik oranlarında 
yapılması gereken iyileştirmelerin 
belirlenmesine ışık tutacaktır. Ülkeler 
arası rekabetin yüksek olduğu Ar-Ge 
destekleri alanında, yapılacak 
karşılaştırmaların güncelliğini kısa sürede 
yitirmemesi için, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı bünyesinde konuyla 
ilgili gelişmeleri takip eden ve periyodik 
olarak Türkiye'nin Ar-Ge destekleri 
açısından 
durumunu rakip ülkelerle kıyaslayan bir 
yapının kurulması gerekmektedir. Bu 
yapı sayesinde, başka ülkelerin zaman 
içinde gerçekleşecek Ar-Ge desteğindeki 
iyileştirmelerden haberdar olunabilecek 
ve Türkiye'nin başka ülkelerdeki söz 
konusu iyileştirmeler karşısında rekabet 
gücünü korumak için neler yapması 
gerektiği görülebilecektir. 

3 Sınai mülkiyet 
desteklerine ilişkin olarak 
bir inceleme ve 
değerlendirme yapılması 

Çalışma Raporu Farklı kurumlar tarafından verilen destek 
uygulamalarının etkinliğinin ve 
verimliliğinin artırılması, sınai mülkiyet 
sisteminin daha sağlıklı işlerliğinin 
sağlanması için bir inceleme ve 

TOBB,TPE,TÜSİAD, YASED TİM, TÜBİTAK, KOSGEB, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı 

Mayıs 2014 
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YATIRIM ORTAMI MEVZUATI ve HUKUKSAL SÜREÇLER TEKNİK KOMİTESİ 

Konu Yapılacak Faaliyetin 
Niteliği Amaçlanan Sonuçlar Koordinasyondan Sorumlu  

Kurum/Kuruluş 
Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

1 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu ve 6101 sayılı Türk 
Borçlar Kanununun 
Yürürlüğü ve Uygulama 
Şekli Hakkında Kanunun 
yürürlüğe girmesini 
müteakip uygulama 
sonuçlarının takip ve tespit 
edilerek gerekirse anılan 
kanunlarda ihtiyacı 
karşılayacak şekilde 
değişiklik yapılması 

Kanun Değişikliği  Borçlar hukukunu düzenleyen 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanunu ve 6101 sayılı Türk 
Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve 
Uygulama Şekli Hakkında Kanununun 
hizmet sözleşmeleri öncelikli olarak göz 
önünde bulundurulmak suretiyle 
sorunsuz ve amaca en üst seviyede 
hizmet edecek şekilde düzeltilerek 
uygulanması  

Adalet Bakanlığı 
 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı,  Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Türkiye Bankalar Birliği, 
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 
 

Haziran 2014 
 

2 “İstanbul Tahkim Merkezi 
Kanunu Tasarısı”nın  
kanunlaşma sürecinin ilgili 
kurum ve kuruluşlarca 
takip edilerek, 
kanunlaşmasına katkı 
sağlanması 
 

Yasal ve idari 
düzenleme 

İstanbul Tahkim Merkezinin 
oluşturulması amacıyla hazırlanan ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk 
edilen bulunan Tasarının kanunlaşması 

Adalet Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, 
SPK, 
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 
 

Mayıs 2014 

3 Kişisel verilerin teminat 
altına alınabilmesi 
bakımından “Kişisel 
Verilerin Korunması 
Kanunu” tasarısının ilgili 
tüm taraflarca takip 
edilerek amaca uygun 
şekilde kanunlaşmasının 
sağlanması  

Mevzuat Değişikliği  Kişisel verilerin korunması ve kişisel 
verilerin işlenmesi rejimini düzenleyecek 
mevzuatın uluslararası standartlara 
uygun bir şekilde hayata geçirilmesi 
 

Başbakanlık TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED ve 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 

Haziran 2014 
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ALTYAPI TEKNİK KOMİTESİ 

Konu Yapılacak Faaliyetin 
Niteliği Amaçlanan Sonuçlar Koordinasyondan Sorumlu  

Kurum/Kuruluş 
Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar Öngörülen Takvim 

1 Elektrik Temini Sürecinin 
İyileştirilmesi Eylem Planı 
Kapsamında Gereken 
Değişikliklerin 
Gerçekleştirilmesi 

Yönetmelik 
Değişikliği 

Enerji Temin süresine ilişkin iyileştirme 
yapmak için Elektrik Piyasası Müşteri 
Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan 
sürelerin iyileştirilmesi için gerekli 
mevzuat çalışmalarının yapılması 

