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

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ay-
han Zeytinoğlu, bir bütün olarak Avrupa Birliği 
ülkelerinde ekonomik büyümenin hızlandığına 

dikkat çekerek Türkiye’nin bu fırsatı iyi değerlendirmesi ge-
rektiğini söyledi. 

Türkiye’nin ekonomik büyümesini ihracata yaslaması 
gerektiğini, bunun için tüm pazarların iyi değerlendirilmesi 
gerektiğine işaret eden Ayhan Zeytinoğlu Avrupa pazarın-
da daralma döneminin bittiğini, konjonktürün büyümeden 
yana olduğunu belirterek; “Almanya’nın ilk çeyrekte yüzde 
2 büyüdüğü açıklandı. Almanya lokomotif ülke. Tüm pazarı 
peşinden sürükleyecek. Bizim de bu konjonktürü değerlen-
dirmemiz gerekli. “ dedi.

Avrupa’da ekonominin büyümesi ile birlikte ticaretin de 
ivme kazanacağına dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu 
“Bu fırsattan yararlanabilmek için ihracata yöne-
lik üretime hız vermeli, üretimin önündeki engel-
leri kaldırmalıyız. Öte yandan kurların ihracatı 
destekleyecek bir trende girmesi gerekli. Kurla-
rın gerilemesi bu anlamda olumsuz. Ayrıca 

faizlerin de hızla düş-
mesi lazım. Ge-
niş anlamdaki 
Avrupa’ya ih-
racatımızın 
payı yüz-
de 54.2  
oldu.Ge-
çen yıl 
bu pay 
yüzde 

Başkan Zeytinoğlu Avrupa’da durgunluğun bittiğini söyledi

Avrupa’da ekonomik büyüme
başladı, treni kaçırmayalım
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50’nin altındaydı. Ayrıca ihracatımız yılbaşından bu yana 
da artış trendinde. Bunu daha da artırmanın yollarını bul-
malıyız.” şeklinde konuştu. 

Avrupa’da ekonomik büyümenin hızlanması ile 
Türkiye’nin tekrar yatırımları çekebileceğine işaret eden 
Ayhan Zeytinoğlu yılın ilk yarısındaki makro ekonomik ge-
lişmelere ilişkin olarak da şu değerlendirmeleri yaptı: 

DIŞ TİCARET
2014 yılına başlarken, ihracattaki artış sevindiricidir. 

Yılın ilk dört ayında ihracat yüzde 8,5 artmıştır. Nisan ayı 
ihracatı ise 13,4 milyar dolar olmuştur. Yıllık ihracatımız 
ise 156 milyar dolar ile rekor bir seviyeye ulaşmıştır. 

TİM – Mayıs ihracatını 13,4 milyar dolar olarak açıkla-
dı. TUİK Mayıs ayını 13,4’ün üzerinde açıklayacaktır.

Yaptığımız hesaplamalara göre OVP ihracat hedefine 
ulaşmak için ihracatta aylık 14 milyar doların altına düş-
mememiz gerekiyor.

İhracatımızdaki olumlu gelişmeye en büyük katkının dö-
viz kurlarındaki değişim olduğunu düşünüyoruz. 

Mart ayından bu yana TL’nin değer kazanmasına rağ-
men döviz kurlarındaki değişimin olumlu yansımalarını gö-
rüyoruz.

Kocaeli Gümrük verilerine göre mayıs ayında ihracat 
1.7 milyar dolar, ithalat ise 4.3 milyar dolar olarak gerçek-
leşti. 5 aylık dönemde ihracatta yüzde 4.3 artış, ithalatta 
ise yüzde 5.4 azalış gözlendi.

Kocaeli son üç aydır üst üste 1,7 milyar doların üzerinde 
ihracat gerçekleştirdi. İhracattaki bu canlanmayı bekliyor-
duk. Döviz kurlarındaki artış eğilimi ile birlikte bu yükseli-
şin devam edeceğini bekliyoruz.

BÜTÇE
İlk dört ayda bütçe 4,2 milyar TL açık verdi. Nisan 

ayındaki açık 2,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
Nisan ayında; bütçe gelirlerinde yüzde  11,7, har-

camalarda ise yüzde 23.1 artış oldu. Burada giderlerin 
enflasyonun üzerinde artması dikkat çekti. Alt kalemlere 
bakıldığında, bütçe giderlerinin büyük kısmını oluşturan 
cari transferlerdeki yüzde 23 artışın bütçe açığına neden 
olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde yüzde 22,9 ile personel 
giderlerindeki artış da oldukça yüksek düzeyde gerçekleş-
miştir. 

Orta Vadeli Programdan bir sapma görülmemekle bir-
likte hedefimizin denk bütçe olması gerektiğini düşünüyo-
ruz.

ENFLASYON
Yıllık enflasyon Mayıs ayında; TÜFE’de yüzde 9,66, 

ÜFE’de ise yüzde 11,28 olarak gerçekleşti. Maliyetlerden 
ötürü ÜFE hız kesmiş gözüküyor. Ancak TÜFE’nin önü-
müzdeki ay da yükselmeye devam edeceğini düşünüyoruz. 

Haziran ayından itibaren ise, ÜFE’deki düşüşün devamını 
bekliyoruz.

DÖVİZ KURLARI-FAİZLER
TL Nisan ayından bu yana reel olarak değer kazanmaya 

başladı. Kur avantajını kaybetmemek için TL’nin değerlen-
mesini istemiyoruz. 

Merkez Bankası kademeli faiz indirimi yapacağı sinya-
lini vermişti. Geçen ay Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz 
Oranını yüzde 10,0’dan yüzde 9,5’e indirdi. Ancak faiz ko-
ridorunda bir değişikliğe gitmedi. 

Bu indirimin oldukça sembolik olduğunu ve piyasaya 
yansımalarının fazla olmayacağını düşünüyoruz.

Biz reel sektör temsilcileri olarak faiz indirimini isti-
yoruz.

Beklentimiz ve arzumuz; kurdaki olumlu görünümün 
devam etmesi halinde Merkez Bankasının faiz indirimini 
yaparak, sanayicimizi rahatlatması yönündedir.

Bu koşullarda yatırım artacaktır. Üretim canlanacak-
tır. Verimlilik artacaktır.

İŞSİZLİK
Şubat ayında işsizlik oranı, yüzde 10,2 olarak açıklan-

dı. 
Ekim ayından bu yana gerçekleşen artışın mevsimsel 

yükselişini tamamladığını düşünüyoruz.
Mart ayından itibaren sezonsal olarak işsizlik oranının 

gerileyeceğini bekliyoruz. İşsizliği azaltmak için daha hızlı 
büyümemiz gerekiyor.

Genç işsizler en büyük zenginlik. Bunları değerlendir-
mek lazım.

KAPASİTE KULLANIMI
Türkiye’de mayıs ayında genel kapasite kullanımı yüzde 

74,4. Bir önceki yılın aynı ayına göre 0,4 azaldı ve bir ön-
ceki aya göre aynı kaldı. 

Kocaeli’de aynı ayda kapasite kullanımı ise yüzde 71,4. 
Ggeçen yılın aynı ayına göre 0,1 ve bir evvelki aya göre 0,8 
puan artış var. 

Türkiye genelinde Nisan ayında başlayan kapasite kul-
lanım oranlarındaki artış, Mayıs ayından itibaren ilimize 
de yansıdı.

Umarız sürekli olur. Memnuniyet verici olan bu geliş-
mede özellikle inşaat sektöründeki canlanmanın etkili oldu-
ğunu düşünüyoruz.

CARİ AÇIK
Yıllık dış ticaret açığımız geçen aralık ayında zirve yap-

mıştı. Dış ticaret açığında ocak ayında başlayan gerileme 
yıllık cari açığa da olumlu yansıdı. 

Ocak ayında 64  milyar dolara düşen cari açık da geri-
lemeye başladı. Yıllık cari açığın şubat itibariyle 62 milyar 
dolara kadar gerileyebileceğini bekliyoruz. 
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Kocaeli Sanayi Odasının çevre bilincinin geliş-
mesine, çevrenin korunmasına ve gelişimine 
katkı sağlamak amacıyla 1995 yılında baş-
lattığı Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreni-

nin 20’ncisi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın  
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Bu dönem Büyük İşletme Kategorisinde Çevre Ödülü 4 
ayrı sektör dalında verildi. Taş-toprak sektöründe Eczacı-
başı Yapı Gereç San. Ve Tic. A.Ş. Vitra-Bozüyük,  enerji 
sektöründe İçdaş Elektrik Enerjisi Ürt. ve Yat.A.Ş. Ça-
nakkale,  Otomotiv ve yan sanayi sektöründe Türk Pirelli 
Lastikleri A.Ş., karma sektörde ise Kordsa Global Endüs-
triyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş. ödül almaya 
hak kazandı. KOBİ Dalında çevre ödülünü  Çiftel Elektro-
mekanik San. ve Tic. Ltd. Şti., jüri özel ödülünü ise Nuh 
Çimento Sanayi A.Ş. kazandı.

Wellborn Hotel’de düzenlenen ödül törenine Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Ercan 
Topaca, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Ka-
raosmaoğlu, AK Parti İl Başkanı Mahmut Civelek,Körfez 
Ticaret Odası Başkanı Mustafa Efe, Vali Yardımcısı Os-
man Sarı, İl Emniyet Müdürü Levent Yarımel, Başiskele 
Kaymakamı Ali Partal,  Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ay-
han Zeytinoğlu, işadamları ve sanayiciler katıldı.

Bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen ‘Şahabettin Bilgisu Çev-
re Ödülleri’ne 22 firma başvuruda bulunmuş olup, bunların 
5 tanesi Kocaeli İli dışındadır.  

Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğü, Kocaeli Büy. Bel. Çevre Koruma ve Kontr. 
Dairesi Baş., İZAYDAŞ, Kocaeli Üniversitesi Çevre Müh. 
Bölümü, Uludağ Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü, Sakar-
ya Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Tek-
noloji Ens. Çevre Müh. Böl., Okan Üniversitesi, Gebze 
Organize Sanayi Bölgesi, TOSB Organize Sanayi Bölgesi 
TSE, Tema Vakfı, TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz Üre-
tim Enstitüsü’nden oluşan jüri üyeleri tarafından bu sene 6 
tane firma ödüle layık görüldü.

-Zeytinoğlu: Çevre Kirliliği nedeninin 
tamamen sanayiciye yıkılması bizi üzüyor
KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri töreninin açış 

konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, adına Çev-
re yarışması düzenlenen merhum Şahabettin Bilgisu’nun 
“Ekonomi’de ve Ekoloji’de denge; işin sırrı bu dengede” 
diyerek çevreye olan duyarlılığını bu sözleriyle gösterdiği-
ni vurguladı. Başkan Zeytinoğlu, “Çevre bilincinin en üst 
düzeyde geliştiği ilimizde , firmalarımız da çevreye yönelik 
milyon dolarlar seviyesinde yatırımları olduğunu biliyoruz.
Bununla birlikte; ilimizde çevre bakımından özel uygula-
malarda getirilmiştir. Baca Gazı İzleme Sistemi Projesi 
Türkiye’de ilk defa ilimizde uygulanmaya başlamıştır.Takip 
edilen baca sayısı 100’e ulaşmıştır.Türkiye’de tek uygula-
ma olan araç takip sistemi ile “Tehlikeli atık taşıma li-
sanslı araçları” 24 saat ooline izlenmektedir.Bugün itibarı 
ile bu araçların sayısı 525’e ulaşmıştır.Mobil hava ölçüm 
aracı ile İl genelinde hava kalite ölçümleri yapılmaktadır.
İlimize özel uygulamadır.Büyükşehir’e ait hava uçağı ile 
Körfez’de olan kirlilik takip edilmektedir. Bizi en çok üzen 

Büyük ödül bu yıl taş-toprak, enerji, otomotiv ve yan sanayi ve karma dallarında
olmak üzere dört ayrı sektör firmasına verildi.

Kocaeli Sanayi Odası, 
2013 Yılı Şahabettin Bilgisu 

Çevre Ödülleri verildi 

çevre ve enerji ►
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konu; “Çevre kirliliğinin nedeninin tamamen sanayiciye 
yıkılmasıdır.Oysa ,yapılan araştırmalar; çevre kirliliğinin 
; kış aylarında çoğunlukla ısınmadan kaynaklandığını gös-
termektedir.Ama sadece suçlanan sanayicimiz olmakta-
dır.” dedi.

-Karaosmanoğlu: 20 yıl önce 
böylesine çevre bilinci yoktu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaos-

maoğlu, Türkiye’de Çevre yarışmasının sadece Kocaeli Sa-
nayi Odası tarafından yapıldığını vurgulayarak; “Şahabet-
tin Bilgisu çevre Ödülleri yarışmasının 20 yıldır aralıksız 
yapılması guru vericidir.Bu nedenle KSO’yu ve Sanayicile-
rimizi kutluyorum.20 yıl önce böylesi bir çevre bilinci yok-
tu. Büyükşehir Belediye başkanı olduğum zaman Hüküme-
timizde Çevre Müsteşarlığı vardı. Şimdi ise bakanlık var.
Sanayi kenti olmak çok zor. Bu kentte bugün 1 Milyon 700 
bin kişi yaşıyor. Göç nedeniyle nüfusumuz her gün artıyor. 
Kocaeli’de Sanayi,Ticaret,İhracat,İthalat,İş ve Aş var. Za-
manında oluşan plansız gelişme sularımızı denizimizi kir-
letti.Şimdilerde bu sorunu alınan önlemlerle azalttık.Yok 
etmeye çalıştık.Bu olumlu çalışmalarda sanayicimizde payı 
çok yüksektir.Kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

-Topaca: Sanayimiz çevre konusunda fedakar
Kocaeli Valisi Ercan Topaca  yaptığı konuşmada şun 

ları kaydetti:
“Bugün 20.cisini vereceğimiz Şehabettin Bilgisu çevre 

ödüllerini alan firmalarımızı tebrik etmek istiyorum. İnşa-

allah bu ödüller bu çabalar daha güzel bir çevre için, daha 
güzel bir Kocaeli için, daha güzel bir Türkiye için örnek ola-
caktır. 20 yıldır kesintisiz bir şekilde devam ettiren Sanayi 
Odamıza teşekkür etmek istiyorum.

Çevre ödüllerinin Sanayi Odası tarafından verilmesi bir o 
kadar da önemli. Genelde sanayi dediğimiz zaman toplumda 
genel algı çevreyi, havayı ve toprağı kirleten bir sektör ola-
rak bakılır. Bunun da tabi çatı örgütü sanayi odasının böyle 
bir çalışmaya öncülük etmesi ve çevre ödülü vermesi bence 
çok anlamlıdır. Bu boyutuyla Sanayi Odamızı da bir kez daha 
tebrik etmek istiyorum.

Kocaeli, Türkiye’deki toplam sanayinin yaklaşık yüzde 
15’lik kısmının bulunduğu bir il. Belki çevre sorunları deyince 
Türkiye’de herkesin aklına gelen il. Dışardan bakıldığı zaman 
çok büyük çevre sorunları varmış gibi. Bir dönem öyle bir 
algı oluşturulmaya çalışıldı. Ancak bunun böyle olmadığını 
da biz yaşayarak görüyoruz. Elbette çevre sorunlarımız var, 
bu kentin çözülmesi gereken çevre sorunları var, sıkıntıları-
mız var ama bu kontrol edilebilir, yönetilebilir ve düzeltilebi-
lir bir noktada. Kocaeli’nin 5 ve 10 yıl öncesini kıyasladığınız 
zaman çevre açısından gerçekten geldiğimiz nokta çok umut 
verici ve daha rahat olabileceğimizi düşünüyorum. 2010 
yılının Haziran ayında Kocaeli’ne Vali olarak geldiğimde o 
günkü Kocaeli’ndeki çevre ile bugünkünün aynı olmadığını, 
olumlu yönde birçok ilerlemenin olduğunu ben dıştan bir göz 
olarak da müşahede edebiliyorum. Bunda tabi sanayicileri-
mizin, işadamlarımızın, vatandaşlarımızın, buradaki yerel 
yöneticilerimizin çevre konusundaki bilincinin her geçen gün 
arttığını ve herkesin bu anlamdaki sorumluluğunu yerine 
getirme konusunda çok duyarlı davrandığını görüyoruz. Sa-
nayicilerimiz bu konuda gerekli fedakarlıklarını yapıyorlar, 
Kocaeli’nde yatırım yapmak maliyetli ama bir o kadar cazip. 
Dünyanın her tarafından insanlar yatırım için geliyor ve gi-
diyor, biz bunun altyapısını yaparak sanayicimizin üretimini 
kolaylaştırmak ve aynı zamanda çevreyi koruyarak yapan bir 
illerin içerisinde, ülkelerin içerisinde olmak arzusundayız ve 
önemli bir mesafe aldığımızı düşünüyorum.”

-Bakan Işık: Dünyada sadece çevrecilerin 
çevreyi koruduğu bir anlayış yok
‘KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ törenin-

de son sözü alan  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, “Şahabettin Bilgisu 20.ci Çevre ödülleri dolayısıyla gü-
zide bir topluluğun içinde bulunmaktan büyük bir memnuni-
yet duyduğumu ifade ediyorum. Bu çevre ödüllerine müra-
caat eden bir tüm firmaları tebrik ediyorum ve ödüle layık 
olanları ayrıca kutluyorum.
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çevre ve enerji ►

Bugün gerçekten çok önemli bir tören için bir aradayız 
ve çevre ödüllerini vereceğiz. Çevre ödülü veren çok kurum 
ve kuruluş var. Fakat çevre ödüllerini 20 yıldır ısrarla sür-
düren bir tek sanayi odası var oda Kocaeli Sanayi Odası. 
Bizde şöyle bir algı var, sanayiciler kirletir, çevreciler korur. 
Halbuki Kocaeli Sanayi Odası tam 20 yıldır, sanayicileri te-
miz üretim bilincini aşılama konusunda büyük gayretler sarf 
ediyor ve Kocaeli Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum.

Dünyada sadece çevrecilerin çevreyi koruduğu bir anla-
yış yok. Üreticilerin çevreye duyarlı olduğu bir anlayış var. 
Buna da temiz üretim diyoruz. Vicdanen rahat olacaksınız 
çevreye önem göstereceksiniz. Bizde tabiat ana derler. Çev-
reye gösterilen itibar anneye gösterilen itibar gibidir. Biz bu 
toprakları, bu vatanı sadece ecdadımızın bize mirası olarak 
göremeyiz. Bu topraklar gelecek kuşakların bize emanetidir. 
Onlara ne kadar temiz bir çevre bırakabilirsek görevimizi o 
kadar iyi yapmış olacağız. Bu bilinçle üretimimizi sürdürür-
sek hem kendi iç tatmin açısından hem de ülkemizin ulus-
lararası itibarı açısından önem taşıyacak. Çevreye duyarlı 
temiz üretim yapmayan sanayi kuruluşlarının sürdürebilir 
bir büyüme yakalama şansı yok.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz kendi-
mize üç temel öncelik belirledik. Bunlardan bir tanesi yerli 
üretim, ikincisi teknolojik üretim ve üçüncü temel önceliği-
mizde temiz üretim. Artık çevre dostu, doğaya zarar ver-
meyen, havayı, suyu, toprağı kirletmeyen ve tabiatın zarar 
görmemesi noktasında azami hassasiyeti gösteren hatta kul-
lanılan suların tekrar tekrar kullanımı noktasında gri sular-
dan faydalanan her türlü çevre şartını çevre dostu noktalara 
çeken bir üretim anlayışını öncelikle temel alanımız olarak 
belirledik. Bu noktada Türkiye’de çok güzel gelişmeler var, 
Türkiye’nin sanayisinde öncü olan şehrimiz aslında temiz 
üretimde de Türkiye’nin öncü şehirlerinden bir tanesi. İn-
şaallah daha güzel bir şehirde, çok daha güzel bir ülkede ve 
çok daha güzel bir gelecekte birlikte yaşamayı Allah nasip 
eder diyorum.” dedi.

Protokol masası

Sanayi kuruluşları temsilcileri

20. KSO Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Jürisi

Bakan Işık, KSO Başkanı Zeytinoğlu, Vali Topaca, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, 

KSO Meclis Başkanı Tuğrul
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Enerji sektörünün çevre ödülünü Çanakkale’de 
kurulu İÇDAŞ Elektrik Enerjisi Üretim ve Yat. 

AŞ. Genel Müdürü Bülent Engin, 
Bakan Işık’tan aldı

Karma sektör dalında çevre ödülünü Kordsa 
Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. 
Genel Müdür Yard. İbrahim Özgür Yıldırım, 

Vali Topaca’dan aldı

KOBİ dalında çevre ödülünü Çiftel 
Elektromekanik San. Genel Müdürü 

Emre Çitfçi, KOÜ Rektör Yard. 
Prof. Dr. Ali Demirci’den aldı

KSO Başkanı Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı 
Tuğrul, Bakan Işık’a plaket verdiler

Taş-toprak sektöründe çevre ödülünü 
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Vitra Bozüyük 
adına Ertuğrul Uludağ Büyükşehir Belediye 

Başkanı Karaosmanoğlu’ndan aldı

Jüri özel ödülünü KSO Başkanı Zeytinoğlu ve 
KSO Meclis Başkanı Tuğrul Nuh Çimento’dan 

Hasan Çebi’ye verdiler
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Kendini sürekli yenileyerek sektöre öncülük etmeye de-
vam eden İZAYDAŞ, faaliyet alanlarına bir yenisini daha 
ekliyor. İZAYDAŞ Çevre Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 
17043 ‘Uygunluk Değerlendirmesi - Yeterlilik Deneyi İçin 
Genel Şartlar’ standardı kapsamında, Türk Akreditasyon 
Kurumu (TÜRKAK) tarafından başarılı bir denetim geçir-
di.