Başbakanlık İdareyi 
Geliştirme Başkanlığı 

EPDK, Ekonomi Bakanlığı, 
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, 
ilgili kurum ve kuruluşlar 

Mayıs 2014 

2 Hidroelektrik santrali (HES) 
yatırımcılarının aynı nehir 
üzerinde yer almaları 
nedeniyle birbirlerine bağımlı 
olduğu havzalarda paydaşların 
ortak çıkarlarının 
korunabileceği yapılanmanın 
oluşturulması 

Mevzuat ve Altyapı 
Çalışması 

Havza yönetim planlamasında aynı 
havzada bulunan HES tesis 
işletmecileri ile ilgili kuruluşların 
işbirliğini sağlayacak bir mekanizmanın 
oluşturulması 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
(DSİ) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı,  Ekonomi Bakanlığı, 
EPDK, 
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, 
ilgili kurum ve kuruluşlar 

Haziran 2014 

3 Pompajlı hidroelektrik 
santrallerine yönelik 
mevzuatın hazırlanması 

Yönetmelik 
Değişikliği 

Pompajlı hidroelektrik santrallerinin 
mevcut yönetmelik kapsamında 
işletilip işletilmeyeceği hususuna bir 
açıklık getirilmesi ve mevcut 
yönetmelik kapsamının yeterli 
görülmediği durumlar için de 
kapsamın genişletilmesi 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
(DSİ), EPDK, TOBB, TİM, 
TÜSİAD, YASED, ilgili kurum 
ve kuruluşlar 

Nisan 2014 

4 Piyasada rekabetin 
oluşturulmasını sağlayacak özel 
sektörün piyasa payının 
artırılması amacıyla 4646 sayılı 
Doğal Gaz Piyasası Kanunu 
uyarınca BOTAŞ’ın iletim ve 
ticaret faaliyetlerinin farklı tüzel 
kişiliklere ayrıştırılması gerektiği 
halde, bu faaliyetlerin halen 
aynı tüzel kişilik tarafından 
sürdürülmesi 

Kanun Değişikliği Piyasanın sağlıklı bir yapıya 
kavuşabilmesi için AB direktifleri 3. 
paketinde ve 4646 sayılı Doğal Gaz 
Piyasası Kanunu’nun geçici 2. 
maddesinde belirtildiği üzere 
BOTAŞ’ın iletim faaliyetleri ticaret 
faaliyetlerinden ayrıştırılması 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, EPDK 

TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, 
ilgili kurum ve kuruluşlar 

Mayıs 2014 

 

26 
 

FİNANSMANA ERİŞİM TEKNİK KOMİTESİ 

Konu Yapılacak Faaliyetin 
Niteliği Amaçlanan Sonuçlar 

Koordinasyondan 
Sorumlu  
Kurum/Kuruluş 

Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

1 KOBİ kredilerinde bankacılık 
uygulamalarının iyileştirilmesi 

Bilgilendirme 
Faaliyeti 

Bankaların KOBİ kredilerinde karşılaşılan 
yüksek oranlı komisyon ve ücretler ile 
erken kapama cezalarına yönelik 
uygulamadaki sorunların giderilmesi 

Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu,  
Türkiye Bankalar Birliği  

KOSGEB, TCMB, TOBB, TİM, 
TÜSİAD, YASED ve ilgili 
diğer kurum ve kuruluşlar 

Mayıs 2014 
 

2 KOBİ´lerle ilgili alacağın temliki 
ve alacağın sigortalanması 
sisteminin uygulama koşulları 
ve hukuksal düzenlemeleri 
hakkında bilgilendirme 
faaliyetleri gerçekleştirilmesi 

Bilgilendirme 
Faaliyeti 

KOBİ'lerimizin, piyasada faaliyet gösteren 
şirketlerce alacakların sigortalanması 
suretiyle alacağın temlikine konu 
edilebileceği ve alacağın vadesinde 
tahsilinin garanti altına alınabileceği 
hususunda bilgilendirilmesi    
  

Hazine Müsteşarlığı TBB, Sigorta Şirketleri, 
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED 
ve ilgili diğer kurum ve 
kuruluşlar 

Haziran 2014 

3 KOBİ'lerin teminatlı işlemlerinin 
kolaylaştırılması 

Mevzuat Çalışması  Teminatlı işlemlere ilişkin yasal 
mevzuat birliği sağlanması  

 Merkezi bir taşınır kayıt sistemi 
oluşturulması ve bunun için gerekli 
yasal altyapının oluşturulması 

 Borçlu ve alacaklı ilişkilerinde 
anlaşmazlıkların çözümü konusunda 
mahkeme dışı çözüm yollarının 
geliştirilmesi 

Hazine Müsteşarlığı, 
KOSGEB, TBB, TOBB 

Adalet Bakanlığı, Ekonomi 
Bakanlığı,  Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, BDDK, TESK, 
Türkiye Bankalar Birliği, 
TİM, TÜSİAD, YASED ve ilgili 
diğer kurum ve kuruluşlar 

Haziran 2014 
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YATIRIM ORTAMI MEVZUATI ve HUKUKSAL SÜREÇLER TEKNİK KOMİTESİ 

Konu Yapılacak Faaliyetin 
Niteliği Amaçlanan Sonuçlar Koordinasyondan Sorumlu  

Kurum/Kuruluş 
Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar 

Öngörülen 
Takvim 

4 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve ilgili 
yönetmeliklerde 
düzenleme yapılması  

Mevzuat Değişikliği  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili 
yönetmelikleri hükümleri gereğince 
ihaleye katılabilmek için gerekli 
belgelerin (teminat mektubu vb. hariç) 
teklif aşamasında noter tasdikli olarak 
istenmesi yerine teklif aşamasında 
taahhüt beyanı alınmasını sağlayacak 
düzenleme yapılması, daha sonra ihale 
uhdesinde kalan firmadan sözleşme 
aşamasında taahhüt edilen tüm 
belgelerin temini şeklinde değiştirilmesi  

Kamu İhale Kurumu, Maliye 
Bakanlığı 

TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 
 

Aralık 2013 

5 Yüksek mahkemelerin 
emsal oluşturacak 
nitelikteki kararlarının, 
kişisel veriler korunarak 
yayımlanması 
 

Mevzuat Değişikliği  Yargıtay tarafından her yıl ortalama 1 
milyon dosyanın karara bağladığı 
bilinmektedir. Bu derece iş yoğunluğu 
bulunan bir Yüksek Mahkemenin tüm 
kararlarının kişisel veriler korunarak 
yayımlanmasına imkân 
bulunmamaktadır. Ancak, Yüksek 
Mahkeme dairelerince verilen ve 
yatırımcılar açısından emsal niteliğinde 
olan kararların belirli aralıklarla kişisel 
veriler korunarak erişime açılması 
amaçlanmaktadır. 

 Adalet Bakanlığı TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED ve 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 

Haziran 2014 

  

�� Kocaeli Odavizyon

[yatırım►
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ALTYAPI TEKNİK KOMİTESİ 

Konu Yapılacak Faaliyetin 
Niteliği Amaçlanan Sonuçlar Koordinasyondan Sorumlu  

Kurum/Kuruluş 
Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar Öngörülen Takvim 

yerleştirilmesine ve bu 
tesislerin ortak kullanımına 
ilişkin usul ve esasların gözden 
geçirilerek ilave 
düzenlemelerin yapılması 

ve ortak kullanımının etkin hale 
getirilmesi sağlanarak işletmecilerin 
maliyet unsurlarının azaltılması ve 
dolayısıyla kullanıcılara daha makul 
ücretlerle hizmet sunulmasının 
sağlanması 

8 Türkiye Lojistik Master 
Planının hazırlanması, 
yurtiçinde lojistik merkezleri 
kurulması ve lojistik 
mevzuatının oluşturulması 

Koordinasyon, 
Altyapı ve Mevzuat 
Çalışmaları 

Türkiye'nin bölgesel bir lojistik üs 
olması hedefine ulaşılabilmesi 
amacıyla lojistik sektörüne yönelik 
proje, yatırım, faaliyet ve yasal 
düzenlemelerin öncelik ve detaylarının 
bir bütünlük içinde belirlenmesi 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı   

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı, TCDD, 
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, 
UND, İMEAK ve diğer sektör 
kuruluşları 
 

Haziran 2014 
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ALTYAPI TEKNİK KOMİTESİ 