-Yeterlilik testleri artık yurt içinde yapılacak
Laboratuvarlar mevcut kapsamlarındaki parametrele-

rinden katılmak zorunda oldukları yeterlilik testleri için 
yurtdışındaki programlara dâhil oluyorlardı. Sektördeki bu 
eksikliği gören İZAYDAŞ, TS EN ISO/IEC 17043 uygun-
luk değerlendirmesi ve yeterlilik deneyi için genel şartlar 
standardı kapsamındaki programların Türkiye’de düzenle-
nebilmesi için ilk adımı attı. İZAYDAŞ Çevre Laboratuvarı, 
kaynakların yurt dışına çıkmasının önüne geçerek ekono-
miye de katkı sağlayacağı gibi, laboratuvarların yeterlilik 
testi organizasyonu bulma konusunda yaşadıkları sıkıntıya 
çözüm olmak için büyük bir adım atmış oldu.

TÜRKAK’tan Başdenetçi Erdinç Malhatun, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ndan Teknik Uzman Hakan Çelik ve 
TÜBİTAK UME’den Teknik Uzman Fatma Akçadağ’dan 
oluşan denetçi heyet, Yeterlilik Testi Koordinatörü Erkan 
Baysal’ın nezaretinde İZAYDAŞ Çevre Laboratuvarında 
başarılı bir denetim gerçekleştirdi. İki gün süren denetimin 
ardından yapılan değerlendirme toplantısında, İZAYDAŞ 

Genel Müdürü Muhammet Saraç ve şirket yöneticileri ile 
bir araya gelen heyet, övgü dolu sözlerle İZAYDAŞ Çevre 
Laboratuvarının başarısı hakkında görüş belirtti.

-Tüm laboratuvarlara hizmet verecek
Başvuru çalışmalarına ‘Atık Yağların Kontrolü Yönet-

meliği’ çerçevesinde ‘Atık Yağ Kategori Belirleme Para-
metrelerinde’ başlayan İZAYDAŞ, sadece çevre labora-
tuvarlarının değil, kapsam genişletme çalışmaları ile tüm 
laboratuvarlara hizmet verecek bir yapıya sahip olmayı he-
defliyor. Yapılan bu çalışma ve başvuru süreci Türkiye’de 
ilk defa İZAYDAŞ Çevre Laboratuvarında denetim aşa-
masına geldi. İZAYDAŞ ayrıca, dış kaynak kullanmadan 
ve bünyesindeki tecrübeli çalışanları ile bu çalışmaları ta-
mamlamanın gururunu yaşıyor.

-Sterilizasyon analizinde de Türkiye’de tek 
Sterilizasyon analizleri konusunda yaptığı başvuru ile 

daha önce farklı bir denetim sürecinden de geçen İZAY-
DAŞ Çevre Laboratuvarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
verdiği yetki ile Türkiye’de bu alanda da hizmet veren tek 
yetkili laboratuvar konumunda. 

Böylece tıbbi atık sterilizasyon tesislerinin, ilgili yö-
netmelik kapsamında altı ayda bir yaptırmak zorunda 
oldukları ‘Biyolojik İndikatör ile Sterilizasyon Geçerlilik 
Kontrolü’ analizleri Türkiye’de sadece İZAYDAŞ Çevre 
Laboratuvarı tarafından yapılıyor.

İZAYDAŞ Çevre Laboratuvarı 
sektörün ufkunu açıyor

çevre ve enerji ►
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2013 yılı Ekim ayında Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
yayınladığı ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine 
İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ’ ile artık ya-
tırımcılar ürettikleri elektriği şebekeye satabilecekler. Tebliğin 

ilk örnekleri Northel Enerji tarafından hayata geçiriliyor. 16.05.2014 tarihi 
itibariyle TEDAŞ’dan aldığı bağlantı dosya onayları ile birlikte geçici kabul 
süresini de başlatan Northel Enerji, yatırımcılarının beklediği son aşamayı 
da tamamladı. 

- Northel Enerji rüzgar türbinleri Haziran ayı içerisinde 
şebekeye enerji satmaya başlayacak
Lisanssız elektrik pazarındaki yatırımcılar için bir dönüm noktası olan ge-

lişme konusunda Northel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cem Yalçın 
pazarın oluşması sırasındaki zorluklardan bahsederek; “Bu süreç boyunca 
pazarda oluşan olumsuz ve yanlış bilgilendirmeler maalesef pazarın her bir 
paydaşını olumsuz etkilemiştir. Bugün geldiğimiz noktada Elektrik Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nun 2012 yılında tanımlamış olduğu lisanssız elektrik 
pazarı ile ilgili mevzuatlar bilfiil aktive olmaya başlamıştır” dedi.  Ahmet 
Cem Yalçın ayrıca bu sürecin tamamlanmasındaki Northel Enerji’nin emeği 
ve katkısı kadar bu şirkete güvenen ve yatırım kararı veren yatırımcılarının 
da payının büyük olduğunu ve çözüm odaklı yaklaşımlarına her zaman karşı-
lık bulduğu yatırımcılarının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye’nin lisanssız 

elektrik pazarındaki ilk 

rüzgâr santrallerini 

Northel Enerji şebekeye 

bağlıyor. 

Yüzde 57 fiyat avantajı 

sağlayan devlet teşvikini 

kullanarak kW saatini 

11$/cent’den devlete enerji 

satacak ilk türbinler 

Northel Enerji’nin oluyor.

Ahmet Cem Yalçın
Northel Enerji 
Yönetim Kurulu Başkanı

Lisanssız elektrik pazarındaki ilk resmi TEDAŞ 

onaylı rüzgar türbinleri Northel Enerji’nin oldu
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Halkbank, enerji verimliliği konusuna dikkat çek-
mek amacıyla Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Kocaeli 
Üniversitesi ile “KOBİ’lere Enerji Verimliliği Check-Up 
Protokolü”ne imza attı. KOBİ’lerin enerji verimliliği 
konusunda eğitimi, bilgilendirilmesi ve danışmanlık hiz-
metlerinden faydalanması hedefiyle imzalanan protokol 
kapsamında KOBİ’lere ücretsiz danışmanlık programları 
düzenlenecek ve enerji verimliliği check-up’ı yapılacak.

Halkbank, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Üniver-
sitesi enerji verimliliği konusunda bir protokol imzala-
dı. Halkbank’la imzalanan  protokol sayesinde Kocaelili 
KOBİ’lerin enerji verimliliği konusunda bilinçlenmesine 
katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Ko-
caeli Sanayi Odası(KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ,“İli-
mizdeki sanayi kuruluşlarının büyük bir çoğunluğu enerji 
yoğun sektörlerden oluşmaktadır. Bugün Kocaeli ve ülke-
miz sanayisinin rekabet gücünü etkileyen en önemli neden-
lerin başında girdi maliyetlerinin yüksek olması gelmek-
tedir. Yüksek enerji maliyetleri üretimi daha da maliyetli 
hale getirmektedir. Enerji verimliliğini artırmak kısa-orta 
vadede firmalarımızın enerji maliyetlerine büyük katkı 
sağlayacaktır. Bu işbirliğini çok önemsiyor ve sanayi ku-

ruluşlarımızın faydalanmalarını bekliyoruz.”  
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener 

Komsuoğlu ise şunları söyledi: “Dünyada, özellikle de 
gelişmiş ülkelerde enerjinin verimli kullanılması için çok 
çeşitli çalışmalar yapılmakta, enerji verimli teknolojile-
rin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için büyük bütçeli 
programlar uygulanmaktadır. Ülkemiz gibi gelişmekte 
olan ülkelerde enerji yatırımları için ayrılabilen kaynakla-
rın sınırlı olması, ama bir yandan da enerji talebinin hızla 
büyümesi, enerji verimliliği stratejilerinin önemini bir kat 
daha artırmaktadır. Özellikle uluslararası pazarlarda re-
kabet etme durumu içinde olan Türkiye’deki sanayi kesimi-
nin enerjiyi verimli kullanamadığı da istatistiki verilerden 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle, enerji verimliliği alanında 
Kocaeli Üniversitesi’nin desteği ile gerçekleştirilecek bu 
programın bölgemizin enerji sorununa kalıcı çözümler ge-
tirmesi beklenmektedir.”

Halkbank’ın KOBİ’lerin enerji verimliliği yatırımla-
rına verdiği desteği KOBİ’lere Enerji Verimliliği Check-
Up Protokolü’yle bir adım ileri taşımayı hedeflediklerini 
belirten Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu 
şunları söyledi:

Halkbank, KSO ve Kocaeli Üniversitesi ile 
protokol imzaladı

çevre ve enerji ►
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 “Fransız Kalkınma Ajansı ile imzaladığımız Enerji 
Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kredi Anlaşması kapsa-
mında bugüne kadar toplam 59 milyon Euro kredi kullan-
dırdık. Ancak bu kapsamdaki faaliyetlerimiz sadece kre-
dilendirme faaliyetleri değil, enerji verimliliği konusunda 
danışmanlık misyonumuzu sürdürmeyi de çok önemsiyo-
ruz. Bu kapsamda imzaladığımız bu protokolle enerji ve-
rimliliği alanında ücretsiz danışmanlık programları düzen-
liyoruz. Enerji verimliliği alanında yaptığımız çalışmaların 
aynı zamanda sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak 
görüyor, bu nedenle bu çalışmalarımıza ayrıca ağırlık ve-
riyoruz.”

-20 KOBİ’nin enerji perspektifi incelenecek
Başta Organize Sanayi Bölgelerinde olmak üzere Ener-

ji verimliliği alanında gerçekleştirilecek danışmanlık prog-

ramları ilk etapta Kocaeli’ndeki Organize Sanayi Bölgele-
rinde yerleşik KOBİ’ler için düzenlenecek. 

Toplantılar KSO bünyesindeki tüm üyelerin davet edi-
leceği 1 günlük lansman toplantıları şeklinde gerçekleşti-
rilecek. Toplantıya katılan KOBİ’lere Kocaeli Üniversitesi 
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölü-
mü öğretim elemanları tarafından Enerji Verimliliği De-
ğerlendirmesi konusunda ön etüt çalışması yapılacak. Isı 
yalıtımı, fırın, kazan, buhar, kurutma ve soğutma, elektrik 
ve aydınlatma sistemleri göz önünde bulundurularak ya-
pılan değerlendirmeler sonrasında ise toplantıya katılan 
yaklaşık 20 firmaya, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fa-
kültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim 
elemanları tarafından ücretsiz olarak firmaların kapasi-
telerini, kurulu güçlerini ve genel enerji perspektiflerini 
içeren bir rapor hazırlanacak. 



[KSO 25.yaşında  ►

25 yıl oldu...
Kocaeli’nin başarılı temsilcisi 

Kocaeli Sanayi Odası 
GÜMÜŞ YILI’ını kutluyor

1989 yılında kurulan Kocaeli Sanayi Odası (KSO)  bölge sanayindeki gelişime paralel olarak yıllar itibariyle 
bir çok başarılara ve ilklere imza attı. Sürekli projeler geliştiren Kocaeli Sanayi Odası sanayinin temsilcisi 
görevini başarı ile yürüttü. 

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

Bugün….

• Kocaeli Sanayi Odası Gebze Merkez Temsilciliği’nin hiz-
mete girmesi ile KSO, 3 temsilcilik ve merkez şube ile üyele-
rine daha yakın.

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

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

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

açıldı. Yeni işbirlikleri geliştirilmeye devam ediyor: 
KSO; ICC Dünya Odalar Federasyonu Genel Konseyi üye-

si, 
ABD himayesinde kurulan Yeni Başlangıçlar için Ortaklık-

lar - PNB Yürütme Kurulu Üyesi.

• Şahabbetin Bilgisu Çevre Ödüllerinin 20’ncisi verildi. 
Geleneksel hale getirilen ‘Çizgi Üstü Sektörel Performans 

Değerlendirme Organizasyonu’ başarı ile sürdürülüyor.

• Oda ortamı dışında toplanmaya başlanan ‘Müşterek 
Meslek Komitesi Toplantıları’ gelenekselleştirildi. 

• KSO çatısında faaliyetini sürdüren KOSGEB Sinerji 
Odağı KOSGEB İzmit Müdürlüğü olarak faaliyetine devam 
ediyor. 

• KSO Oda Orkestrası Kocaeli’de konser vermeye devam 
ediyor. 

• KSO’nun üyesi olduğu kurullar ve komisyonların sayısı 
giderek artıyor. Bugün itibariyle 25 adet kurul ve/veya komis-
yonda üye olan KSO, bölge toplantılarına da devam ediyor. 
Sanayicilerin yerel sorunlarına aracı olmaya devam ediyor.

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

(Bu yıl Gümüş Yıl’ını kutlayan Kocaeli Sanayi Odası’nın bu yoldaki 

kilometre taşları çok daha detaylı olarak kuruluş yıldönümü özel sayısında 

ele alınacaktır.)



25 YILDIR fark yaratıyor...
Dünyadaki gelişmelere açık, öğrendiğini yaşama 

geçiren ve paylaşan, sanayicilerinin ve paydaşlarının 
beklentilerine önem veren, toplumsal sorumluluk 
sahibi, öncü ve örnek bir kurum olan Kocaeli Sanayi 
Odası, bu yıl 25.yılını kutluyor. Bölge sanayicileri, 
çalışanları, toplum ve ülke için fark ve değer yaratan 
bir kurum olma misyonu ile hareket eden Kocaeli 
Sanayi Odası, yenilikçi yaklaşımla, sanayicileri için 
katma değer yaratarak, ulusal boyuttaki önderliğini 
küresel boyuta taşımak ve vazgeçilmez bir kurum 
olmayı hedefliyor. 

KSO’nun Politikaları
• KSO ‘kalite politikası’
Kocaeli Sanayi Odası; ülke ekonomisinin 

gelişmesine katkı sağlamak için paydaşları ile 
üyelerinin gereksinimlerini ve beklentilerini 
zamanında karşılayan, hizmetlerini sürekli 
geliştiren, kalite yönetim sistemini sürekli 
iyileştiren, öncü ve örnek bir kurum olarak 
sürdürmeyi hedeflemektedir.

• KSO ‘çevre politikası’
Sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı bir 

çevre için; çalışanlarımızın, sanayicilerimizin 
ve toplumumuzun, yenilenebilir kaynak 
kullanımını teşvik etmeyi,eğitimlerle çevre 
bilincini geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı,atıklar
ın azaltımı, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı 
yönünde çalışmalar yapmayı, iyileştirmelerin 
sürekliliğini sağlamayı, yasal yükümlülüklere 
uymayı taahhüt ediyoruz.

• KSO ‘insan kaynakları politikası’
Amacımız, insan gücümüzü küresel boyutta 

kalıcı üstünlüğümüz haline getirmektir.

• KSO ‘iletişim politikası’
Etkin iletişim ve bilgi paylaşımı için sistemler 

kurmak ve geliştirmektir.

• KSO ‘toplum politikası’
Evrensel ve ulusal sosyal sorumluluk bilinciyle; 

yasalara uygun hareket etmek, açık ve güvenilir 
olmak, etik davranmak temel ilkemizdir. kocaeli 
sanayi odası; toplam kalitenin yaygınlaştırılması 
yönünde bilgi ve deneyimlerini paylaşan, çevre 
ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı 
sağlayan, sosyal, bilimsel, sanatsal ve kültürel 
gelişimi destekleyici çalışmalarda bulunmayı 
hedeflemektedir.

KSO’nun  2014-2017 
dönemi ana stratejileri ise 
şöyle:
Ulusal etki yaratmak
Ar-Ge ve inovasyonu sürekli 
desteklemek
Kocaeli Sanayi Odası ve 
Kocaeli sanayi algısını 
yükseltmek
Kocaeli Sanayi Odası’nın 
kurumsal kapasitesini ve 
kaynaklarını çeşitlendirmek

•
•

•

•
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Kocaeli Sanayi Odası’nın Müşterek Meslek Ko-
mitesi toplantıına katılan sanayiciler bir yan-
dan da Odavizyon’un sorularını yanıtlayarak 
ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulun-

dular.
Aralık 2013’ten itibaren siyasi tansiyonun yükselmesi ile 

birlikte döviz kurları, faizler ve enflasyonda yaşanan sıçra-
manın sektörlerine ve işlerine yansımalarını değerlendiren 
sanayiciler önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ekono-
mide herhangi bir belirsizlik yaratmayacağı görüşünü dile 
getirdiler.

Ekonomik dengelerin yerel seçim sonrasında yavay yavaş 
istikrar kazanmaya başladığına dikkat çeken sanayicilere bu 
süre zarfında yaşanan tahribatın izlerinin silinmesi için eks-
tra çaba göstermeye gerek var. 

Türkiye’nin bir an önce ekonomiyi gündemin ön sırala-
rına taşıması gerektiğine vurgu yapan sanayiciler Türkiye 

ekonomisinin kronik sorunlarının aşılması için ihracata özel 
bir önem verilmesi gerektiğine dikkat çekerek aynı zamanda 
ekonomik reformların da süratle tamamlanması gerektiğini 
vurguladılar. 

Genel olarak olumlu beklentilerin dile getirildiği görüş-
melerde bir bölüm sanayicilerin beklentileri ise daha olum-
suz. Özellikle otomotiv sanayinde gözlenen daralma, yanı-
sıra genel ekonominin soğutulmasına yönelik olarak atılan 
adımlar bu gruptaki sanayicilere göre 2014’ten beklentileri 
giderek azaltıyor. 

Özeleştiride bulunarak kendilerine düşen görevler ol-
duğuna da dikkat çeken sanayiciler katma değerli ürünler 
üretmek, bilgi ve teknolojiye daha da ağırlık vermek, ar-ge 
çalışmalarına hız kazandırmak gibi yönelişlerin zorunlulu-
ğunu vurguladılar.

Sanayiciler üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi 
gerektiğine de ayrıca dikkat çektiler.

Sanayiciler 2014’ün ilk yarısını 
değerlendirdi, beklentilerini anlattı

Sanayiciler olumlu beklentilerini muhafaza etmeye, üretim ve ihracata 
odaklanmaya çalışıyor. Özellikle siyasette yaşanan dalgalanma sanayicilerin 

motivasyonunu düşürüyor. Ancak yerel seçimlerin geçilmesinin ardından 
gözlenen tansiyon düşüşü, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında taşların 
giderek yerine oturmuş olacağına işaret ediyor. Sanayiciler ekonominin 

gündemin ana maddesi olması gerektiğine de dikkat çekiyor. 
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2014 yılı 
ekonomik 

açıdan kolay bir 
yıl olmayacak

Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerine

 gerginlik ile gidersek 

yılın yarısını ziyan 

etmiş oluruz. 

Yunus ÇİFTÇİ
Çiftel Elektromekanik 

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Başkanı 

24. Meslek Komitesi Meclis Üyesi 

Malum her seçim dönemi ekonomi üzerinde 
bir etki yaratır. Bu geçmiş yıllarda seçim 
öncesi popülist politikalar uygulanmak 
sureti ile etki yaratırdı. Son dönemlerde 

seçim öncesi bir gerginlik oluşuyor. Artık seçim öncesi eko-
nomi bu gerginlik ile etkileniyor. Geçtiğimiz yerel seçimler 
Türkiye için ekonomik bakımdan ve sosyal ortam bakımın-
dan gergin bir dönemdi. Bunun da ekonomik sonuçlarını 
sanayiciler yaşadılar. Özellikle bizim gibi otomotiv sektö-
ründe faaliyet gösterenler yaşanan pazar daralması ile çok 
net olarak hissettiler. 

İlk çeyrekte yüzde 25’i aşan bir daralma oldu. Diğer 
taraftan Avrupa’da yapılan ihracatta bu kadar daralma ol-
madı. Aksine orada pazar genişledi. Otomotiv sektörü bu 
şekilde iç pazardaki sıkıntısını bir nebze talefi etmiş oldu. 
Umuyoruz önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu 
kadar bir sosyal gerginlik ortamı yaşamayız. Gerginlikle 
seçimlere gidersek yılın yarısını ziyan etmiş oluruz. Bu ül-
kemiz için iyi olmayacaktır.

Türkiye epeydir ekonomisini soğutmak için bir orta va-
deli program uyguluyor. Türkiye büyüme hızlarını ve büyü-
me hızı beklentilerini düşürdü. Türkiye dışındaki kurumlar-
da ülkemiz için koydukları hedef rakamlarını revize etmeye 
başladılar. Hem Merkez Bankası’nın revizyonları hem yurt 
dışındaki kurumların revizyonları bu nedenle gerçekleşti. 
Şu bir gerçek ki 2014 yılı ekonomik açıdan kolay bir yıl 
olmayacak. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor.

- Üniversiteler ile sanayi birbirini 
henüz iyi tanıyamadı
Üniversite-Sanayi işbirliğinin tam içerisindeyiz. Kocae-

li Sanayi Odası’nda ilk defa bu alanda bir komisyon kurul-
du ve odamız bu anlamda isabetli çalışmalar yapıyor. Bu 
işbirliğinin olabileceğine yürekten inanıyorum. Şu ana ka-

dar iki tarafta yani sanayiciler ve üniversite birbirini yeteri 
kadar iyi tanıyamadı. Kocaeli Sanayi Odası’nın son birkaç 
yıldır her toplantısına üniversiteden temsilciler özellikle 
rektör, rektör yardımcısı, dekan gibi üst düzeyde konuk-
lar katılım gösteriyorlar. Bugün ki toplantımızda da aynı 
şekilde önemli bir akademisyen ağırlıyoruz. Her iki tarafta 
da bu arzu var. Bunun pratiğe dönüşmesi biraz zaman ala-
bilir ama ben bunun olacağına yürekten inanıyorum.

Kocaeli enerji konusunda ve otomotiv konusunda 
Türkiye’de en öne çıkan il. Aynı zamanda ulaştırmada da 
büyük imkanlara sahip olan bir il. Çok doğal şekilde deniz 
ulaşım imkanlarına sahip. Bu konularda markasını daha 
ön plana çıkaran, sadece sanayi denilince değil otomotiv, 
enerji veya limanlar denilince anılan bir il olmasını temen-
ni ediyorum. Kocaeli’nin bu imkanı ve potansiyeli var. 

Odavizyon dergisinin, Kocaeli Sanayi Odası’nın, Bü-
yükşehir Belediyesinin ve yerel yöneticilerin bu konuda el 
birliği ile paralel çalışmalar yapmasının faydalı olduğunu 
düşünüyorum.

- Kocaeli Sanayi Odası çok önemli 
aktiviteler içerisinde olan bir oda
Ben Kocaeli Sanayi Odası’nın Kocaeli Ticaret ve Sana-

yi Odası’ndan ayrıldığı dönemden geliyorum. İlk kurulduğu 
dönemde bir iş hanında iki odada kiracı olan bir kurum 
iken bugün hakikaten Kocaeli’ne yakışan bir oda merkezi 
ve sosyal tesisleri var. Bunu daha da geliştirmek adına da 
çalışmalara devam ediyor. Kocaeli Sanayi Odası çok önem-
li aktiviteler içerisinde olan bir oda. Kocaeli Sanayi Odası 
her alanda başarılı işlere imza atıyor. 

Odavizyon dergisinin her sayısını takip ediyor ve zevkle 
okuyorum. Odavizyon dergisi Kocaeli Sanayi Odası’nın se-
sini başarılı şekilde aktarıyor. Bunun içinde sizleri tebrik 
ediyorum.
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Seçim öncesindeki tedirginlik bir bakıma kay-
boldu. Ancak Türkiye’de belirsizlik yaşanan 
çok fazla konu var. Örneğin doların çok yük-
selmesi ve tekrar düşüşe geçmesi, dolar bazın-

da alıp TL bazında satış yapanları çok zarar soktu. Bakır 
sektöründe çok fazla sıkıntı yaşanıyor. Döviz kurlarının 
fazla oynaması, iflasa giden birçok şirketi beraberinde ge-
tirdi. Biz bu sebeple çok dikkatli davranmaya çalışıyoruz. 
Alacaklarımızı sigortalamaya çalışıyoruz ancak bu da pek 
mümkün olamıyor. Dolayısıyla ben Türkiye’nin gelecek 
seneki genel seçimlere kadar istikrarlı bir çizgi izleyece-
ğini tahmin etmiyorum. Çok inişli çıkışlı bir dönem geçi-
receğimizi düşünüyorum. Türkiye’nin iç ekonomisini bes-
leyecek yeterli bir iç tasarrufu yok, hep dışarıya bağlıyız. 
Türkiye’de devlet tahvili ve hazine bonosu gelirlerinin yük-
sek olması gerekiyor, ülkeye döviz girişi olması gerekiyor. 
Bu şartlar olmadığı için ülke ekonomisi iyiye gidemiyor. 
Türkiye’nin kendine yetecek iç tasarrufu olmadığı sürece, 
dış paraya muhtaç olduğu sürece ülkedeki istikrarsızlık 

devam edecektir. Türkiye’nin en büyük sıkıntısı kendisine 
yetecek tasarufunun olmamasıdır. 

- Öğrenciler okurken, bir yandan da 
iş hayatına hazırlanacaklar
Kocaeli Sanayi Odası, ülke gerçeklerini ortaya koyan 

çok ilerici bir oda. Sanayi - üniversite işbirliği konusu çok 
öenmli bir konu. Kocaeli Sanayi Odası bu işbirliği sayesin-
de önemli neticelere ulaşacaktır. Üniversiteninde bu yönde 
faydaları olacak. Yeni projeler üretecekler, üniversite oku-
yanlar daha rahat staj imkanına ulaşacak, ayrıca öğrenci-
ler okurken uygulamayı öğrenmiş olacaklar ve iş hayatına 
daha hazır başlayacaklar. 

- KSO daha iyi yerlere gelecek
Kocaeli Sanayi Odası çok başarılı bir ekiple yönetiliyor. 

Kocaeli Sanayi Odası’na gösterdiği başarıların devamını 
diliyorum, inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. 

Türkiye’nin en 
büyük sıkıntısı, 

kendisine 
yetecek 

tasarrufunun 
olmaması

Türkiye’nin iç ekonomisini 

besleyecek yeterli bir iç 

tasarrufu yok, hep dışarıya 

bağlıyız. Türkiye’nin kendine 

yetecek iç tasarrufu olmadığı 

sürece, dış paraya muhtaç 

olduğu sürece ülkedeki 

istikrarsızlık devam edecektir
Hayrettin ÇAYCI
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı 
18. Meslek Komitesi Meclis Üyesi 
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Son 10 yılda Türkiyede müteahhitlik, altyapı 
hizmetleri konusunda şehirlerin altyapı hiz-
metlerine yönelik ciddi yatırımlar yapıldı. 
Ama aynı ilginin imalat sektörüne de gös-

terilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin de sonuç verecek şekilde 
desteklenmesi önemliydi. Ar-Ge’de de açıklanan pekçok 
destek var. Ama firmaların projelere katılımını sağlamak 
çok kolay değil. Türkiyede firmaların geçmişe göre riksleri 
fazlalaştı, finans yapıları bozuldu ve borçları arttı. Cari 
açığın artması, borç miktarının sürekli artması anlamına 
geliyor. Bu açığı yine ülke halkı ve sanayiciler karlarla ve 
vergilerle ödeyecekler. Bu da geleceğe karamsar bakma-
mıza neden oluyor. 

- İmalat sanayindeki yatırımları artırmalıyız, 
Ar-Ge’ye önem vermeliyiz
2023 büyük ve hepimizin katıldığı bir vizyon. Türkiye’nin 

ekonomik açıdan önemli noktalara gelmesi gerekiyor. An-
cak 30 yıldır dünyanın 16’ncı sıralarında yer alan büyük 
ekonomilerinden biriyiz. Bu durumun değişmesini istiyor-
sak ve ilk 10’lara girmek istiyorsak özellikle imalat sana-
yindeki yatırımları artırmalıyız. Ar-Ge’ye önem vermeliyiz. 
Tüm bunları yaparken gelir sağılımını iyileştirecek şekilde, 
sosyal dengeyi bozmayarak devam etmeliyiz. Küreselleş-
menin en büyük sorunu sanayisizleşmedir. Sanayisizleşme 
kadın istihdamını artırır, hizmete yönelik istihdamı artırır. 
Bunun sonucunda sosyal problemler ortaya çıkar, göç mey-
dana gelir, kentler boşalır ve birçok sorun ortaya çıkar. 
Küreselleşmenin sonuçlarıyla mücadele etmek için sana-

yinin güçlendirilmesi gerekir. Biz sanayiciler olarak temsil 
ettiğimiz komitelerin hedeflerini, isteklerini ve taleplerini 
odamızda dile getirmeliyiz. Ben de görüşlerimi bu yönde 
ifade etmek istiyorum. Firmalar ve hedefleri desteklenmeli, 
krediler düşürülmeli ve ihracat desteklenmelidir. 

- Üretilen bilgiler raflarda tozlaşmamalı
Üniversite- sanayi işbirliği bilginin ticarileşmesi, üni-

versitedeki üretilen bilginin raflarda tozlaşmaması açısın-
dan son derece önemli. Bu bilgilerin kurumlara iletilmesi 
gerekiyor. Araştırmaların sanayicilerle paylaşılması, hatta 
sanayicilerin taleplerine yönelik araştırmaların yapılması 
gerekiyor. Bunun için kurulacak Teknoloji Transfer Ofis-
leri (TTO) çok önemli. Ben de teknopark yönetim kurulu 
üyesi olarak bu konuyla yakından ilgiliyim. Her teknopark 
bir teknoloji Transfer Ofisi kurmakla ve bunu işlevsel hale 
getirmekle yükümlü. Bilginin transfer edilmesi sanayinin 
sorunlarının üniversitelere bildirilmesi noktasında da de-
ğerlendirilmeli. 

- Odamız görevlerini eksiksiz yerine getirmeye
çalışıyor
Kocaeli Sanayi Odası’nın çok güçlü hedefleri ve etkili 

çalışmaları var. Bunlar devam edecektir. Kocaeli’nin yakın 
gelecekteki vizyondaki için Kocaeli Sanayi Odası vazgeçil-
mez bir unsurdur. Odamız modern, diğer kurumlarla işbir-
liği yapan, eğitime önem veren, sanayinin sorunlarını gün-
demine taşıyan, görevini eksiksiz yerine getirmeye çalışan 
bir odadır. Odamızın 25. yılı da bizler için çok önemli. 

Firmalar ve hedefleri 

desteklenmeli, 

kredi faizleri 

düşürülmeli ve 

ihracat artmalıdır

Küreselleşmenin 
sonuçlarıyla 

mücadele etmek için 
sanayinin güçlendirilmesi 

gerekir. Firmalar ve 
hedefleri desteklenmeli, 
kredi faizleri düşürülmeli 

ve ihracat 
desteklenmelidir... Kadir DECDELİ

Loteks Tekstil Deri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
5. Meslek Komitesi Başkanı
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ekonomiyi etkileye-
ceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye’de demok-
rasi gittikçe oturdu. Halk bunu kabul etti ve güçlü 
bir şekilde de sahip çıkıyor. Spekülatif görüşlerin 

fazla kaale alınmaması gerekiyor. Biz Gebze Plastikçiler Or-
ganize Sanayi Bölgesi olarak kullanılan elektiriği ve işgücünü 
takip edip, ekonominin iyi bir yolda ve istikrar lı olduğunu gö-
rüyoruz. Ak Parti şuanda birden fazla hükümet çıkarabilecek 
bir kadroya sahip. Bu kaliteli kadro sayesinde Türkiye kaza-
nacak. 

- Çalışan aldığı eğitimle, okuldan mezun 
olduğunda tezgah başında iş görüyor olmalı
Üniversite - sanayi işbirliği yeni yeni dile getiriliyor. Tec-

rübeli sanayciler ve eğitimciler sık sık bir araya gelip kaliteli 
eleman nasıl yetiştirlmesi gerektiğinin çaresini bulmalı. Teknik 
eğitim, teknik liselerden gelir. Buraların müfredatını ve öğren-
ci yetiştirme kalitelerini değiştirilmesi gerekli. Hiçbir puan ala-
mayan öğrencinin teknik liseye yerleştirilmesini doğru bulmu-
yorum. Bu sistem değiştirlmeli. Teknik liseye kayıt yaptıracak 
olan öğrenciler, bir üniversiteyi kazanacak puanı alacak tarzda 
kabiliyetli olmalı. Öncelikle buradan başlamak gerekiyor. ,

Ben de aynı eğitimlerden geçmiş bir insanım. Almış oldu-
ğumuz eğitimle okuldan mezun olduğumuzda tezgah başında 
iş görüyor olmamız, kaliteli bir yöneticik yapıyor olmamız ge-
rekiyor. Bugün iş sahibi olmuş olsam da, işçim hasta ise onun 
tezgahının başına geçer ve o işin devamını sağlarım. Bizlere 
böyle insanlar lazım. Bunun çalışmalarına başlandı. Sanayiye 
uygun işçi yetiştirilmeli. Türkiye kalkınıyor ve daha da kalın-
maya devam edecek. Bugün dünyada Türkiye’nin yararına olan 
şartlar var. Bunlardan faydalanmaya çalışmalıyız. 

- Odaların bürokrasiyi aşması gerekiyor
Sanayi Odası’nın aktivitelerini daha fazla artırmasını isti-

yorum. 25 yıllık geçmiş tecrübeleri karman edip, nasıl daha 
fazla faydalı olunur sorusuna çözümler bulunmalı. Ama sonu-
cunda bürokrasi ortaya çıkıyor. Odaların bürokrasiyi aşmaya 
çalışması gerekiyor. Odamız önemli işler yapıyor, üyelerin bir-
birine olan saygısı gerçekten imrenilecek düzeyde. 

- Odavizyon, ileride hatıralarımızı 
tazeleyeceğimiz bir arşiv
Odavizyon Dergisi çok başarılı. Hem gelişmeleri takip edi-

yoruz, hem de güzel bir arşiv oluşturuyoruz. İleride yaşlanıp, 
görevden bıraktığımızda elimize alıp geçmişi yadedeceğimiz, 
hatıralarımızı tazeleyeceğimiz önemli bir arşivdir Odavizyon...

Türkiye kalkınıyor 
ve kalkınmaya da

devam edecek
Osman ERKAN
Üner Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Başkanı
34. Meslek Komitesi Meclis Üyesi

Yerel seçimler öncesindeki 
belirsizlik, seçimler sonra-
sında azaldı ve toparlanma-
ya başladı. Ardından gele-

cek Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler 
ile belirsizliğin devam edeceğini düşünü-
yorum. 

İnsanlar çok rahat edemeyecek ve çok 
rahat kararlar alamayacak. Bu sebeple 
önümüzdeki dönem için çok olumlu bek-
lentilerimiz yok ancak büyük sıkıntıların 
yaşanacağını düşünmüyorum. 

Kocaeli Üniversitesi ve Sanayi Odası-
nın işbirliği halinde olmasını olumlu kar-
şılıyorum ve devamını diliyorum. Bu denli 
üst düzey toplantıların yanı sıra sanayi-
cilerin mutfağına girecek olan dar kitleli 
çalışmaların yapılması daha faydalı ola-
caktır.

Her ay meslek komitesi toplantılarımı-
zı gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde dönemsel 
yapılan toplantılara ilk kez katılıyorum ve 
çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 

- Modem Mobilya büyüdü ve 
meyve vermeye başladı, 
sonucunu hep birlikte tadacağız
Modem Mobilya olarak Kocaeli’de fa-

aliyet gösteriyoruz. Kişiye dayalı ve me-
kana özel projeler üretip hizmet  veren bir 
firmayız. Mobilya grubunda belirli kriter-
lerde, belirli bir imaja yönelik bir vizyon 
geliştirdik. Bunun faydalarını bundan son-
ra göreceğimizi umut ediyorum. 

Modem Mobilya olarak belirli bir aşa-
ma kaydettik. Yapmış olduğumuz çalış-
maların faydalarını, hem müşterilerimiz 
hem de bizimle işbirliği içinde olan ve bize 
destek olan yan firmalarımız ile birlikte 
göreceğiz. 

Modem Mobilya büyüdü ve meyve ver-
meye başladı, bunun sonucunu hep birlikte 
tadacağız. 

Önümüzdeki dönem 
için çok olumlu 

beklentilerimiz yok

Yaşar ATEŞ
Modem Mobilya Dekorasyon Mefruşat 
İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü
26. Meslek Komitesi Üyesi
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Seçimler öncesinde bir durgunluk ve be-
lirsizlik günleri geçirdik. İnşaat malze-
meleri sektöründe faaliyet gösteriyoruz. 
Yaşanan durgunluğun seçimler sonrasın-

da geçeceğini ümit ediyorduk ama yine de durgunluk 
sektörümüzde devam ediyor. Önümüzün ne zaman 
açılacağını, ne zaman rahatlayacağımızı tahmin ede-
miyoruz, sıkıntılar maalesef devam ediyor. Kocaeli 
Sanayi Odası’na çalışmalarında başarılar diliyorum, 
25’inci kuruluş yıldönümünü kutluyorum, inşallah 
herşey daha güzel olur. 

Hasan FIRINCI
Tursan Seramik San ve Tic. Ltd. Şti.
32. Meslek Komitesi Üyesi

Yerel seçimler sonrası ekonomi yükselişe 
geçti. Döviz kurlarındaki durum, borsa-
nın yükselişi, kapasite kullanım raporla-
rına göre ekonomide iyileşmeden bahse-

debiliriz. Yatırımlarda seçimler sonrası hız kazandı. 
Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeni ile bir 
belirsinlik olacağını düşünmüyorum. Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimlerinde bir sürpriz olmayacağı için ekonominin 
bu seçimlerden etkilenebileceğini düşünmüyorum. 

-Üniversitelerin sanayiye ulaşması lazım
Sanayisiz bir üniversite veya üniversitesiz bir sa-

nayi düşünülemez. Özellikle 2023 hedeflerine ulaşmak 
noktasında bence üniversitelerimizin katkısı büyük ola-
caktır. Üniversite-sanayi işbirliğini ne kadar kullanabi-
lirsek o kadar başarılı olacağız. Kocaeli Sanayi Odası 
olarak Kocaeli Üniversitesi ile güzel bir işbirliğimiz 
var. Staj çalışmaları vs. ile de bu işbirliğinin faydalı 
yansımalarını görüyoruz. Üniversitelerinde artık kendi 
kabuklarından çıkarak sanayiye ulaşması lazım. Üni-
versiteler teorik olarak kendi duvarları içerisinde ka-
lan bir yapıdan öteye geçmelidir. 

Kocaeli Sanayi Odası olarak belki de odalar içeri-
sinde ilk defa 6 ayda bir Müşterek Meslek Komiteleri 
toplantımızı biz farklı bir yerde Kartepe’de gerçekleş-
tiriyoruz. Bu toplantı hem Kocaeli’deki sanayicilerin 
birbirleri ve aileleri ile kaynaşmasını hemde motivas-
yonun artmasını sağlıyor. Meslek Komitelerinin birbir-
lerini daha iyi anlamasını sağlıyor. Özellikle üniversite-
lerden önemli isimleri konuk ederek buradaki toplantı 
daha verimli ve daha da anlamlı hale getiriliyor. Bu 
anlamda oda olarak yapılan bu toplantılar son derece 
başarılı geçiyor.

Kocaeli 2023 hedeflerine çok güçlü hazırlanıyor. 
Üniversitesi, yerel yönetimleri ve sanayicileri ile bir-
likte gerçekten önümüzdeki 10 yıl içerisinde bugünden 
çok daha iyi bir konuma gelecek. Yollar, köprüler, tren 
yolları, havalimanları ile Kocaeli’nin önü daha da açı-
lacaktır. 

Mehmet Ali KARTAL
Kartal Bombe Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Başkanı 
KSO Yönetim Kurulu Üyesi

Ekonomide yerel seçimlerden dolayı bir belir-
sizlik vardı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
yaklaşıyor olmasından dolayı belirsizlik henüz 
ortadan kalkmadı. Uluslararası piyasalardaki 

şartlar da ekonomimizi etkiliyor, dolayısıyla resmi iyileşme-
ler görülsede belirsizliği tam olarak gideremedik. Senenin 
ikinci yarısında ekonomimiz daha iyi olacaktır diye tahmin 
ediyorum. 

Üniversite - sanayi işbirliği çok önemli bir konu. 
Türkiye’de şimdiye kadar önemi yeterince anlaşılamamış bir 
konu. Avrupa’da ve diğer batılı ülkelerde üniversite ve sanayi 
arasında çok daha yakın bir işbirliği var. İnşallah bundan 
sonraki dönemde bunun önemini daha iyi idrak ederiz. 

Kocaeli Sanayi Odası gerçekten çok önemli bir kurum. 
Çünkü Türkiye’nin en büyük sanayi üretimini temsil ediyor. 
Resmi olarak 25 yıllık bir geçmişi sahip görünse de, aslında 
mazisi çok daha eski tarihlere dayanıyor. Bundan sonraki dö-
nemde önemi daha çok artacaktır. Çünkü 2023 yılı hedefleri 
doğrultusunda Kocaeli sanayisine çok fazla önem veriliyor ve 
odamıza da bu konuda büyük görevler düşüyor.

2023 hedefleri doğrultusunda 
Kocaeli sanayisine Odamıza 
büyük görevler düşüyor...

Osman SOYBAŞ
Sami Soybaş Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş.
15. Meslek Komitesi Başkanı

Sanayici üretir ve ürettiğini satarsa, 
ülke ekonomisi düzelir

Ülke ekonomisinin, sadece üretim ya da buna ben-
zer etkenlerle değil dış etkenlerle de bağlantılı 
olduğunu düşünüyorum. Sanayicilerin düşünmesi 
gereken en önemli konu; üretmeleri ve ürettikleri-

nin satılması. Bunlar sağlandığında ekonominin iyiye gideceğini 
düşünüyorum. Bu şartlar  sağlanamaz ise, hizmet sektörü büyür 
ama ülke büyümez. 

Üniversite sanayi işbirliği konusu benim çok ilgimi çekti. Bun-
lar hep söylenen şeylerdi. Ama bu kez Kocaeli Sanayi Odası’nın 
bir görev olarak üstüne aldığını gördük. Bu konu stratejik bir 
hedef olarak koyuldu. Türkiye’de herkes cümleleri güzel kullanır 
ama detaya girildiğinde konu politik ve rant içeren boyutlara 
gider. Burada gördüğüm ülkenin gelişmesi, sanayinin gelişmesi 
ve daha sonradan sonuçların alınmasıydı. Rektör Sezer Hanım 
bizlere ‘çınar-söğüt’ ilşkisini örnek gösterdi. Toplumlar, 100 -
200 yıl sonra torunları görsün diye çınar dikerler. Ama söğütte 
konu farklıdır. Bizim yatırımları bugünden yapmamız ama so-
nuçlarını uzun vadede alacağımızı bilmemiz ve sabırlı olmamız 
gerekiyor diye düşünüyorum. 

Sanayiye daha fazla önem verilmeli. Bunun için iktidarın 
ve hükümetin gereken neyse onu yapması gerektiğini düşünü-
yorum.

Osman Zeki ERDOĞAN
AD Demirel Çelik Konstrüksiyon ve 
Makina Sanayi A.Ş. Fabrika Müdürü
27. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı
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Bir ekonomik değerlendirmede bulunacak olur 
isek Türkiye ekonomisi yolunda ama elbette 
daha iyi olabilir. Yerel seçimler sonrasında 
bir belirsizlik olmaması ekonomik açıdan iyi 

oldu diyebiliriz. Seçimler sonrasında ekonomik anlamda 
yaşanan bir canlanma var, buda hissedilir durumda. Sa-
nayiciler olarak olmasını istediğimiz çok daha fazla şey 
var. Devletin temel görevlerinin bir kısmı yerine getiriliyor, 
bir kısmı ise yerine getirilmiyor. Bu anlamda çalışmalara 
ağırlık verilirse daha iyi olacaktır. Sanayiciler olarak biz-
lerin üzerine düşen görevler var. Bunların başında ülkemi-
ze daha fazla katma değer üretmek geliyor. Bunun içinde 
en önemli yollardan biri, bugün toplantımızın da günde-
minde olan üniversite-sanayi işbirliği. Şu anda bilgi çağını 
yaşıyoruz. Bilgi ile üretim yapmak zorundayız. Artık ça-
ğımızda geleneksel yöntemler ile yapılan üretimin katma 
değeri son derece düşük oluyor. Dolayısıyla bilgi seviyemizi 
yükseltmemiz gerekiyor. 

- Ar-Ge için milli gelirin yüzde 2’sinden 
daha  fazlasına ihtiyaç var
Avrupa’ya Amerika’ya baktığımız zaman oradan ge-

len insanlarda hayretler içerisinde kalıyorlar ve onların 
beklentilerinin de üzerinde son donanımlı tesisler var ül-
kemizde. Belli oranda başarılıyız ama bu tesislerde çok 
daha fazla katma değerli ürünler üretmek durumundayız. 
Bizim bu noktada ‘know-how’ eksikliğimiz var. Bu neden-
le gerekir ise bilgiyi gidip almamız gerekiyor. Uzmanları 
getirmemiz ve hatta ülke olarak kendi bilim insanlarımızı 
yetiştirmemiz gerekiyor. Üniversitelerimizin bu nedenle de 
çok daha donanımlı hale getirilmeleri gerekir. Üniversite-
ler ile sanayicilerin daha fazla yakınlaşarak birbirlerinin 
olanaklarını yakından tanımaları gerekir. 

Devletimiz Ar-Ge faaliyetlerine eskiye oranla daha faz-
la destek veriyor. Bir ülke, ilerlemesi için milli gelirinin 
yüzde 2’sini Ar-Ge’ye ve inovasyona ayırıyorsa bu yerinde 
saymak demektir. Dünya genelinde bu böyle. Önemli olan 
daha fazla ileriye gidebilmek, bu ilerlemeyi de diğer ülke-
lerden daha hızlı yapmaktır. Bunun için biraz daha fazla 
kaynak ayırmak ve daha fazla yatırım yapmak gerekiyor. 

Sadece para değil insan kaynağı ve elbette motivasyon ge-
rekliliği ön plana çıkıyor. Hep beraber bunun yollarını bul-
mak için elimizden geleni biz kendi adımıza yapıyoruz. 

Sistem Teknik Sanayi Fırınları AŞ. olarak biz ısıl iş-
lem tesisleri yapan bir kuruluşuz. Bugün toplam 22 ülkeye 
ihracatımız var. Brezilya, Meksika, Bangladeş, İsveç’ten 
Kenya’ya kadar değişik ülkelere tesisler kuruyoruz. Örne-
ğin şu anda İsveç’te bir ekibimiz, Meksika’da bir ekibimiz 
çalışıyor. Uzak coğrafyada kurduğumuz pek çok tesis var. 
Son iki yılda iki önemli TÜBİTAK projesi gerçekleştirdik. 
Bunlardan bir tanesinden patentte çıktı. Kendi içimizde Ar-
Ge’ye büyük önem veriyoruz. Ar-Ge olmazsa olmaz bir alan 
ancak bunun içinde donanımlı elemanlara ihtiyaç var. 

- Komite olarak, inovasyon alanında 
elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz
Bu anlamda Kocaeli Sanayi Odası üniversite-sanayi iş-

birliği alanında önemli çalışmalar yapıyor. Sanayiciler ile 
üniversitelerden önemli isimler odamız sayesinde bir araya 
gelebiliyor. Bunlar oldukça anlamlı adımlar. Kocaeli Sana-
yi Odası bu anlamda pek çok sanayi odasından da çok daha 
aktif çalışıyor. 

Meslek Komitelerimizde önemli çalışmalar yapıyor. Biz 
de komitemiz içerisinde inovasyon alanında birşeyler yapa-
bilmek adına elimizden gelen çabayı sarfediyoruz. Bilgiye 
nasıl çabuk ulaşılabilir konusunda üyelerimizle çalışmalar 
yapıyoruz ancak elbette üyelerden de istek gelmesi gereki-
yor bu konuda. Geçen meslek komitesi toplantımızda men-
torlük üzerine konuştuk. Know-How için nasıl uzman bulu-
nabilir konusunda çalışmalarımız var. 

Kocaeli Sanayi Odası 6 ayda bir meslek komitelerini ai-
leleri ile bir araya getiriyor. Bizde severek burada bulunu-
yoruz. Aileri, eşlerimizi bir araya getirmeden iyi dostluklar 
kurulmuyor. Daha önce geldiğimiz toplantıdan tanıştığımız 
arkadaşlar var burada. Sık sık görüşmeye başladık. Ailele-
rimizde tanıştığı için arada ki ilişki çok daha farklı oluyor. 

Odavizyon dergisi her ay tarafımıza ulaşıyor. Baskısı 
oldukça hoş ve içerik olarakta oldukça keyifli bir dergi. Bu 
nedenle Odavizyon dergisini hazırlayan ekibi de ayrıca teb-
rik ediyorum. 

Mehmet ÖZDEŞLİK
Sistem Teknik Sanayi Fırınları AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı
23. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı

Katma değeri 
yüksek üretim 

için bilgi 
seviyesine 
artırmaya 
ihtiyaç var
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Sancılı bir yerel seçim sürecini atlattık. Biz sa-
nayiciler istikrarı seviyoruz ve seçimler son-
rasında istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinin ülke ekonomisini 

etkileyecek boyutta olacağını düşünmüyorum. Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerini de aşıp, işlerimize yoğunlaşırız. 

Tarım ve hayvancılık sektöründe ağırlıklı çalışıyoruz. 
Kendimizle ilgili yeni yatırım planlarımızı yaptık. Seçim-
lerden etkilenmeden yatırımlarımızı devam ettirme yolun-
da çalışıyoruz. Bu sene 8 bin metrekare kapalı alanlı bir 
tesis kuracağız. Önümüzdeki yıl 5 bin ile 15 bin metreka-
re arasında bir yatırım planımız var. Bunun dışında farklı 
sektörlerde de faaliyet gösterme planlarımız bulunuyor. 

Daha çok işler yapmak, daha fazla istihdam oluşturmak 
konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki bütün 
sanayicilerimizde bizler gibi yeni yatırım konularına odak-
lanmış durumdalar. Birtakım eksiklikler tabii ki var ancak 
umuyoruz ki ülkemiz daha stabil ve öngörülebilir bir du-
ruma gelecektir. Bizde böyle bir ülkede sürdürülebilir bir 
başarı göstermek istiyoruz.

- Bilimsel araştırmaya açık ve yenilikçi 
hocalara ihtiyacımız var
Üniversite - sanayi işbirliği, ülkemizde çok ihtiyaç duy-

duğumuz bir konu. Bütün dünyada üniversiteler ve bilim 
adamları, sanayinin her noktasında çalışıyorlar. Üniversite 
- sanayi işbirliği olsun istiyoruz ancak bir takım eksiklikle-
rimiz var. Ülkemizin kurumlarından atanan bilim adamla-
rının yetersizliği ciddi bir engel olabiliyor. 

Bilim adamlarının konuya tam olarak vakıf olamama-
ları doğru projeyi yanlış sonuca sokabiliyor. Daha çok bi-
limsel araştırmaya açık ve yenilikçi hocalara ihtiyacımız 

bulunuyor. Üniversitedeki hocalarımız ve bizlerin işbirli-
ğinin artması konusunda bu güne kadar çok söylemlerim 
oldu. Dünya hergün değişiyor ve yenileniyor. Dün eskiydi, 
bugün yeni, yarın ise bugünden yeni olacak. Hergün yenile-
nen bu dünyada bizimde yerimizi almamız gerekiyor, yoksa 
yapan değil seyreden konumunda oluruz. 

Üniversite - sanayi konusunda diyalogların ve işbirlikle-
rin artmasını temenni ediyorum. Ülkemizdeki yetenekli in-
san gücünün sanayiyeye entegrasyonu olmuş olur. Umuyo-
rum ki, bizler de sanayici olarak, üniversitelerin teknoloji 
altyapısından istifade ederek, ülkemizi daha iyi durumlara 
getiririz. 

- Oda çalışanlarımız cansiperane çalışıyor, 
inanılmaz başarılıyız
Sanayi Odamız olmasaydı, bu kadar insan bir araya ge-

lemez ve bir vizyon oluşturamazdı. Tabii burda başta Sayın 
Ayhan Zeytinoğlu’nu, Sayın Hasan Tahsin Tuğrul’u tebrik 
ediyorum. Hepsi can siparhane çalışıyorlar. Ben yaklasık 
14 yıldır sanayi odasının kuruluşları içerisindeyim, son 2 
dönemdir meclis üyesi olarak görev yapıyorum. Türkiye’de 
hatta belkide birçok ülkede böyle bir sanayi odası kuruluşu 
yok, inanılmaz başarılıyız. Marifet iltifata tabidir. Bunları 
dillendirmek lazım ki, bu işi yapan insanlara destek olalım. 
Belirli bütçelerle inanılmaz gayretli işler yapılıyor. Ülke-
mizin kalkınmasında bir parça bizim de payımız varsa ne 
mutlu bize. 

Odavizyon dergisi kurulduğundan beri takip ediyorum. 
Güncel olayları, başarılı olmuş sanayicilerimizi çok güzel 
tanıtıyorsunuz. İnanılmaz bir çalışma yaratıyorsunuz, eme-
ği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve başarılarınızın 
devamını diliyorum.

Oktay DUYMAZ
Körfez Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Genel Müdürü
2. Meslek Komitesi Meclis Üyesi

Dünya hergün 

değişiyor ve 

yenileniyor. 

Hergün yenilenen 

bu dünyada bizim 

de yerimizi almamız 

gerekiyor, yoksa 

yapan değil seyreden 

konumunda oluruz... 
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Seçimler öncesinde esas itibariyle en büyük 
belirsizlik, kurlarda yaşanan dalgalanmalar-
dı. Seçimler sonrasında kurlarda bir düzelme 
başladı. Fakat bu seferde Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri dolayısıyla bir siyasi belirsizlik yaşanıyor. Öyle 
görünüyor ki, 2014 yılını seçimler ve seçimler hakkında 
beklentilere yedirmiş olacağız. Esas itibariyle ekonomideki 
beklentilerimizi bu seneye dönük değil de 2015 yılına yö-
nelik çevirmemiz gerekiyor. Bir de süre giden büyük çap-
lı projelerle ilgili olarak finansman kaynağı arayışlarında 
henüz bir netlik kazanılmadı. Buna en bariz örnek 3’üncü 
havalimanı projesidir. 3’üncü havalimanı projesindeki fi-
nansman kaynağının netleşmesiyle ekonomideki olumlu 
beklentilerin daha da güçleneceği kanısındayım. Yani bu 
seneyi biraz daha düşük büyüme oranıyla bitirmeyi düşünü-
yoruz. Eğer yüzde 3’lük bir büyüme oranı yakalayabilirsek 
şanslıyız. 2014’ten sonra, 2015 ve sonrasında daha net be-
lirlenen bir siyasi ortam dolayısıyla daha pozitif gelişmeleri 
görebileceğimizi düşünüyorum. 

Üniversite - sanayi işbirliği konusu; her zaman konuşu-
lan, her zaman üzerinde düşünülen ve her zaman da olması 
gerektiğine inanılan bir konu olmakla beraber, ne hikmet-
se kimse burada umduğunu bulamaz. Sadece bugüne has 
değil, geçmişte de bu durum böyle olmuştur. Önemli olan 
bakış açılarındaki farklılıkları karşılıklı gidermek. Sana-

yiciler kâr ve verimlilik odaklı, üniversiteler de biz bu 
araştırmaları yapalım ve ünümüz yürüsün, imajımız artsın 
düşüncesinde ilerliyor. Dolayısıyla herkesin düşüncesi fark-
lı olunca, üniversite - sanayi birlikteliğini sağlamak sözde 
kalıyor. Uygulamaya indirdiğimiz zaman daha gerçekci dü-
şünmemiz gerekiyor. Tabii ki bu işbirliğini gerçekleştirmek 
çok önemli ve gerekli. Ama bununda bir yapısını oluşturup, 
herkesin üzerinde mutabık kalabileceği bir çerçeveye otur-
tabilmek gerekiyor. Gerçek anlamda işbirliğinin yapılabile-
ceği altyapıların oluşturulması gerekiyor. 

- Odamızın 50’nci kuruluş yıldönümünde çok
farklı bir Sanayi Odası görüyor olabileceğiz
Kocaeli Sanayi Odası gün geçtikçe daha aktif roller 

üstleniyor. Türkiye’nin sanayi merkezinde kurulu bir oda 
olması sebebiyle zaten avantajlı durumda. Kocaeli Sanayi 
Odası’na daha nice 25 yıllar diliyorum. Eminim odamızı 
50’nci kuruluş yıldönümünde çok daha farklı bir Sanayi 
Odası görüyor olabileceğiz. 

Kocaeli Sanayi Odası, gün geçtikçe gelişerek büyüyen, 
üyelerine nasıl değer yaratabilirim, sorunlarına nasıl çö-
zümler bulabilirim yaklaşımıyla ilerleyen bir oda. Türki-
yede de kendi kategorisindeki odalar arasında farkını da 
süreç içerisinde çok daha net bir şekilde ortaya koyacağını 
birlikte göreceğiz. 

2014 yılını seçimlere ve 
onun beklentilerine yedireceğiz

M. Volkan ERONAT
Chryso - Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
Genel Müdürü
11. Meslek Komitesi Üyesi

Türkiye ekonomisi geçtiğimiz yerel seçimler ne-
deniyle beklemedeydi ancak farkeden bir şey 
olmayacaktır, çünkü önümüzde birde Cumhur-
başkanlığı seçimleri var. Yerel seçimlerde eko-

nomi ne kadar etkilendi ise Cumhurbaşkanlığı seçimleride 
ekonomiyi o kadar etkileyecektir diye düşünüyorum. 

       
-Üniversite-sanayi işbirliğine önem vermeliyiz
Eğer gelecekte en büyük ilk 10 ekonomiden biri olmak 

istiyor isek üniversite-sanayi işbirliği en fazla önem verme-
miz gereken konulardan bir tanesi. Teknolojik olarak üretti-
ğimiz malın değerini artırmamız gerekiyor. Şu anda değerli 
mal satmak ile ilgili sıkıntılarımız var. 500 milyar dolar 

hedefte yalnızca teknolojik ağırlıklı üretim ile mümkün ola-
bilir. Başka türlü gerçekleştirilemez. İşte bu noktada üni-
versite-sanayi işbirliği önem kazanıyor. Üniversitelere artık 
sadece eğitim-öğretim kurumları olarak bakmamamız ge-
rekiyor. 

Türkiye’de bir sanayi odası olarak sanayicisine bu kadar 
yakın başka bir oda yoktur. Şimdi bu birliğimizin içerisine 
üniversitemizi de kattık. 

Sanayiciler, üniversitemiz ve Kocaeli Sanayi Odası ile 
hedefimiz 2023.Odavizyon dergisi sanayici ile çok yakın 
bir dergi. Yine diğer oda dergileri ile karşılaştırdığımız za-
man sanayicisi ile bu kadar yakın bir dergiye rastlamak 
çok zor. 

Ahmet BAŞARAN
Kondaş Kondansatör Sanayi ve Ticaret AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı
KSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Seçimlerin olumsuz etkisi devam edecek
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Yerel seçimler öncesinde seçimlere odak-
landık ancak seçimler sonrasında ekono-
mide bir gelişme yaşanmadı. Ekonomi ve 
piyasalarda bir değişiklik olmadı. Şu anda 

da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yoğunlaştık. İnşallah 
Başbakanımız Cumhurbaşkanı olur ve ekonomide bir 
açılma yaşanır. Şu an ekonomi çok sıkışık, vatandaş 
para harcayamıyor ve dar alanda yaşamaya çalışıyor. 
Ekonominin düzelmesini umuyorum. 

Üniversite - Sanayi Odası işbirliği ile ufkumuz açıla-
cak. İşbirliği ile daha emin adımlarla yolumuza devam 
edeceğiz. Sanayi odamızın 25. kuruluş yılı hayırlı uğurlu 
olsun.

Kenan AKBAŞ
Yıldız Can Pişmaniye Şekerleme ve Gıda 
San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü
3. Meslek Komitesi Üyesi

Üniversite - Sanayi 

işbirliği ile 

ufkumuz açılacak...

2014 bizim için iyi 
bir yıl olmayacak
Oktay KABASAKAL
Apel Orman Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Genel Müdürü
6. Meslek Komitesi Meclis Üyesi

17 Aralıkta bizi derinden etkileyen yüzde 30-35 
oranlarında bir devalüasyon oldu. Devalüasyonun 
devlet eliyle olmasına gerek olmadan, kendi ken-
dine serbest piyasa koşullarında bir devalüasyon 

yaşandı. Son aylarda yüzde 10 geriledi, kur artışları yaşandı, 
hammadde fiyatları ise kur artışından daha hızlı bir şekilde 
arttı. Kendi sektörüm olan orman  sektörü için, devalüasyonun 
yüzde 30 olmasına rağmen, bizim hammadde fiyatlarında mev-
simsel artışı da eklersek yüzde 80 oranlarında bir artış meyda-
na geldi. 

Hammaddede yüzde 80 olan artışı, bizler satış fiyatımıza 
yüzde 80 olarak yansıtamadık. Ancak yüzde 10 olarak yansıta-
bildik. Dolayısıyla 17 Aralık yerel seçimler sonrasında karlılık-
ta müthiş bir düşüş yaşandı. Taahhütlü olduğumuz işlerimizden 
dolayı şuanda para kazanamıyoruz, sözleşmemizin olmadığı ve 
fiyatları ayarlayabildiğimiz işleri ise karşılıklı görüşerek fiyat-
larını artırma yoluna başarabildiğimiz ölçüde gittik. Bu süreç-
ten memnun değiliz. 

Ülkemiz 17 Aralıktan sonra yerel seçimleri yaşadı, ardın-
danda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru gidiyor. Başbaka-
nımızın Cumhurbaşkanı olup olmayacağı yolunda belirsiz bir 
süreç yaşıyoruz. Kimi kesim Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur-
başkanı olmasını istemeyecek, kimi kesim ise Cumhurbaşkanı 
olmasını isteyecek. Dolayısı ile sanayiciler, bu belirsizlik süre-
cini aşacak ve sonrasında işlerine bakacak. Kısaca 2014 yılının 
bizim için iyi bir yıl olmayacağını söyleyebilirim. 

- Sanayicilerimiz üniversite- sanayi işbirliği 
konusunda tam bilgi sahibi değiller
Kocaeli ili sanayinin bel kemiği, Türkiye ekonomisinde ilk sı-

ralarda yer alıyor. Kocaeli Üniversitesi rektörümüz Sayın Sezer 
Hanım, Sanayi odası ile en sinerjik ve iletişime açık rektörler-
den biri. Fakat ne yaparsak yapalım, birinci dünya ülkelerinde-
ki Ar-Ge çalışmaları ve üniversite-sanayi işbirliği çalışlamarın-
da açık ara geride olduğumuzu görüyorum. Burada çok güzel 
temennilerimiz var. Yapılan çalışmalar gayet iyi niyetli ancak 
sanayicilerimizin üniversite- sanayi işbirliği konusunda tam 
bilgi sahibi olduklarını düşünmüyorum. Üniversitelerimiz ko-
ridorlardan ve binlerce öğrencilerden ibaret. Araştırma mer-
kezi kurma anlamında halen zaafiyetlerimiz bulunuyor. Bizim 
ilerleyen ülkelerde neler yapıldığını araştırıp, bunları çok hızlı 
bir şekilde uygulamaya almamız gerekiyor. Çalışmalarımız iyi 
niyetli fakat uygulama yetersiz kalıyor. 6 ayda bir yapılan müş-
retek meslek komiteleri toplantıları birbirimizi tanımak, aile-
lerimizle vakit geçirmek anlamında çok güzel. Toplantılarda 
paylaşılan bilgiler yararlı. Toplantılarda alınan sonuç ve alınan 
kararlar bildirgesi yayınlanması gerekiyor. Bu toplantının so-
nucunda ne elde ettik, neler eksikti gibi sorularının her birimi-
ze ayrı ayrı sorulması gerekiyor. Geçtiğimiz toplantıda sunum 
yapmıştım ancak bu toplantıda dinleyiciyim. Dinleyici olanların 
da söz alıp, kendilerini ifade etmesini istiyorum.
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[meslek komiteleri ►

Kocaeli Sanayi Odası’nın sosyal faaliyet kap-
samında Geleneksel olarak düzenlediği 7’nci 
dönem 3’üncü meslek komiteleri müşterek 
toplantısı Mayıs ayında gerçekleştirildi. Kar-

tepe Green Park otelde iki gün süren ve 70  Meslek Komi-
tesi üyelerinin eş ve çocuklarıyla katıldığı etkinlikte çalış-
tay ve ayrı ayrı çeşitli aktivitiler düzenlendi. 

KSO Meslek Komiteleri Müşterek toplantısının ilk gü-
nüne Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sezer Komsu-
oğlu ile birlikte 20 Öğretim üyesi katıldı. Toplantının  açış 
konuşmasında ilk sözü alan KSO Meclis Başkanı Hasan 
Tahsin Tuğrul, Meslek Komitelerinin çalışmalarının çok 
önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu dönemki Çalıştay top-
lantımız çok daha önemlidir. Üniversite –Sanayi İşbirliğini  
ele alacağız. Kocaeli Üniversitesi  Rektörü ve ekibi toplan-
tımıza bilgi rengi katacaklardır.” dedi.

-Zeytinoğlu: Üniversite-sanayi işbirliğini 
geliştirmek için alt yapımız hazır
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu , Altı 

ayda bir gerçekleştirdikleri Meslek Komiteleri Müşte-
rek toplantılarının kendilerinin önünü açtığını belirterek; 
“Amacımız; dostlukların artmasıdır. Bu yılın bizim için 
ayrı bir önemi daha var. 2014 yılı Odamızın 25. Kuruluş 
yılı” diyerek konuşmasına başlayan KSO Başkanı Zeytinoğ-
lu, ”Sanayide dışa bağımlılığımızı azaltmanın yolu kendi 
teknolojimizi üretmek geçiyor.Bu bakımdan sanayicinin 
bilgiye kolayca ulaşabilmesi gerekiyor. Bunun üniversite-
sanayi işbirliği ile mümkün olduğuna inanıyoruz.” dedi.

“Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek için alt yapı-
mız hazır” diyen KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Başlattığımız 
bir takım çalışmalarla birlikteliğimizi güçlendirdik.Artık 
daha master projeler üretmemiz gerekiyor.Bundan sonra 
üniversite-sanayi işbirliğinde yeni bir döneme geçiyoruz. 
Üniversitemizin değerli öğretim görevlilerini de bu nedenle 
toplantımızda görüşlerini dinleyeceğiz.” dedi. 

 25-28 Eylül tarihlerinde SANTEK’14 fuarını ve Mat-
chforIndustry ekinliklerini eşzamanlı olarak düzenleye-
ceklerini açıklayan KSO Başkanı Zeytinoğlu, ”Bu sene 2 
yeni etkinliği daha fuar organizasyonumuza ilave ediyoruz. 
Büyük şirketlerimi için fuarı çekici kılmak hedefimizdir.” 
dedi.

-Prof Dr. Komsuoğlu: 2023 hedefi için 
çok çalışmak gerekli
KSO’nun Geleneksel Meslek Komiteleri Müş-

terek toplantısına 20 dolayında Öğretim üyesiy-
le katılan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sezer Komsuoğlu, Bu toplantıya Üniversitesinin en ça-
lışkan ve araştırmacı ekibiyle katıldığını vurgulayarak, 
“2023 yılında 100’üncü yaşını kutlayacak olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin önüne koyduğu güçlü hedefler var. Dünya-
nın ilk 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Kişi başına 
düşen milli geliri 20 bin doların üzerine çıkarmak istiyo-
ruz. 500 milyar dolarlık ihracat yapmak istiyoruz. Orta ve 
ileri teknoloji ürünlerinde Asya ve Avrupa’nın üretim üssü 
olmak istiyoruz.

KSO, Meslek Komiteleri 
müşterek toplantısında üniversite 

sanayi işbirliği ele alındı 

Kocaeli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu



��Kocaeli Odavizyon

Bu hedeflere ulaşan bir Türkiye stratejik konumu ile 
dünya için olağanüstü bir önem arz ediyor. Bu süreçte, 
2023’e 10 yıl kala yeni küresel ve ekonomik olasılıklar kar-
şısında, süregelen sorunları da göz önünde bulundurarak 
ülke olarak, kendimizi en iyi şekilde nasıl hazırlayacağımız 
sorusuna cevap aradığımızda anahtar rol bilim ve teknolo-
jiye aittir.” dedi. Bütün dünya ülkelerinde bilimin üretildiği 
yer üniversiteler ve araştırma merkezleri olduğunu belirten 
Prof.Dr.Komsuoğlu, “Ülkemiz için de üniversite-sanayi iş-
birliği konusu geleceğe doğru yatırım yapmak için belirle-
yici olacak. Fiziksel mekanlara yapılan yatırımlar insana 
yapılan yatırım ile desteklenerek güçlendirilmeli. 

Bu alanda başarı kazandıracak olanın yalnızca öğretim 
üyeleri değil, üniversitenin klasik yapısı dışında sanayi ile 
işbirliği içinde olan araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler 
de olduğunun dikkate alınması gerekir.” dedi.

KSO Meslek Komiteleri Müşterek toplantısında Koca-
eli Üniversitesi’nden Prof.Dr .Faruk Aras “Eğitim ve Staj 
programları(sürekli- uygulamalı eğitim), Prof.Dr. Cüneyt 
Oysu “Üniversite-Sanayi Ar-Ge Projeleri için Devlet Des-
tekleri”, Prof.Dr.Arif Demir “Üniversite Araştırma Alt-
yapıları” ve Evren Kutlu “Kocaeli Üniversitesi Teknoloji 
Transfer Ofisi” konularında sunum yaptılar. Kocaeli Üni-
versitesi öğretim üyelerinin sunumları sonrası KSO Mes-
lek Komiteleri ve KOÜ öğretim üyelerinden oluşan 20’şer 
kişiden oluşan 4’er ayrı gurup birlikte sorunları ve çözüm 
yollarını belirlemeye çalıştılar. 

KSO Meclis üyesi Kadir Decdeli “Eğitim ve Staj 
programları(sürekli- uygulamalı eğitim) Meslek Komite 
Başkanı Tunç Atıl, “Üniversite-Sanayi Ar-Ge Projeleri için 
Devlet Destekleri”, Meclis üyesi Bora Ergene, “Üniversi-
te Araştırma Altyapıları”, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr.Ali Demirci “ Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi” konularında ortak görüşlerini aktardılar.

-Finansal göstergeler değerlendirildi
Toplantıda son konuşmayı Piri Reis Üniversitesi Rektör 

Vekili Danışman Prof.Dr. Oral Erdoğan , “Küresel Ekono-
mi ve Türkiye” konusunda yaptı. 

Prof.Dr.Erdoğan , “  Ekonomik Büyüme mi, Resesyon 
mu beklenmeli mi “ görüşlerini açıklayarak, 2014 yılı baş-
larında ekonomik görünüm beklentisi ,2013 e göre olumlu” 
diyerek Global büyüme ve işsizlik beklentileri  ile Türkiye 
Ekonomisi  hakkında görüşlerini aktardı.

Prof.Dr Erdoğan sunumu sonrası üyelerin sorularını ya-
nıtladı.

-Komiteler dalında ödül almaya 
uygun görülen meslek grupları
Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komitelerinde yapılan ça-
lışmaları değerlendirilerek,Meslek Komiteleri temsilci-
lerine ödülleri verildi.
En Fazla Katılım Sağlayan Komite :22. Meslek Komite-
si İşlenmiş Metal Ürünleri   Sanayi Grubu (Başarı Yüz-
desi: yüzde 97)
En Fazla Öneri Getiren Komite: 19. Meslek Komitesi 
Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Grubu(Öneri Sayısı: 
41)
En Fazla Görüş Bildiren Komite:12. Meslek Komitesi 
Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sanayi Grubu(Görüş Sayısı: 
12)
En Fazla Üye Ziyareti Yapan Komite: 3. Meslek Komi-
tesi  Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu( Ziyaret 
Sayısı: 13)
En Fazla Meslek Grubu Faaliyeti Yapan Komite:9. ve 
10. Meslek Komitesi Boya ve Sanayi Gazları Sanayi 
Grubu- Temel Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu (Faaliyet 
Sayısı: 3)
En Fazla Alınan Kararları Sonuçlandıran Komite:3. 
Meslek Komitesi Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi 
Grubu(Sonuç Sayısı: 10)
En Fazla Müşterek Toplantıya Katılım Sağlayan Komi-
te: 22. Meslek Komitesi İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayi 
Grubu(Başarı Yüzdesi:  yüzde 90)

•

•

•

•

•

•

•

•

Kocaeli Sanayi Odası’nın Meslek Komiteleri Müşterek toplantısına 70 üye katıldı

KSO Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul 
açılış konuşmasını yaptı



�� Kocaeli Odavizyon

[meslek komiteleri ►

KSO Kartepe toplantılarında 4 Çalıştay Grubu üniversite-sanayi işbirliği konusunda 
beyin fırtınası gerçekleştirdiler.

En fazla öneri getiren Komite 19. Meslek Komitesi 
Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Grubu (Öneri sayısı 41)



12. Meslek Komitesi - Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sanayi Grubu       
Görüş Sayısı: 12

9. ve 10. Meslek Komitesi  - Boya ve Sanayi Gazları Sanayi Grubu 
Temel Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu 

Faaliyet Sayısı: 3

22. Meslek Komitesi - İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayi Grubu
Başarı Yüzdesi: Yüzde 90

3. Meslek Komitesi - Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu
 Sonuç Sayısı: 10



Toplantılar öncesi Kartepe Green Park Otelde 
geleneksel sucuk partisi ilgi gördü

AD Demirel Fabrika Müdürü 
Osman Zeki Erdoğan eşi ve 

çocuklarıyla aktiviteleri
 izlediler

En fazla katılım sağlayan Komite 22. Meslek Komitesi
İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayi Grubu 

(Başarı yüzdesi yüzde 97)

[meslek komiteleri ►
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KSO’nun Kartepe toplantısında AB Bilgi Merkezi desteğinde KSO oda 
orkestrası eşliğinde sunulan dans ve bale gösterisi ilgiyle izlendi

KSO’nun Kartepe toplantısında çocuklar içinde çeşitli oyunlar sergilendi

KSO’nun Meslek Komiteleri Müşterek toplantısında eşler içinde 
çeşitli aktiviteler düzenlendi

��Kocaeli Odavizyon
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[meclis toplantısı ►

Kocaeli Sanayi 
Odası (KSO)’nun Mayıs 

ayı Meclis Toplantısı 10-16 
Mayıs Engelliler Haftası dolayı-

sıyla Akmeşe’de bulunan ve KSO’nun 
sosyal sorumluluk projesi olan Bizim-

köy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı’nda 
gerçekleştirildi. Anadolu Jet Başkanı İbrahim 

Doğan’ın konuk olduğu toplantıda Gebze Ticaret 
Odası Başkanı Naim Çiler, Kocaeli Büyükşehir Be-

lediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol ve Büyükşehir 
Genel Sekreter Yardımcısı Feyzullah Okumuş, İşkur İl 
Müdürü Öztekin Kaşukçi, Cengiz Topel Havaalanı Müdürü 
Hakan Çelik ile Bizimköy’e katkısı geçen, geçen dönem 
Meclis ve Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Kanık ve KSO Mec-
lis üyeleri  hazır bulundu. 

KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un başkan-
lığında toplanan KSO Meclis üyeleri Soma’da hayatını 
kaybeden madem işçileri için gerçekleştirilen bir dakikalık 
Saygı Duruşu ile Meclis toplantısı başlatıldı. Meclis top-
lantısında ilk sözü alan  KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,  
Soma’da hayatını kaybeden maden işçilerinin aileleri için 
KSO olarak yardım kampanyası önerisinde bulundu.Zey-
tinoğlu, yardım kampanyasının TOBB nezdinde veya KSO  
yönetim kurulu üyeleri olarak yardım toplayabileceklerini  
vurguladı. Hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet di-
leyen Zeytinoğlu, Mayıs ayı Meclis toplantısını Engelliler 
Haftası nedeniyle  KSO’nun sosyal Projesi olan Bizimköy 
Engelliler Üretim Merkezi’nde yapmayı uygun gördükle-
rini açıkladı.

-SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 
Konuşmasını “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi” 

ni tanıtarak sürdüren KSO Başkanı Zeytinoğlu,”10-16 
Mayıs Engelliler Haftasını kutlarım. Bizimköy, odamızın 
Avrupa’da dahi örneği olmayan en önemli sosyal sorum-
luluk projesidir. Bu proje ile engellilerin istihdamını sağ-
layarak toplumdan soyutlanmalarını önlemeyi amaçladık. 
Projenin ortakları; Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Türk Anneler Derneği ve 
İstanbul Milletlerarası Lions Kulübü Derneği’dir. Bizim-
köy projesi Avrupa Birliği’nin de desteğiyle 2006 yılında  

hayata geçirildi” 
Projenin hayata geçtikten itibaren defalarca ödüllen-

dirildiğini de ekleyen KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Merkezi-
mizde şu anda 63’ü engelli toplam 75 personel ile üretim 
sürdürülmekte. Bugün burada önemli markalara üretim 
yapıyoruz. Bunların yüzde 95’inin ihraç ediliyor. Ülke eko-
nomisine verdiğimiz katkı, engelli personelimiz için övünç 
kaynağı olmaktadır. Amacımız daha çok istihdam sağla-
maktır. Bizimköy gibi üretim merkezlerinin Türkiye’nin 
her bölgesine yaygınlaştırılması gerekiyor” dedi.

-EKONOMİK DEĞERLENDİRME
Konuşmasına daha sonra ekonomik  değerlendirme ile 

devam eden  KSO Başkanı Zeytinoğlu, “İhracattaki ar-
tış memnuniyet vericidir. Mart ayında 14,7 milyar dolar 
ile rekor seviyeye ulaşmıştır. TİM – Nisan ihracatı 13,2 
milyar dolar olarak açıklandı. Altın dahil Nisan ayı ihra-
catı yine 14 milyar doların üzerinde olacaktır. Yılın ilk üç 
ayında ihracatımızda önemli artışlar kaydettik. Bu geliş-
meleri yılsonu hedeflerine ulaşmada olumlu olarak değer-
lendiriyoruz

İhracatımızda en büyük partnerimiz olan Avrupa’nın 
payı da 2014 yılının başından bu yana artmaktadır. Mart 
ayında yüzde 57,7’ye yükselmiştir. (Mart 2013 yüzde 
49,5) İhracatımızdaki olumlu gelişmeye döviz kurundaki 
değişimin ve Euro Bölgesinin olumlu katkısı olmaktadır. 
Avrupa Komisyonu, bahar ekonomik tahminler raporunu 
açıkladı.

Rapora göre AB bu yıl yüzde 1,6, gelecek yıl yüzde 
2 büyüyecek.Avrupa Komisyonu ülkemiz için büyüme 
tahminlerini de yükseltti. Tahmin ; 2014’ de  yüzde 2,6, 
2015’de yüzde 3,3.

-CARİ AÇIK
KSO Başkanı Zeytinoğlu , “Cari açık yılın ilk üç ayın-

da  11,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyre-
ğinde açık yüzde  30,8 azaldı. Yıllık cari açık 59,9 milyar 
dolara geriledi. Cari açıktaki azalmayı memnuniyet verici 
buluyoruz.

OVP’da 55 milyar dolar hedefleniyor. Önümüzdeki ay-
larda dış ticaret açığındaki azalmaya paralel olarak yıl 
sonunda hedefin altında gerçekleşme olabilir. 

TL’nin gerçek değerine yakın olmasının ihracata ne 
kadar destek olduğunu görüyoruz. Tek endişemiz son ay-

KSO Başkanı Zeytinoğlu, Meclis Toplantısı’nda 
Soma faciası için yardım kampanyası önerdi

KSO  MECLİS TOPLANTISI 
SOMA MADEN OCAĞI KAZASINDA 
ÖLENLER İÇİN SAYGI DURUŞU 
İLE BAŞLADI
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larda TL’nin yeniden değer kazanması ile cari açıktaki ge-
rilemenin olumsuz etkileneceği yönündedirMeclis toplantı-
sının bitimi sonrası söz alan konuk konuşmacı Anadolujet 
Başkanı İbrahim Doğan ise güne üzücü bir olayla başladık-
larını belirterek, “Soma’da yaşanan bu felakkat hepimizi 
çok üzmüştür.  Bizimköy, muhteşem bir oluşum olmuş. Ne 
olursa olsun sonuç gerçeği ortaya koymaktır. Bu hafta he-
pimizin haftası. Bizler de bir çok konuda engelliyiz. Ken-
di adıma bu haftayı benim haftam olarak ilan edebilirim” 
dedi. Üretimle ilgili de konuşan Doğan, “Zihnimizi gele-
cekle meşgul etmeliyiz” ifadesine yer verdi.

Kocaeli’de Anadolujet olarak uçuşlara başladıkları dö-
nemi incelediklerini kaydeden İbrahim Doğan, “Önce ihti-
yacı anlamaya çalışıyoruz. İhtiyacı anlamak için de gidip 
ihtiyaç sahibine sorduk. Sonrasında pek çok haberler çıktı. 
Siyasi hamlelerle gelindi gibi. Bu tabi ki bir yatırım işi. Si-
yasi, ekonomik tüm paremetrelere  paralel hareket edilme-
li. Bu bölgeden uçuş potansiyellerine baktık. Buna 
göre Marmara bölgesi kapsamında büyük 

çoğunluk Kocaeli’den seyahat ediyor” dedi.
Kocaeli’den Ankara’ya seyehat edenler Ankara’dan 

dağıtılıyor diyen Doğan, “Ankara’ya uçakla gitseniz za-
mandan büyük tasarruf oluyor. Uçakla gidildiğinde za-
man satın alıyorsunuz. 39 liradan 2 bin 15 kişiyi taşımışız 
şu ana kadar. Kocaeli’den pek çok yere sefer düzenliyoruz. 
Havayoluna yapılan her yatırım ülke ekonomisine katkı 
sağlıyor. Burayı bir yatırım olarak görürüz. Buranın ge-
lişimiyle ilgili pek çok kez bir araya geldik” şeklinde ko-
nuştu. 

Kocaeli’yi rakamların yalan söylediği bir şehre ben-
zeten İbrahim Doğan, “Gittiğimiz her yerde ortaya bir 
hizmet koymayı amaçlıyoruz. Sonuna kadar yanınızdayız. 
Buraya olan talep arttıkça daha fazla yatırım olacaktır. 
Havacılık Türkiye’deki en ciddi sektördür” dedi.
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23 Kasım 2004 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren TURQU-
ALITY® programı, küresel pazarlardaki değişimler ve prog-
ram paydaşlarının talepleri de dikkate alınarak, stratejik bir 
gelişim ve değişim sürecinden geçerek bugün bulunduğu nok-
taya ulaştı. TURQUALITY® bugün; firmaları kurumsal, fi-
nansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma 
destek platformu olarak konumlandırılıyor.

Projeyle ilgili teknik çalışmaları yürütmek üzere Eko-
nomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı 
Birlikleri ile özel sektör temsilcilerinden oluşan TURQUA-
LITY® Çalışma Grubu ile TURQUALITY® Sekretaryası 
oluşturuldu. TURQUALITY® Çalışma Grubu tarafından 
proje kapsamında izlenecek strateji belirlendi.

Oluşturulan strateji doğrultusunda, tekstil ve hazır giyim 
programın pilot sektörü olarak belirlendi. TURQUALITY® 
Sertifikası verilecek markaların seçilmesi ve bu markaların 
sağlanabilmesi amacıyla uluslararası bir şirketten danış-
manlık hizmeti alınması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Wer-
ner International Danışmanlık Firması ile çalışıldı. 

TURQUALITY® kapsamında olan 15 firmanın inceleme 
çalışmaları üretim ve pazarlama olmak üzere iki kısımda 
gerçekleştirildi ve kıyaslama (“Benchmarking”) çalışması 
tamamlandı.

Stratejik toplantılar sonucunda “Markalaşma Yol Hari-
tası” oluşturuldu

TURQUALITY® Projesinin “Uluslararası Tanıtım, Pa-
zarlama ve Markalaşma Stratejisi”nin geliştirilmesi ve proje 
çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin gözden geçirilmesi 
amacıyla 30 Haziran- 1 Temmuz 2005 tarihlerinde Strate-
jik Planlama toplantısı yapıldı. Toplantıya “Konumlandırma 
(Positioning)” olarak tanımlanan pazarlama yaklaşımının 
geliştirilmesinde önemli rol alan ve pazarlama konusunda 

yaratıcı fikirler geliştiren Jack Trout, Werner International 
firmasından Gian Mario Borney, Jan Urlings ve uluslara-
rası markalaşma ve pazarlama uzmanları Armando Branc-
hini, Carlo Giordanetti ile TURQUALITY® Çalışma Grubu 
Üyeleri’nden oluşan Yönlendirme Komitesi katıldı.

Stratejik Planlama toplantısına katılan ekip, ikinci top-
lantısını 28-29 Temmuz 2005 tarihleri arasında gerçekleştir-
di ve bu çalışmalar sonucunda TURQUALITY® Programı’nın 
uygulaması için “TURQUALITY® Stratejik Planı” ve “Mar-
kalaşma Yol Haritası” dokümanı oluşturuldu.

TURQUALITY® Programı diğer sektörlere de açıldı
Yapılan Stratejik Planlama çalışması doğrultusunda, 

TURQUALITY® Programı kapsamına alınması planlanan 
firma sayısının arttırılarak, Program’ın pilot sektörleri ola-
rak seçilen tekstil ve hazır giyim ile beraber diğer sektörlerin 
de Program’a dahil edilmesi kararlaştırıldı. Bu sektörler hızlı 
tüketim ürünleri, dayanıklı tüketim ürünleri, kuyum/mücev-
herat oldu.

Turquality projesinin tarihçesi
Dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality’nin 

tüketicilerin gözünde bir marka referansı, Türk markaları açısından ise bir gelişim 
katalizörü olabilmesi amaçlanıyor.

A
ralık 2013 sonu 
itibariyle 93 firmanın 
105 markası 
TURQUALITY® 
Programı; 50 firmanın 

53 markası Marka Destek Programı 
kapsamında değerlendirilmiştir.

�� Kocaeli Odavizyon
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Turquality 14 Aralık 2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/4 sayılı Türk 
Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının 
Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” çerçeve-
sinde, TURQUALITY® Programına başvuran firmalara ön 
inceleme yapma ve TURQUALITY® Programı ile Marka 
Programına dahil olan firmalar için Markalaşma Gelişim 
Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin danışmanlık hizmeti ver-
me konusunda, 5 firma TURQUALITY® Programı Yönetim 
Danışmanı olarak yetkilendirilmiştir.

Bu bağlamda, TURQUALITY®/Marka Programı’na da-
hil olan firmalar, dünyanın önde gelen danışmanlık şirketle-
rinden Deloitte, Ernst and Young, McKinsey, Pricewaterhou-
se ve Boston Consulting Group’tan hizmet alabilmektedir.

Firmalar Markalaşma Gelişim Yol haritası çalışmasının 
yapılmasını teminen ön inceleme çalışmasını yapan firma ha-

riç yukarıda zikredilen diğer 4 firmayla birlikte çalışmalarını 
yapar. Markalaşma Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına 
ilişkin danışmanlık giderleri %75 oranında ve 200.000 do-
lara kadar 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamında desteklenmek-
tedir.

Yönetim danışmanlığı firması işbirliğiyle yapılan çalış-
ma neticesinde; firmanın mevcut durumunun detaylı anali-
zi yapılmakta ve küresel piyasada kendi sektöründeki en iyi 
firmalarla karşılaştırılarak, “iyileştirme projeleri” belirlen-
mektedir. 

Her marka için ayrı ayrı oluşturulan Markalaşma Gelişim 
Yol Haritası ile bu iyileştirme projeleri destek dönemi içinde 
gerçekleştirilecek şekilde programlanmaktadır. 

Dolayısıyla markalaşma stratejisi oluşturulması nokta-
sında firmaya müdahale etmeyip, firmanın konusunda uzman 
profesyonellerle birlikte kendi markasına özgü stratejisini 
yaratması imkanı sağlanmaktadır.

TURQUALITY® Programı kapsamına alınan firmalara sağlanan en önemli imkanlardan 
biri Markalaşma Gelişim Yol Haritası. Bu çalışma ile firmaların Markalaşma Yol Haritası 

oluşturmasına ve bu haritanın hayata geçirilmesine destek sağlanmaktadır. 

Markalaşma gelişim yol haritası 

Turquality Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulun-
durduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına 
sahip firmalarının, üretimlerinden pazarlamalarına, satış-
larından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri 
kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma 
ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi 
markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu 
markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturul-
ması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet des-
tekli ilk ve tek markalaşma programı.

TURQUALITY®’nin Misyonu
• Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif 

oluşturmak
• Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güç-

lendirmek
• Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak

TURQUALITY®’nin Hedefleri
• Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka 

olma yolunda finansal kaynak sağlamak.
• Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların 

ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, 
organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile des-
tek olmak.

• Program kapsamında bulunan firmaların yönetim bi-
rimlerine yönelik eğitim desteği vermek.

• Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması 
ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde 
bulunmak.

• Türk firmalarının marka bilincini artırmak.
• Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon ala-

bilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.
Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör 

olmak.

Turquality 
dünyanın devlet destekli ilk ve 

tek markalaşma programı

��Kocaeli Odavizyon
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Vektora Bilişim Teknolojileri, kurulduğu 2003 yılından bu yana 
değişik sektörlerde 150’nin üzerinde müşteriye teknoloji hiz-
metleri sağlayan ve 150’nin üzerinde danışmanı ile başarılı 
projelerle adını duyuran bir firma olarak hızla yükselmeye de-

vam ediyor. 
Hem SAP hem Microsoft Gold Partneri olan VEKTORA, uygulama da-

nışmanlığı, yazılım geliştirme, sistem entegrasyonları hizmetlerinin dışında 
iş akışı, proje yönetimi, eğitim ve destek servisleri ile müşterilerinin rekabet 
gücünü artırıyor.

SAP ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) implementasyonlarının yanı sıra 
ürün ailesi olarak CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), BA&T (İş Analitikleri 
ve Teknolojileri) ve  Mobil Çözümlerde referansları ve sektörel olarak enerji, 
üretim, servis, pazarlama, e-ticaret uygulamalarındaki referansları ile müşte-
rilerinin rakiplerinden bir adım önde olmalarını sağlayan Vektora; Microsoft 
uygulamaları, IOS&Android&Windows Mobil Uygulamalar ve KOBİ’lere yö-
nelik SAP Business One çözümleri ile de farklı alanlarda hizmet veriyor.

Son yıllarda Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörünün çift 
haneli büyümeye devam ettiğini aktaran Vektora Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Demirbaş; 2012’de önceki yıla göre yüzde 18, 2013’te yüzde 11’lik 
büyüme görüldüğünü kaydetti. Mehmet Demirbaş; “2013 kur dalgalanması 
olmasa daha da yüksek bir büyüme beklenebilirdi. Sektörün 2013 büyüme 
rakamlarının genel büyümeye oranla yüksek olma sebebi uzun süredir aynı. 
Gelişmiş ülkelerdeki pazar payına ulaşmış ve doymuş bir sektörden bahse-
demiyoruz, ayrıca nitelikli işgücü anlamında da ihtiyaç hala işgücü arzının 
üzerinde. 2013 Vektora açısından gayet iyi bir yıl oldu. Son yıllarda hem 
çalışan sayısı, hem ciro anlamında büyümemiz devam ediyor. Yaklaşık yüzde 
50’lik bir büyüme sağladık. Bunu doğru stratejilere, doğru zamanlamaya ve 
en önemlisi ‘doğru, nitelikli’ çalışma arkadaşlarımıza borçluyuz. Bu sayede 
yazılım partnerliklerimizde, ürün yelpazemizde birkaç seviye atladığımızı da 
söyleyebilirim” dedi.

2014 yılına ilişkin görüşlerini aktaran Mehmet Demirbaş; “Kur dalgalan-
masının özellikle 2’nci çeyrekten bu yana daha durağan bir hal alması bu yıl 
büyümenin daha da yavaşlamasını engelleyecek. Yine çift haneli bir büyüme 
bekleyebiliriz. Özellikle bilişim alanında 2014 önceki yıllara göre daha farklı 
bir yıl olacak gibi görünüyor. Aslında emarelerini birkaç yıldır gördüğümüz 
değişimlerin bu yıl hızlanarak belirginleşeceğini görmek zor değil. Çokça 
bahsedilen Bulut bilişim, artık algı açısından sadece donanım/işletim mali-
yetini düşürmek değil, yazılımları da bir servis olarak almak kolaylığı demek 
olacak” değerlendirmesinde bulundu.

- Ülkemizin sağlıkta teknoloji ve bilişim gereklilikleri 
konusunda çok ciddi bir yolu var
Kurumsal firmaların önemli ölçüde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) 

dönüşümlerini yapmış olduklarını belirten Mehmet Demirbaş; “Bu ölçekte 
özellikle ERP uygulamalarının üzerine yeni boyut tamamlayıcı uygulamalar 
ve bellek-içi teknolojiler en büyük fırsatlar olacak. Hatta şu anda bu döne-
mi yaşamaya başladık diyebilirim. Bu uygulamalar CRM (Müşteri ilişkileri 
yönetimi), SCM (Tedarik Zinciri Yönetimi), İş Analitikleri ve Teknolojileri 
ve Mobil Uygulamalar ürün aileleri başta olmak üzere birçok yeni alanda 
firmalara entegre değer üretecek. Küçük ve orta ölçekli firmalarda bugün 
sadece temel muhasebe/stok ihtiyaçlarını karşılayan basit uygulamaların kar-
şısına KOBİ’lere büyümeleri esnasında yol arkadaşı olacak yeni/kolay/detaylı 
uygulamalar çıkacak. Kamuya bakacak olursak da e-fatura, e-defter gibi he-
pimizin bildiği uygulamaların yanı sıra, halen devam eden e-devlet projele-
ri önemli fırsatlar. Özel bir alan olarak da sağlık sektörünü ciddi bir fırsat 
olarak görüyorum. 4-5 Haziran 2014’te İstanbul’da Uluslararası saygın bir 
topluluk olan HIMSS (Sağlık Bilişim Yönetim Sistemleri Topluluğu) Türkiye 
konferansı yapıldı. Bu çok önemli ve Türkiye’de ilk kez düzenleniyor. Ülkemi-
zin sağlıkta teknoloji ve bilişim gereklilikleri konusunda çok ciddi bir yolu var. 
Bu da önemli fırsatlardan biri diyebilirim” açıklamasında bulundu.

- Ülkeye katma değer üretebileceğimiz 
platformlar oluşturulmalı
TURQUALITY ülkemizin markalaşmayı desteklemesi açı-

sından ülke katma değerini çok önemsediğimiz bir proje. Vek-
tora olarak 2010 yılından bu yana TQ kapsamında firmalara 
danışmanlık/yazılım hizmetleriyle destek olmaya çalışıyoruz. 
Bugüne kadar çalıştığımız Türkiye’yi uluslararası arenada 
temsil eden çok önemli firmalar var. Ve bu konuda destek is-
teyen firmalara SAP ve Microsoft ürünleri uygulamalarıyla 
önemli rekabet avantajı sağlayabiliriz. Bir öneri olarak şunu 
iletebilirim, bu programa katılan tüm firmaların teknoloji ve 
bilişim alanında aslında önemli ihtiyaçları olabilir. Veya bizim 
onlara ne kadar katma değer üretebileceğimiz hakkında henüz 
çok detaylı bilgileri olmayabilir. Bu konuda ortak platformlar-
da neler yapabileceğimizi aktarmak güzel olabilir. 

Mehmet Demirbaş kimdir?
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden  2002 

yılında mezun olan Mehmet Demirbaş, aynı yıl danışmanlık 
hayatına başladı. Havelsan ve sonrasında Sabancı Grup Şir-
ketlerinde yıllar içerisinde Danışmanlık, Proje Yöneticiliği, 
Bilgi Sistemleri Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Bu görevleri 
sırasında orta ve büyük ölçekli yazılım projelerini yönetirken, 
iç ve dış ekip yönetimi ve değişik ölçeklerde bütçe yönetimi 
de yaptı. Son olarak 2011 yılından bu yana bünyesinde oldu-
ğu Vektora’da İş Geliştirme ve Projelerden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla sürdürüyor.

Mehmet DEMİRBAŞ
Vektora Genel Müdür Yardımcısı

başarılı projeler ile 
adını duyurmaya 
devam ediyor...

[turquality ►
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KOBİ’ler esneklik ve hızlarından yararlanıyor

29 ülkede, 1.000’e yakın danışman ve 65 iş 
ortağı ile 3.000 müşterisine hizmet sunan 
ABAS, ürünü olan abas Business Suite ile 
müşterilerine standart ERP modüllerinin 
yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), 

Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), APS 
(İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yöne-
tim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, E-Fatura 
ve Webshop çözümlerini de sunuyor. 
Abas’a göre KOBİ’ler esneklik ve hızlarından 
yararlanıyor...

Şu anda bir KOBİ olmak için mükemmel bir za-
man. Neden mi? Çünkü KOBİ’lerin esnek ve hızlı 
uyum sağlayan yapısı, kendilerinden daha büyük 
rakiplerine oranla net bir avantaj ve fark yaratıyor. 
KOBİ’lerin bu esnek ve hızlı uyum sağlayan yapısı ise, 
Entegre Kurumsal Uygulamalar sayesinde teknolo-
jik olarak ta tam anlamıyla destekleniyor. Kurumsal 
uygulamaların, KOBİ’ler içerisinde artan kullanımı 
ve satın alınabilir hale gelmesi de KOBİ’lere şansları 
eşitleme konusunda destek oluyor. KOBİ’ler için bir 
diğer önemli nokta ise, hemen hemen her firmanın, 
yerel marketten bölgesel, ulusal veya global pazara 
erişiminin oldukça kolay hale gelmesi. Entegre Ku-
rumsal Uygulamalar ise yeni pazarlara giriş sırasında 
ihtiyaç duyulan başlıkların karşılanması noktasında 
kritik bir rol oynuyorlar.

ERP sistemlerinin KOBİ’ler için bir diğer avantajı 
ise, ERP sistemlerinin kendilerine benzer yapılar için 
inşa edilmesi ve buna maliyet avantajı faktörünün 
de dahil edilmesi. KOBİ sahipleri, tek bir entegre ku-
rumsal sistemin, tek bir tedarikçiden ve tek bir destek 
ekibi ile gelmesi konusunda oldukça ısrarlılar. CRM, 
SRM, BI (iş zekası) gibi farklı tedarikçilerden temin 
edilen nokta çözümler son 10 yıl içerisinde oldukça 
çoğaldı. Bu çok çeşitli ve farklı altyapıdaki teknolo-
jiler, KOBİ’lerin farklı sistemleri tek bir yapı altında 
toplamalarını maliyet ve yapılandırma anlamında old-
ukça zorlaştırıyor. ERP tedarikçileri ise, geliştirmeye 
başladıkları kendi nokta çözümleri ile ERP ekosistemi 
içerisine çokça ihtiyaç duyulan yapıları dahil ediyor-
lar. 

İşe odaklanma özgürlüğü
Kurumsal uygulamalar firmalara işlerini büyütmeleri 
için gerekli olan operasyonel hedeflere odaklanma 
özgürlüğünü sunuyor. Yeni Entegre Kurumsal Uygu-
lamalar, ERP’nin temel sistemleri ile entegre olarak, 
müşteri ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunda za-
man ve enerji sağlar, satış süreçlerinin yönetilmesini 

sağlar, ürün çeşitliliğini artırır ve yeni fırsatların 
ortaya çıkmasını sağlar. Ayrıca yönetim bölümü de, 
firmanın önemli bilgilerine ve iş zekasına daha kolay 
erişim sağlar.

Kurumlara uygulamaların entegrasyonu ko-
nusunda yeni bir alan da mobilite. Mobil teknoloji, 
özgürlük konseptini bambaşka bir düzeye taşıdı. Mo-
bilite, tüm firmaların, tedarikçilerin, danışmanların 
ve üreticilerin bilgiye erişim yaklaşımlarını tekrar 
değerlendirmeye almalarını sağladı. 
abas Business Suite çözümü standart sürümünde 
aşağıda belirtilen mobil uygulamaları içeriyor:

Mobile Sales: Satış çalışanları için,
Mobile Service: Servis çalışanları için,
Mobile Purchase: Satınalma çalışanları için,
Mobile Shop Floor: Üretim sahasından veri  
toplamaya yönelik uygulama.

•
•
•
•

 
abas Business Suite, üretim, servis ya 
da hizmet işletmelerinin ihtiyaçlarını 
karşılayan entegre iş fonksiyonları 
sunuyor. Gerçek bir kurumsal uygu-
lama fonksiyonu oluşturmak için, abas 
takip eden listedeki nokta çözümler-
in tek bir yapı altında müşterilerine 
sunuyor:
 

• Satınalma
• Satış
• Konfigüratör
• CRM
• Üretim Planlama Kontrol   

           (PPC)
• Servis yönetimi
• Ana Üretim Planlama 
 (MPS)
• Sabit Kıymetler
• Grup Muhasebesi
• Finansal Karar Destek
• B2B - B2C
• Mobil Uygulamalar
• İş Zekası (BI)
• Proje Yönetimi
• Business Apps
• EDI
• Satış Planlama
• Maliyetlendirme
• Malzeme Yönetimi
• Malzeme Değerleme
• Maliyet Muhasebesi
• Finansal Muhasebe
•  e-Fatura
• Doküman Yönetim Sistemi 
 (DMS)
• İleri Planlama-Çizelgeleme 
 (APS)

[turquality ►



Hayat dijitalleşiyor!
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatın her alanına nüfus eden elektronik 

uygulamalar, neredeyse tüm sektörlerin iş süreçlerini de ciddi ölçüde değiştir-
meye başladı. Teknoloji ivmesi sayesinde firmaların faturalama, defter tutma 
ve arşivleme gibi iş kollarının uzayıp giden iş süreçlerini kısaltıyor.

Zamanı bükmek sizin elinizde! 

FIT Solutions CTO’su Koray Gültekin Bahar, dijitalleşen yeni dünyada, 
teknolojinin gerisinde kalan firmaların uzun soluklu başarılar elde edeme-
yeceğini belirterek, başarının sırrının zamanı iyi yönetmek olduğunu, bunun 
da ancak elektronik uygulamaların etkin kullanılmasıyla mümkün olabile-
ceğini ifade etti. “e-Dönüşüm®” konseptinin yaratıcısı FIT Solutions’ın e-
Fatura, e-Defter, e-Arşiv gibi elektronik uygulamaları; zamanı yönetme, iş 
gücü kayıplarının önlenmesi, faturalama ve arşivleme maliyetlerinin azaltıl-
ması, depolama sorunlarının ortadan kalkması gibi olumlu etkilerle, firma-
ların zaman ve maliyet yönetimlerini kolaylaştırarak, başarıya odaklanmak 
için fırsat yaratıyor. 

Masraf yönetimi, şirketler için de ülke ekonomisi 
açısından da faydalı
Kağıt israfının önlenmesinin yanı sıra, e-fatura uygulamasının maliyeti 

de oldukça düşük. Bir kağıt faturanın maliyeti ortalama 6 TL iken, e-fatura 
maliyeti ortalama 0.2 TL. Gider kalemlerinin azaltılması ve kaynakların 
doğru kullanılması, ülke ekonomisi açısından da oldukça önemli. 1300’den 
fazla e-fatura müşterisine hizmet veren FIT Solutions, sunduğu çözümlerle, 
ülke ekonomisine de katkı sağlayarak, uzun süreli değer katmayı hedefliyor. 
Yasal mevzuat gereği şirketlerin e-fatura’ya geçiş süreçlerini neredeyse ta-
mamladığını belirten Koray Gültekin Bahar, e-defter ve e-arşiv çözümlerine 
geçişin hızlanmasını beklediğini ifade etti. 

Daha yaşanabilir bir gelecek için, doğayı korumak 
hepimizin sorumluluğu!
Koray Gültekin Bahar, FIT Solutions çalışmalarından bahsederken, e-

dönüşüm uygulamalarının doğa sorumluluğu bilinciyle faaliyet gösterdiğinin 
altını çizdi. Sadece 2013 yılında, FIT Solutions’ın hizmet verdiği firmalar göz 
önüne alındığında, FIT SAP e-fatura çözümü sayesinde, 1 yılda 10 milyondan 
fazla faturanın, kağıt fatura olarak basılmamış olması, çok sayıda ağacın ke-
silmesinin önlenmesi anlamına geliyor. 

FIT Solutions uluslararası platformlarda yarışıyor
3 Haziran 2014’te başlayan etkinliğin ilk gününde, 25.000’den fazla pro-

fesyonelin katılımıyla gerçekleşen SAPPHIRE NOW, bugüne kadar düzenlenen 
en büyük SAP organizasyonu olarak kayıtlara geçti. FIT Solutions yöneticileri 
Ahmet Bilgen (CEO), Koray Gültekin Bahar (CTO) ve Arman Eker (Ar-Ge 
Manager), Orlando’da düzenlenen SAPPHIRE NOW etkinliğinde Türkiye’yi 
temsil eden yöneticiler arasında yer aldı. “e-dönüşüm®” konseptinin yaratıcısı 
FIT Solutions bünyesinde doğan yeni Trendbox ürünü, “SAP Startup Awards” 
- “Most Transformative - En İyi Dönüşüm Uygulaması” kategorisinde finale 
kaldı. Koray Gültekin Bahar, AR-GE projelerine önemli ölçüde yatırım yapan, 
innovatif bir yaklaşımla gelişimden yana adımlar atan FIT Solutions ekibi ola-
rak, “e-Dönüşüm®” alanında birbirinden değerli projelerde öncü olmayı ilke 
edindiklerini söyledi. 

Koray Gültekin Bahar: 
Teknolojinin gerisinde kalan firmalar uzun 

soluklu başarılar elde edemeyecek

Koray Gültekin Bahar 
FIT Solutions CTO’su. 

(Teknolojiden Sorumlu 
Genel Müdür 

Yardımcısı)
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Yıl / Ay 
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık

2013 
(Türkiye)

72,4 72,2 72,7 73,6 74,8 75,3 75,5 75,5 75,4 76,4 75,6 76,0 74,6

2013 
(Kocaeli)

69,4 68,2 70,0 70,9 71,3 71,8 71,8 70,8 72,0 71,9 71,5 72,4 71,0

2014 
(Türkiye)

73,9 73,3 73,1 74,4 74,4

2014 
(Kocaeli)

70,5 71,9 70,7 70,6 71,4

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık olarak takip 
edilmesi amacıyla hazırlanan Mayıs ayı anketi 
çerçevesinde odamızca bir araştırma yapıldı. 

Araştırmaya katılan firma sayısı 130 adet olup bu firmaların yüzde 71’i KOBİ, 
yüzde 29’u büyük ölçekli firma niteliğindedir. 

Sanayi kuruluşlarının 
durumunu 

belirleme anketi 
sonuç raporu

Kocaeli Sanayi Odası tarafından yapılan araştırmaya göre Mayıs ayı için Kocaeli firmalarının kapa-
site kullanım oranı yüzde 71,4 olarak belirlendi. Kocaeli sanayinin kapasiteleri geçen yılın aynı ayına 
göre 0,1 puan artarken, bir evvelki aya göre 0,8 puanlık bir artış gösterdi. İlimizdeki kapasite kulla-

nım oranındaki artışlarda inşaat sektöründeki canlanma etkili oldu. 

Merkez Bankası tarafından Türkiye’nin Mayıs ayı kapasite kullanım oranı yüzde 74,4 olarak açıklan-
dı. Türkiye genelinde, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,4 puanlık bir azalış gerçekleşirken, bir önceki 

aya göre ise bir değişme gerçekleşmedi.

İstihdam►
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Mayıs ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 25’inin istihdamlarının arttığı, yüzde 67,86’sının ise 
istihdamlarında bir önceki aya göre değişim yaşanmadığı belirlendi.

Firma Bildirimleri Mayıs (%)

Arttı 25,00

Değişmedi 67,86

Azaldı 7,14

Firmaların yüzde 12,24’ünün Haziran ayında iç siparişlerinin arttığı belirtilirken 
yüzde 22,45’inin siparişlerinin azaldığı belirtildi. 

Genel olarak, siparişlerdeki azalışların nedeni, sezona bağlı açıklanmıştır. 

Firma Bildirimleri (%) Haziran

Arttı/Artacak 12,24

Değişmedi/Değişmeyecek 65,31

Azaldı/Azalacak 22,45

Ankete katılan firmaların yüzde 20,51’i dış siparişlerinin Haziran ayında arttığını belirtirken, 
yüzde 10,26’sı ihracatlarında azalış bildirdiler. 

Firmaların yüzde 69’unun ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmadı.

Firma Bildirimleri (%) Haziran

Arttı/Artacak 20,51

Değişmedi/Değişmeyecek 69,23

Azaldı/Azalacak 10,26

İstihdam►

İç Siparişler►

Dış Siparişler►

��Kocaeli Odavizyon
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[işbirlikleri ►

Anadolu’da Ekonominin Desteklenmesi Projesi” kapsamında KOSGEB ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) 
organizasyonunda, 04-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında Almanya’ya bir iş gezisi düzenlendi. İş gezisi, Odamızın da yer 
aldığı  projeye dahil olan 13 Oda’nın (Eskişehir, Konya, Kocaeli, Gaziantep Sanayi Odaları ve Antakya, Osmaniye, Samsun, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Sivas, Bursa, Adıyaman, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odaları) Genel Sekreterleri ve proje 
uygulama birimi ile gerçekleştirildi. Genel Sekreterimiz Memet Turabi’nin iştirak ettiği İş gezisi kapsamında;

KOSGEB - GIZ işbirliği ile yapılan Almanya iş gezisinde

Hamburg Ticaret Odası (Handelskammer Hamburg),
Kuzey Ticaret Odası (IHK Nord), 
Bremen Yüksekokulu (Hochschule Bremen),
Türk-Alman Ekonomi Enstitüsü : TD-Win (Turkish-
DeutschesWirtschaftsinstitut e.V.)
Bremen Ticaret Odası (Handelskammer Bremen),
Alman Otomotiv Sanayi Birliği (EZ_Scout),
Türk-Avrupa Ekonomi Forumu (TEWIFO),
Bremen Kalkınma Ajansı (WFB),
Bremen Pamuk Borsası (Bremer Baumwollbörse),
Elyaf Enstitüsü (Faserinstitut Bremen e.V.- FIBRE),

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

GIZ - Aşağı Saksonya Eyaleti Ofisi,
Avrupalı Türk İş Adamları Derneği (Bund Türkisch-
Europaischer Unternehmer e.V.),
Bremerhaven Turizm, Pazarlama ve Etkinlikler Şir-
keti (Erlebnis Bremerhaven Geselleschaft für Touris-
tik, Marketing und Veranstaltungen mbH),
Bremerhaven Yatırım Destekleme ve Kent Gelişim 
Kurumu (BIS)
Still Gabelstapler firması
BLG Automotive Logistics GmbH & Co.KG firması
EfeFırat Feinkost GmbH firması

*
*

*

*

*
*
*

ziyaret edilirken çalışmakta oldukları kurumun çalışma 
alanları ve faaliyetlerine ilişkin bilgi edinildi. Bu bağlam-
da; 17 kişilik Türk heytinde yer alan Ticaret ve Sanayi 
Odaları / Sanayi Odaları yetkililerinin kendi bölgelerine 
ilişkin özellikle kümelenme, teknoloji transferi, inovasyon 
ve işletmeler arası işbirliği fırsatları hususunda görüşmeler 
yapıldı. Ticaret ve Sanayi Odalarının hizmet kapasitesinin 
artırılmasına yönelik olarak farkındalık oluşturulması ve 
hizmetlerin çeşitlendirilmesi amacı ile Hamburg, Bremen, 
Bremerhaven ve Hannover şehirlerinde benzer kuruluşlar 
ile temaslarda bulunuldu. 

Hamburg’taki yapılan incelemeler sırasında denizcilik, 
havacılık ve inovasyon alanlarında öne çıkan kümelerine 
ilişkin Türk heyetine önemli bilgiler aktaran yetkililer, ti-
caretin düzgün bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için lojis-
tik ve altyapı faaliyetlerinin de önemine dikkat çektiler...

Hannover şehrinde ise; GIZ ve Avrupalı Türk İş Adam-
ları Derneği’nin ortaklığında uygulanmakta olan projelere 
değinilerek; Almanya’da yaşamakta olan Türklerin duru-
mu ve Almanya’nın nitelikli genç Türk çalışanına ihtiyacı 
konularına değinildi. Bu bağlamda; yetkililerle gerekli gö-
rüşmelerin yapılması ve ihtiyaçlara yönelik projelendirme 
hususunun önemine dikkat çekildi.

Güney Kore ile işbirliği devam ediyor

Mayıs ayı içinde, üyemiz Akım Metal’in öncülüğünde 
Odamızı ziyaret ederek Türk firmalarla iş görüşmeleri ya-
pan Güney Kore firmaları içinde yer alan CALS firması 
yetkilileri, 23 Mayıs 2014 tarihinde üyemiz Akım Metal’i 

tekrar ziyaret etti. 
İki firma ve Kocaeli Sanayi Odası çalışanlarının ka-

tılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, işbirliği fırsatları 
görüşüldü. 

Bölgelere ilişkin kümelenme, teknoloji 
transferi ve işbirliği fırsatları ön plana çıktı
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İTÜ Enerji Ens.ABD Bşk.
Prof.Dr.Beril Tuğrul

Macaristan ile ikili görüşmeler 
gerçekleştirildi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ile 
Macaristan  Ticaret ve Sanayi Odası 
işbirliğinde Macar & Türk firmaları 
arasında, 13 Mayıs 2014 tarihinde 
ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Macaristan’ın Türkiye’den so-
rumlu Başkanı Andras Rev liderli-
ğinde 25 kişiden oluşan heyet önce 
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nu 
ziyaret etti daha sonra KSO Genel 
Sekreter Yardımcısı Egemen Mert 

tarafından Kocaeli sanayi ve KSO 
hakkında bilgi aldı.

Macar firmalar, daha sonra, Türk 
firmalarla iş görüşmeleri yaptı. Eşleştir-

meler kapsamında, 78 iş görüşmesi ger-
çekleştirildi.Macaristan Heyetinin Başkanı Andras 

Rev KSO Başkanı Zeytinoğlu’na bir plaket 
verdi

KSO Genel Sekreter Yardımcısı 
Egemen Mert Macaristan Heyetine 
KSO ve Kocaeli sanayi hakkında su-
num yaptı

Kocaeli Sanayi Odası’nda Macaristan 
ve Türk Firmaları arasındaki ikili görüş-
meler gün boyu sürdü
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[ziyaretler ►

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bosta-
noğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nu zi-
yaret etti.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bosta-
noğlu ile eski yıllardan beri ailesel dostlukları bulunan KSO 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nu görevi nedeniyle Gölcük Donan-
ma Komutanlığına gelişi sırasında ziyaret etme olanağı buldu. 

KSO Başkanı Zeytinoğlu ve Oda yöneticileri tarafından KSO 
Binası girişinde karşılanan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Bostanoğlu ve KSO Başkanı Zeytinoğlu,bir süre kar-
şılıklı olarak görüştüler. Görüşme sonunda KSO Başkanı Zey-
tinoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu’na 
bir plaket ve KSO Yayını olan “Kocaeli ve Atatürk”  başlıklı 
kitabı hediye etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı 
KSO’yu ziyaret etti

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostancıoğlu’na 

ziyareti nedeniyle bir plaket sundu

KSO Başkanı Zeytinoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Bostancıoğlu’na  KSO’nın yayını olan Kocaeli 

ve Atatürk Kitabını hediye etti

Eski yıllardan beri ailesel dostlukları bulunan TC DenizKuvvetleri 
Komutanı Oramiral Bülent  Bostancıoğlu’nu KSO Başkanı Ayhan 

Zeytinoğlu KSO girişinde karşıladı
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Rize Valisi KSO’yu ziyaret etti

Beş yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği 
görevinde bulunan Ersin Yazıcı, Rize Valiliği görevine atan-
ması nedeniyle Kocaeli Sanayi Odası’na veda ziyaretinde bu-
lundu.

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zey-
tinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, KSO Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, Yönetim Kurulu 
üyeleri Murat Ayhan, Mehmet Ali Kartal, Necati Bülent Ha-

koğlu, Mustafa Böyet, İrfan Kanık ve Genel Sekreter Memet 
Barış Turabi’nin yer aldığı  veda ziyaretinde Rize Valisi Yazıcı 
bir süre sohbet ettiler. Birlikte görev yapmaktan çok mutlu ol-
duğunu vurgulayan Rize Valisi  Ersin Yazıcı, başta KSO Baş-
kanı  Ayhan Zeytinoğlu olmak üzere KSO Yönetimini Rize’ye 
davet etti. Yaklaşık yarım saat süren veda ziyareti toplantı-
sında KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Rize valiliği görevine 
atanan Ersin Yazıcı’ya hatıra plaketi sundu.

Rize Valiliğine atanan Kocaeli  Büyükşehir Beledi-
yesi Genel Sekreteri Ersin Yazıcı KSO veda ziyaretinde  
Ayhan Zeytinoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Rize 
Valiliği Görevine atanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

Genel Sekreteri Ersin Yazıcı’ya plaket verdi

22 Mayıs tarihinde 32. Meslek Ko-
mitesi toplantısı gerçekleştirildi. 
Söz konusu toplantıya Ertuğrul Ak-
daş, Orhan Sarısüleyman, Muzaffer 

Zenginer, Hasan Fırıncı, Cem Görürgöz katılım 
gösterdiler. 32 Meslek Komitesi toplantısında 
alından gündem ve kararlardan bazıları şöyle 
oldu:

Mayıs ayı komite toplantısı kapsamında 
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve Ticaret A.Ş. 
Çayırova şubesi ziyaret edildi.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve Ticaret A.Ş. 
firması ve çalışmaları hakkında fabrika di-
rektörü Cem Görürgöz tarafından bilgi ve-
rildi.
Bölgede yapılan geri kazanım faaliyetleri 
ve çevre ile ilgili yatırımlar hakkında Ko-
mite Başkanı Ertuğrul Akdaş bilgilendirme 
yaptı.
Haziran ayı meslek komitesi toplantısı As-
lan Çimento A.Ş.’de yapılacak.
Komite üyeleri işbirliği yapılabilecek konu-
lar hakkında fikir alışverişinde bulundu. 

•

•

•

•

•

32. Meslek Komitesi toplantısı, 
22 Mayıs’ta gerçekleşti
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Petek Boru, yıllık 18.000 ton çelik ve
 polietilen boru üretimiyle hizmet veriyor

Petek Boru Sanayi Anonim Şirketi, 34 yıldır İzmit Fabrikasında boru üretimi yapmaktadır. Başlangıçta Borusan 
bayisi olarak boru ticareti ve boru kaplamaları yaparak sektöre giriş yapan Petek Boru, 15 yıldır da kendi spiral kaynaklı 
boru tesisi ile çelik boru üretimi yapmaktadır. İki hat üzerinde spiral boru üretmenin yanı sıra dirsek tesisinde çelik dirsek 

üretimi ve polietilen tesisinde de yüksek yoğunluk polietilen boru ile ısı yalıtımlı - jeotermal boru üretimi yapılmaktadır. 

-Petek Boru, butik üretimde iddiasını sürdürüyor.
Petek Boru, 8”-64” (219.1-1626 mm) çap aralığı ve 3,2-

16,0 mm et kalınlığı aralığında ultrasonik test kontrolü ile yıllık 
18.000 ton boru ve dirsek üretim kapasitesine sahiptir. Altyapı, 
enerji ve inşaat sektörlerine hizmet vermekteyiz. Boru sektö-
ründe butik üretimde iddialı bir firmayız. Tam anlamıyla orta 
ölçekli butik boru üreticisiyiz. Özel amaçlı işleri üstlenmekte 
olan nadir üreticilerden olduğumuz için diğer büyük boru üre-
ticileri dahi bize müşteri yönlendiriyor. Özellikli işlerde ihtiyaç 
sahipleri kaliteye verdiğimiz önem nedeniyle bizi tercih ediyor. 
Hızlı imalat ve teslimat yapabilmemiz tercih edilmemizin bir 
başka sebebidir. Her zaman da butik ve orta ölçekli olarak kal-
mayı, uzmanlık gerektiren katma değeri fazla olan işleri almayı 
hedefliyoruz. 

Petek Boru için 2014 yılının ilk yarısı, 2013 yılının aynı dö-
nemine göre daha iyi geçmekle beraber, piyasadaki yavaşlama-
yı ve bir türlü toparlanmamayı biz de gözlemliyoruz. Gelen tek-
lif taleplerindeki azalmaların önümüzdeki aylarda Avrupa’nın 
krizden çıkmağa başlamasıyla siparişe dönüşecek işler sayısın-
da düşüşe uğramayacağını umuyoruz. Ama yaşanmakta olan 
politik koşulların yarattığı ekonomik güvensizlikten dolayı kur 
riskine açık durumdayız. Ağustos ayındaki seçimlerin sonuna 
kadar da piyasalarda çok hareketlenmeler yaşanacağını düşü-
nüyoruz.

-Hammadde ihtiyacının yaklaşık %90’ını yurtiçinden
 temin ediyor
Hammadde ihtiyacımızın %90’i kadarını yurtiçinden temin 

etmekteyiz. Spot satış ve alım yaptığımızdan ithal malın temin 
süreleri bize uygun gelmiyor. Bu sebeple ithalat gümrük vergi-
lerinden direkt olarak çok etkilenmiyoruz.

Hammadde alımlarımızın büyük çoğunluğu rulo sacdan 
oluşmaktadır. Rulo sacın hammaddesi de demir cevheri ve pet-
rol fiyatlarına bağlıdır. Bu iki ürün de Türkiye’de bulunmadı-
ğından ithalata, yani uluslararası piyasalardaki değişikliklere 
bağımlıyız. Neyse ki geçtiğimiz yıllarda yurtiçi sac üreticileri 
sayısı ve kapasiteleri epey bir arttığından ithalata bağımlılığı-
mız bir miktar da olsa azalmıştır.

-İhracat yaptığı ülke sayısını 47’ye çıkardı.
Satışlarımızın %30’unu yurtdışı ve %70’ini yurtiçindeki 

altyapı yatırım ve inşaat projelerine yapıyoruz. 2013 yılı içinde 
ihraç ettiğimiz ülkelere Avustralya’yı da ekleyerek toplam ih-
racat yaptığımız ülke sayısını 47’ye çıkardık. Ağırlıklı olarak 
Doğu ve Orta Avrupa, Batı ve Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Türkî 
Cumhuriyetlere satış yapıyoruz. 

Dış talep kıtalara bağlı olarak değişiklik göstermekte, şu 
aralar en zayıf talep hala ekonomik sıkıntıları atlatamamış 
olan Avrupa ve Amerika’dan gelmektedir. Hala gücünü ko-
ruyan dış talepler genelde Türkî Cumhuriyetler, Orta Doğu ve 
Afrika pazarından gelmektedir. Yurtiçinde ise politik ve dini 
takvime (seçimler ve Ramazan ayı vb…) bağlı olarak talep bir 
artış bir azalış göstermektedir. Kısacası iki tip satışta da henüz 
bir istikrar görülmemektedir. 

-Müşteri portföyünü saygın, eski ve güvenilir 
firmalar oluşturuyor.
 Petek Boru olarak tonaj bazında üretimimizde geçen yıla 

göre %9 -10 arası bir artış bekliyoruz. Döviz kurları geçen yıla 
göre daha yüksek olduğundan ciro bazında bu daha da yüksek 
bir yüzdesel artışa anlamına gelecektir. Pazardaki yerimizin, 
payımızın daha da sağlamlaşmış olması nedeniyle bundan sonra 
müşteri portföyümüzü saygın, eski ve güvenilir firmalarla sınır-
landırmayı planlıyoruz.
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Kocaeli’nin önde gelen şirketlerinden Pekdemir 
İnşaat, kesintisiz faaliyette bulunduğu 70 yıllık 
tarihiyle kendi sektöründe Türkiye’nin en köklü 
firmaları arasında yer alıyor. 1944 yılında İsma-

il Pekdemir tarafından kurulan Pekdemir İnşaat, bugüne kadar 
Kocaeli ve diğer pek çok ilde konut, resmi binalar, ticari binalar, 
gölet, dere ıslahı, köprü, restorasyon, iskele gibi farklı projelere 
imza atmış, Anadolu’nun başarı hikayelerinden birisi.

Tarihi boyunca kurumsal ve profesyonel bir yönetim anla-
yışını hayata geçiren Pekdemir, kaliteden ödün vermeyen iş ya-
pış felsefesi ve zamanında teslim politikasıyla kalite ve güvenin 
sembolü haline gelmeyi başarmış bir şirket. Sami Pekdemir’in 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdüğü şirketin Genel 
Müdürü, ‘hem alaylı, hem mektepli’ kimliğiyle Mert Pekdemir. 

Sadece Kocaeli’nde değil, Ankara, Bursa, Eskişehir, Bilecik, 
Adapazarı gibi farklı illerde de projeler hayata geçiren Pekde-
mir, bu yıl 70’inci yaşını kutluyor. Son yıllarda gerçekleştirdiği, 
400 konutluk Villam projesi ve 46 villalık Bahçeada projesinin 
ardından şimdi de ‘70’inci yıl gurur projemiz’ diye tanımladığı, 
936 konutluk Evimiz Kocaeli projesini hayata geçiriyor. 

‘Pekdemir yüksek kalite ve güvenini’ taşıyan bir konut proje-

sinin ilk kez bu kadar ekonomik şartlarda halka sunulduğu Evi-
miz Kocaeli, kentin yatırım değeri en yüksek ve oturmak için en 
çok tercih edilen bölgelerinden Başiskele’de inşa ediliyor. Mart 
2013 tarihinde lansmanı yapılarak satışa sunulan, Haziran 
2013’te inşaatına başlanan proje, Temmuz 2015 tarihinden 
itibaren sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Evimiz Koca-
eli, yaklaşık 3 bin 500 kişiye, sosyal donatılarla desteklenmiş 
kaliteli bir yaşam alanı sunarken, yaratacağı değerle bölgenin 
ve kentin gelişimine de katkı sunacak.

- Pekdemir’in 70 yıllık geçmişi, Anadolu’nun 
günışığına çıkmamış başarı hikayelerinden
Pek çok aile şirketinin 2’nci nesle bile ulaşamadığı, şirket-

lerin ancak çok küçük bir bölümünün 3’üncü nesile geçebildiği 
Türk iş dünyasında Pekdemir’in 70 yıllık kesintisiz kurumsal 
performansı, Anadolu’nun gizli kalmış başarı hikayelerinden 
biri tanımlamasını hak eder nitelikte. 

Uzun yıllar ağırlıklı olarak taahhüt işleri olmak üzere çok 
farklı nitelikte projelere imza atan şirket, son yıllarda özellikle 
kendi geliştirdiği konut projeleriyle dikkat çekiyor. 

Pekdemir, şimdi de 70’inci yılında hayata geçirdiği 936 

Kocaeli’nin gururu 

Pekdemir İnşaat 

70’inci yılını kutluyor

70 yıllık tarihinde 
Türkiye’nin farklı 
kentlerinde, farklı nitelikte 
pek çok projeye imza 
atan Pekdemir İnşaat, 
şimdi, Kocaeli’nin devam 
etmekte olan en büyük 
markalı konut projesini 
hayata geçiriyor. Pekdemir 
İnşaat Genel Müdürü Mert 
Pekdemir, 70 yıllık kalite 
ve güveni taşıyan 936 
konutluk Evimiz Kocaeli 
projesini ‘70’inci yıl gurur 
projemiz’ diye tanımlıyor.Mert Pekdemir

Pekdemir İnşaat Genel Müdürü

[şirketlerden ►
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Kalite ve güvenle gelen 70 yıl
Çok az şirkete kısmet olan bir ayrıcalığın ifadesi 70 yıllık 

bir tarihi mirasa sahip olmak. 1944 yılında İsmail Pekdemir 
tarafından kurulan Pekdemir İnşaat, olağanüstü dönemlerde 
dahi kesintiye uğramadan devam eden bir başarı öyküsünün 
ifadesi. 

2’nci kuşağın ardından bugün üçüncü kuşak yönetiminde 
faaliyetlerini sürdüren Pekdemir, ülkemiz inşaat sektörünün 
de en köklü şirketleri arasında. Pekdemir İnşaat Genel Müdü-
rü Mert Pekdemir, 70 yıla uzanan başarı öyküsünün sırlarını 
şöyle anlattı: “Kocaeli merkezli olmakla birlikte Pekdemir’i 
70 yıla taşıyan ve bölgesel bir marka haline getiren iki temel 
kavram var: Kalite ve güven. Kurumsal saygınlığını en değerli 
varlığı olarak gören, müşteri memnuniyetini esas alan, kalite-
den ödün vermeyen iş yapış felsefesiyle Pekdemir, bölgesinde 
saygınlık uyandıran, güvenin sembolü haline gelmeyi başarmış 
bir şirket. Bugüne kadar Kocaeli başta olmak üzere ülkemi-
zin çeşitli bölgelerinde, farklı nitelikte çok sayıda projeye imza 
atan Pekdemir, kentimize, bölgemize ve ülkemize değer kata-
cak, insanların yaşam kalitesini ve standartlarını yükseltecek 
yeni projelerle daha nice yıllar Türkiye’nin hizmetinde olmaya 
devam edecek.”

Pekdemirler 3 kuşak bir arada 
(Soldan sağa Mert Pekdemir, İsmail Pekdemir , Sami Pekdemir)

konutluk dev projesiyle kente değer katıyor. Evimiz 
Kocaeli projesi, yüksek kaliteyi ekonomik fiyatlarla 
halka sunarak, kaliteyi geniş kitlelere yayıyor. 936 
konutun büyük bölümünün satıldığı proje, pek çok 
özelliğinin yanı sıra pazarlama ve iletişim çalışma-
larıyla da dikkat çeken, kentte ilgi uyandıran ve çok 
konuşulan bir proje durumunda. 3 etap halinde sa-
tışa sunulan, oluşan yoğun talep üzerinde her etap 
satışlarının planlanan zamandan öne çekildiği proje 
ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Projenin ha-
len satışı devam eden son etap daireleri de erkenden 
satışa sunulmuş durumda. Yaklaşık 500 işçinin yo-
ğun çalışmasıyla, büyük bir hızla devam eden inşaat 
çalışmalarının seyrini, her ay yapılan hava çekimle-
riyle projenin web sitesinden takip etmek mümkün.

- Evimiz Kocaeli, Pekdemir İnşaat’ın 
Kocaeli’ne 70’inci yıl hediyesi
Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert Pekdemir; 

“70 yıllık Pekdemir İnşaat’ın gücünü ve güvenini 
arkasına alan, kaliteyi ekonomik fiyatlarla halka 
sunan, lokasyonu, mimarisi, estetiği, sosyal dona-
tıları ve imkanlarıyla yaşama değer katan, yatırım 
değeri yüksek, Kocaeli’nin en büyük ‘markalı’ ko-
nut projesi, bu vasıflarıyla aynı zamanda Pekdemir 
İnşaat’ın Kocaeli’ne 70’inci yıl armağanı olacak, 
şirketin köklü tarihini de taçlandıracak” diyor. Mert 
Pekdemir, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: “Sosyal 
donatıları, yüzde 78’e varan yeşil alanı, 2 bin met-
rekarelik göleti, yürüyüş parkuru, çocuk parkları, 
muhteşem bahçe düzenlemesi, iki basketbol sahası, 
her ev için otoparkları, 24 saat güvenliğiyle gerçek 
bir yaşam alanı oluşturan Evimiz Kocaeli, estetiği, 
denize ve kent merkezine yakın konumu, Körfez 
manzarası gibi özellikleriyle yaşamaktan mutluluk 
duyulan, hayata değer katan bir yer olacak.”
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Bir atasözümüz var;  “Bir koyun-
dan iki post çıkmaz.”  Doğru ama 
sizce bir posttan neler çıkar? 

M. Şerif Kanık’ın yaşam ve gi-
rişimcilik öyküsünü okuduğunuzda; 
elinizdeki bir ürüne, bir çıktıya farklı 
bir şekilde bakmanız gerektiğini, onu 
değerlendirmeyi başardığınız, üstelik 
katma değer katarak ekonomiye ka-
zandırabildiğiniz takdirde bugünün 
küresel devleri arasına girebileceği-
nizi göreceksiniz.

Bence bu yazıyı özellikle iş kur-
mak isteyenler, mücadeleyi göze 
alanlar okumalı. Bugünün sosyo -
ekonomik  ortamında egemen olan 
kolaycılık da ancak böyle yıkılabilir. 

Dededen, babadan miras kalma-
yan girişimcilik kültürünün oluşturul-
ması için akıl kadar, azimle çalışma-
nın, hırslı olmanın, vizyon ve misyon 
sahibi olmanın gerektiği ancak böyle 
görülebilir.

Ahlat’ın  bir köyünde yaşama baş-
layan bir çocuğun, kısa kısa süreler-
de, çocuk haliyle farklı farklı işlerle 
usanmadan, yılmadan adeta dans 
edişi; girişimci özelliklerini gelişti-
rerek her işle birlikte giderek çıtayı 
yükseltmesi; üstelik çoğu kez yaşa-
yarak, deneyerek öğrenmek zorunda 
kalması; bu nedenle olabildiğince  az 
hata yapmaya koşullanmış olması he-

pimize ders olmalı. 
O’nun aldığı ilk dersi dedesi ver-

miş: “Gözü açık her buzağıyı ‘görür’ 
zannetmeyeceksin.”

Kuşkusuz bu ders bugünün Du-
ayen sanayicisi, 500 Büyük Sana-
yici listesindeki ÖZKA Lastik ile 
İLKA Plastik’in kurucusu M. Şerif 
KANIK’a iş hayatında risk almak ka-
dar, ihtiyatlı olmanın, aynı zamanda 
araştırmanın önemini de öğretmiş. 

Sadece bunlar değil, küresel re-
kabet, küresel kalite ve küresel viz-
yon da sanayicinin giderek özümse-
mek zorunda olduğu çıtalar arasında 
olmalı. 

Şaka değil, Ahlat’da başlayıp Ko-
caeli ya da İstanbul’da ‘mutlu son’a 
kavuşan bir öykü değil bu! Bugün bir 
ayağı Amerika’da, bir ayağı Çin’de 
olan; üreten, alan, satan ve giderek 
büyümeye devam eden ‘farklı ‘ bir iş 
organizasyonundan; henüz bitmemiş 
bir öykü’den bahsediyoruz. 

Hadi gelin, M. Şerif Kanık’ın ağ-
zından dinlediğimiz bu başarı öykü-
sünden biz de ders alalım…

“Babamın babası ailesi ile bir-
likte Kafkasya, Osetya’dan Ukray-
na, Bulgaristan üzerinden İstanbul 
Üsküdar’a geliyorlar… Tarih  1860’lı 
yıllar… Şimdilerde  “Büyük Çerkez 

[bir portre►

İlk dersim: “Her gözü açık buzağıyı ‘görür’ sanma!...”

Gerçek sıfırdan, gerçek zirveye bir başarı öyküsü:

duayen M. Şerif Kanık

BENİM İŞİM
ELİMDEKİ ÜRÜNÜ 
EN İYİ ŞEKİLDE 
DEĞERLENDİRMEK

Levent AKBAY

�� Kocaeli Odavizyon
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Göçü” denilen olayın içindeler yani.. Üsküdar’ı  beğenmi-
yorlar, oradan Maraş’a geçiyorlar. Birkaç yıl Maraş’da 
eyleşiyorlar ama orayı da beğenmeyince Bitlis’in tam 
Kafkasya’yı andıran yüksek, karlar içinde, derin vadileri 
de olan bir köyüne, Otluyazı’ya geliyorlar. Kayınpederimin 
ailesi  ise kendisi  yedi yaşındayken aynı köye geliyor.

Babam ‘Rıza Hoca’ olarak bilinir, köyde  cami ima-
mıydı. Ahlat’ta da uzun yıllar imam ve vaiz olarak görev 
yaptı. 

Çocukluğumdan hatırladığım ilk anılarımdan biri ti-
caret yapmak merakıyla ilgili.. Küçüktüm ama bir “iş” 
yapmak istiyordum kendimce..  Babamın sağlığında bir 
iki kez de heveslendim; hayvancılık yapmak istiyordum… 
Babam da, dedem de “ticaret yok” dediler,  karşı çıktı-
lar…

-Kol saati istedi
Ahlat’taydık.. Bir gün babama çarşıda bir kol saati be-

ğendiğimi söyledim. Çalışacak ve o saati alacaktım. Ak-
rabalardan birinin yaylada hayvanı çok, köy kendisinin… 
Yevmiye ile onlara çalışmaya gittim. Bir hafta çalıştım, 
para kazandım, o zamana göre kazancım iyiydi… Dön-
düm  Ahlat’a o kol saatini aldım. 

“Ben daha fazla çalışacağım, para kazanıp buzağı 
alacağım, yetiştirip, satarak daha fazla para kazanaca-
ğım” dedim.  Babam bana “Zor” dedi, ”Yapamazsın, 
edemezsin” diye şiddetle karşı çıktı.

Dinlemedim, tekrar yevmiye ile çalışmaya başladım. 
Ahlat’ın köylerinde eğimli araziler hep çayırdır.. Yazın 
çayırlar tırpanla biçilir, kış boyu hayvanlar o otla bes-
lenir.. Ben de tırpan sallamaya gücüm yetmediği için ot 
biçenlere amelelik yaptım. Tırmık yaptım, biçilen otları 
taşıdım. Epey bir para kazandım. 

M. Şerif Kanık Kimdir

M. Şerif Kanık evli ve 3 çocuk babasıdır. Aslen Kafkasya 
Çerkez kökenlidir, eşi de Çerkez’dir.

Bitlis ili Ahlat ilçesi Otlu-
yazı köyünde 20/11/1951 ta-
rihinde dünyaya gelmiştir, An-
nesi Kamile Hanım, Babası din 
görevlisi Rıza Hoca’dır.

Rıza Hoca Ahlat’ta uzun 
yıllar imamlık ve vaiz olarak 
görev yapmıştır.

İlkokulu Ahlat Ergezen İl-
kokulunda, ortaokulu ve liseyi 
Ahlat Selçuklu Lisesinde ta-
mamlamış; ailevi ve ekonomik 
koşullardan dolayı üniversite 
öğreniminden vazgeçmiştir.

1968 yılında Babası Rıza 
Hoca’yı kaybedince, annesi-
nin ve yedi kardeşinin geçim 
sorumluluğunu üstlenmiş, bu 
amaç ile de İstanbul’a göç et-
miştir. 

İstanbul serüveni İMTAS 
Sigorta da Muhasebe elemanı 
olarak başlamış, İMTAS si-
gortadan Kazlıçeşme’de bulu-

nan deri fabrikalarına geçmiş;  
deri fabrikalarında çalışırken, bir yandan da küçük çaplı 
serbest girişimciliklerde de bulunmaya devam etmiştir. Ka-
palıçarşı, Çarşıkapı, Mercan’da tezgâhtarlıktan başlayarak, 
mağazalara çeşitli konsinye deri ürünleri pazarlayarak, hem 
ailesinin geçimini sağlamış, hem de ticari anlamda kendi-
sini geliştirmiştir. Bu arada kardeşlerinin eğitimini ihmal 
etmemiş, onların eğitimlerine devam etmeleri için destek ol-
muştur. Kardeşleri Alpaslan Öğretmen Okulunu bitirdikten 
sonra, onları da İstanbul’a getirtmiş ve Yüksek Öğretmen 
Okulu’na devam ettirmiştir.

1976 yılında çalıştığı deri fabrikalarının sahiplerince 
İzmit’te açılan fabrikaya, Fabrika Müdür Yardımcısı olarak 
görevlendirilmiş ve onların desteği ile hem kendi işi, hem de 
fabrikanın işlerini yapmaya devam etmiştir.

BP Madeni yağlarının Gölcük bayiliğini alarak fiilen yü-
rütmekte olduğu ticaret hayatına resmi olarak adım atmış-
tır. madeni yağlar bayiliğinin yanında oto yedek parçaları 
satmayı da planlamış, bu doğrultuda Annesini ve kardeşleri-
ni de İzmit’te getirmiş, onlar ile birlikte ticarete atılmıştır.

İzmit’te yerleştikten sonra; 1983 yılında Ticaret’ten Sa-
nayiciliğe geçiş yapmış, Plastik üzerine faaliyet gösteren 
İLKA AMB. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ’ni kurmuş, bu atı-
lım ile beraber Aile; Lastik, Petrokimya, Tarım ve Eğitim 
gibi birçok sektörde girişimciliğini sürdürmüş ve KANIK 
GRUP çatısı altında büyümüştür.

Şuan KANIK GRUP bünyesinde bulunan İLKA Plastik 
Ambalaj Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.- ÖZKA Lastik, A.Ş. - 
IRC Otomotiv A.Ş. – KANIKLAR Tarım Ürünleri ve Özel 
Kocaeli Eğitim Kampüsü A.Ş. olarak KOCAELİ’ nde, GAM 
Firması ile de ALMANYA ‘da faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Şirket bünyesinde yaklaşık 850 kişi istihdam edilmektedir. 
Şirketler den ÖZKA LASTİK VE KAUÇUK A.Ş. Türkiye’nin 
5. Lastik fabrikasıdır. 
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-İlk yatırım iki buzağı
Ahlat Merkezde ama bizden epey uzak bir mahalleden iki 

buzağı aldım. Buzağıları akşama kadar zor getirdim. Bayağı 
zorlandım. Karanlık da çöktü. Biri o tarafa, diğeri bir başka 
tarafa gidiyor.  İkisini birden zaptetmek ne mümkün..

-İlk ders
Ertesi gün çarşıya indim, dedeme sordum, “ buzağıla-

rın neden biri bir tarafa, öbürü başka tarafa gidiyor” diye. 
“Gözleri kör olmasın” torunum dedi.  ”Yoo” dedim, “Göz-
leri açık”…  Öğlen üzeri geldik dedemle baktık…  Şöyle 
hayvanın gözlerinin önünde parmaklarını dolaştırdı dedem, 

hayvan gözlerini hiç kırpmadı. “Oğlum” dedi,  “Bunun gözü 
kör!” 

Haa!.. Demek ki hayvan alırken gözünün açık olması bir 
şey ifade etmiyor. Onu öğrendik. 

Kazandığım parayla dokuz  tane hayvan aldım. Böyle ya-
vaş yavaş hayvan ticaretine başladık. 

    -1968’de yetim kaldım… 
Küçük omuzlarda büyük yük…
Babam rahmetli vefat edince ailecek 

Ahlat’tan Otluyazı köyüne dönmek zorunda 
kaldık.  Başladık hayvancılık, ot biçme filan 
uğraşıp duruyoruz. Bir taraftan da okumak 
zorundayız, ahdettim ortaokulu bitirece-
ğim… Sabah Ahlat’a gelip sınavlara giriyo-
rum, sonra geri köye dönüyorum. Gidiş-geliş 
neredeyse 45 kilometre. Köy hayatına da 
alışık değiliz. Böyle çalışa çalışa, gide gele 
ortaokul çıkışını aldım; kafaya koydum liseye 
de kaydolacağım. 

O zamanlar Ahlat’ta  lise yok, Tatvan’da 
lise var. Gittim, köhne bir otel odasını kira-
ladım. Liseye devam etmeye başladım. Yazın 
köydeyim, işleri, köy hayatını da zamanla 
öğrendim. Ahlat’a  ertesi sene lise açılması 
kararlaştırıldı. Ben bütünlemeye kalmıştım, 
sınavlara girmedim, nasıl olsa geçsem de 
Ahlat’ta  lise yeni olduğu için birinci sınıf-
tan başlayacağım. Gelip birden başladım. Bu 
yüzden bir sene kaybım oldu.  

-Ahlat’ta ilk briket yatırımı
O arada köydeki hayvanları satıp Ahlat’ta 

arsalı bir ev aldım, bir ev daha yapıp onu da 
kiraya verdim. Kardeşim İrfan’ın sonradan 
kayınpederi  olan Burhan Ensari eşraftan 
ve zengin bir kişiydi. Beni de severdi..  Onun 
koyduğu sermaye ile  briket ve büz makinası 
aldık, Ahlat’ta ilk briket dökümünü  biz yap-
tık . Akşama kadar tane ile döküyorum. Çi-
mento Van’dan sıcak sıcak geliyor. Kardeşim 
Şerafettin henüz küçük… Çimentoyu kam-
yondan indirecek adam da bulamıyorum. Bir 
gün Şerafettin’in yardımıyla tüm kamyonu 
tek başıma  indirdim ama omuzlarım da so-
yuldu. Kardeşim Şerafettin’i de  tiyatro  var 
oğlum;  seni ‘Ahlat şenliklerine götüreceğim’ 
diye kandırdım. O da bana yardımcı oldu. 

-Kızılay’dan çadır, Belediye’ye odun
Sonbahar oldu mu memlekette iş yok, 

okula devam edeceğim. Belediye Bitlis’ten 
odun getirtiyor, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. 

Belediye başkanına çıktım, bu işi aldım. Kızılay’dan da bir 
çadır. Ster yapıyorum, odunları tasnif ediyorum, diziyorum, 
listeye göre dağıtıyorum. Sabaha kadar da çalmasınlar diye 
odunu bekliyorum. 
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-Öğretmenlerin ziyareti
Bir gün gece geç saatte ders çalışıyorum. Sigaraya da 

başlamışım.  Haftada bir paket Samsun sigarası içiyorum. 
Çadır aralandı; bir baktım çadırın kapısında üç kişi; benim  
öğretmenlerim...  Biri tarihçi, biri Fransızca öğretmeniydi. 
Hava soğuk, mangal yanıyor. Ben hemen sigaramı sakla-
dım… “