Konu Yapılacak Faaliyetin 
Niteliği Amaçlanan Sonuçlar Koordinasyondan Sorumlu  

Kurum/Kuruluş 
Konuyla İlgili Diğer  
Kurum/Kuruluşlar Öngörülen Takvim 

5 Liman geri saha bağlantılarına 
liman kapasitelerinin azami 
kullanımına imkân verecek 
hale getiren bir plan 
hazırlanması 

Master Plan  Yük elleçleme kapasitesi belirli 
büyüklüğün üzerinde olan limanlar 
dikkate alınarak liman geri saha 
karayolu ve demiryolu bağlantılarının 
geliştirilmesi ve mevcut ana karayolu 
ve demiryolu hatlarına entegre 
edilmesi suretiyle bu tesislerin 
birbirlerini tamamlayıcı ve daha 
verimli bir şekilde kullanımının 
sağlanması amacıyla Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
tarafından ilgili kamu kurumları ve 
meslek kuruluşları ile işbirliği 
içerisinde kapsamlı bir master plan 
çalışması yapılması 

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 

Kalkınma Bakanlığı, TOBB, 
TİM, TÜSİAD, YASED, ilgili 
kurum ve kuruluşlar 

Haziran 2014 

6 Demiryollarının sanayi 
bölgelerine götürülmesi 
hususunda bir eylem planı 
hazırlanması ve önceliklerin 
belirlenmesi 

Envanter Çalışması Taşıma potansiyeli yüksek üretim 
merkezlerinin tespitini, bağlantı 
hatlarının güzergâhlarını ve 
önceliklerini içeren Rapor hazırlanarak 
öncelik sırası belirlenmiş olan üretim 
merkezlerinin ana demiryolu ağına 
bağlayıp, demiryolu ile kapıdan kapıya 
taşıma olanağı sağlamak suretiyle 
ulaşım maliyetlerini düşürmek ve 
ülkemiz ihracatçılarının uluslararası 
pazarlarda rekabet şansının artırılması 

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 

Kalkınma Bakanlığı, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, 
ilgili kurum ve kuruluşlar 

Haziran 2014 

7 Elektronik haberleşme 
şebekelerinde kullanılan her 
türlü baz istasyonu, anten, 
kule, dalga kılavuzu, konteynır 
ve benzeri araç, gereç ve 
tesisatın kurulması, bunların 
taşınmazlar üzerine 

Yönetmelik  Telekomünikasyon sektörünün 
gelişimi ve kamu hizmeti 
niteliğindeki yatırımların kesintisiz 
olarak devam ettirilmesi suretiyle 
yeni nesil teknolojilerin ülkemizdeki 
yaygınlığının artırılması  

 Elektronik haberleşme tesislerinin 

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Yerel Yönetimler, Elektronik 
Haberleşme Sektöründeki 
İşletmeciler,  
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, 
ilgili diğer kurum ve 
kuruluşlar 

Aralık 2013 

��Kocaeli Odavizyon



�� Kocaeli Odavizyon

Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
Alüminyum su geçirmez duvar, yer ve tavan bitirmeleri üreten 
İskoç firma ahşap panel ve banyo iç üniteleri konusunda faaliyet 
gösteren Türk firmalarla satış ve distribütörlük anlaşması yapmak 
istemektedir.

İskoç firma geliştirdiği ve patentli yenilikçi hırsız alarm sistemi ile 
ilgili distribütör firmalar aramaktadır. Bu sistemim kurulması için 
teknik bilgi gerekmemektedir, bu sebeple tercih edilen ideal bir son 
kullanıcı üründür.

ROCKWOOL, DORKEN, SWISSPOR, EURONIT, DANFOSS, 
BRINKMANN gibi inşaat malzemesi tedarikçileri ile çalışan 
Polonyalı bir firma artan pasif ev taleplerini karşılamak için yeni 
tedarikçilere ihtiyaç duymaktadır.  Aşağıda özellikleri belirtilen 
ürünlerle ilgili alım anlaşmaları yapılmak istenmektedir.

Yapı Kerestesi  KVH 60x240, KVH 60X200
Yapıştırılmış Lamine Ahşap BSH çeşitli enine ketsilerde
MFP tahta  12 mm suni tahta , 22 mm OSB tahta, 12 mm
Taş yünü ; 100 (0,035) 150 (0, 035) 200 (0,035)
Paro izolasyon folyosu PE
Yüksek yansıtmalı çatılama folyosu 
Rüzgar izolasyon folyosu
Temel izolasyon folyosu
Yalıtım şeritleri TP650 88/7 – 15 veya 77/7-15, TP 650 88/5-10 
veya 77/5-10,TP610 Eco 10/4
EPDM Dış Folyo
Ekstrüzyon katı köpük (strafor) XPS
Strafor EPS – 100
Pencere, çatı pencere, kapı, çatı kiremit 
STEICO Kiriş (arastak)
STEICO koruma (fiber levha)

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

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

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

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

Doğu Marmara ABİGEM 
Kocaeli Merkez Ofisi

0 262 323 08 56
Yelda Kanpara 

ykanpara@abigemdm.com.tr

[abigem ►
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Demir Çelik Ve Demir DIşı Metaller, Gıda, Plastik, Otomotiv, Kozmetik, Boru, Vana, Pompa, Boya Ve Kimya, Madeni Yağlar, Elektrik Elektronik, 
Yapı Malzemeleri, Temizlik Ürünleri, Ahşap Ürünleri, Lojistik Destek Ve Depolama, Makine Ve Kalıp, Ambalaj, Mutfak Ve Banyo Ürünleri, Klima 
Ve İklimlendirme, Mobilya Ve Dekorasyon, Demir Çelik Ve Demir DIşı Metaller, Gıda, Plastik, Otomotiv, Kozmetik, Boru, Vana, Pompa, Boya 
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Kalıp, Ambalaj, Mutfak Ve Banyo Ürünleri, Klima Ve İklimlendirme, Mobilya Ve Dekorasyon, Demir Çelik Ve Demir DIşı Metaller, Gıda, Plastik, 
Otomotiv, Kozmetik, Boru, Vana, Pompa, Boya Ve Kimya, Madeni Yağlar, Elektrik Elektronik, Yapı Malzemeleri, Temizlik Ürünleri, Ahşap 
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KOCAELİ SANAYİ ODASI                 

Kocaeli ODAVİZYON

rapor
KOCAELİ’DE KAPASİTE KULLANIMI 
GEÇEN AYA GÖRE 1 PUAN DÜŞÜŞ 
GÖSTERDİ

yatırım
DOĞU MARMARA GAYRİ SAFİ 
KATMA DEĞERDE TÜRKİYE’DE 
İKİNCİ SIRADA

teknoloji
GOSB TEKNOPARK KENDİ 
TEKNOLOJİSİNİ ÜRETEN BİR 
TÜRKİYE HEDEFLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Karaosmanoğlu:

ÜRETİM VE 
TİCARET OLMADAN 
GELİŞME OLMAZ

Sunar Gıda İşletme Müdürü
Ali Akkoyunlu:

CATERING SEKTÖRÜNDE 
HAKSIZ REKABETİ
ÖNLEMELİYİZ

Körfez Belediye Başkanı
Yunus Pehlivan:

10 YIL ÖNCE HAYALİ BİLE 
KURULAMAYAN YATIRIMLAR 
GERÇEKLEŞTİRDİK

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

Türkiye üretim merkezi haline gelmeli. 
Bunun için ‘dost’ yatırım ve üretim iklimine ihtiyaç var.

SANTEK’13
DOĞU MARMARA SANAYİ VE TEKNOLOJİ FUARI

Doğu Marmara 
firmaları 
‘SAN-TEK’13 Fuarı’nda 
ürünlerini ve 
teknolojik
düzeylerini 
sergileyecek…

24-27 Eylül 2013

TOBB
TÜRKİYE

FUAR
REHBERİ 20

14

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA 
ETKİN TANITIM FIRSATI 
(Türkçe ve İngilizce 
iki kitap tıpkıbasım CD)

▼nadolu Basın MerkeziA info@anadolubasinmerkezi.com
Tel: 0312 496 01 09 - 496 01 37

Rezervasyonlar için kısıtlı süreyi kaçırmayın.

THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY

2013

20
13

TURKEYFAIRGU I D E
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GUIDE
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Gazete, gazete ekleri, dergi, 
yurtiçi ve yurt dışı katalog, cdüretiminde medyanın yeni gücü

MARKANIZ MARKAMIZ...

MARKANIZ MARKAMIZ...

www.anadolubasinmerkezi.com

nadolu Basın Merkezi

FAIRS

KOCAELİ SANAYİ ODASI


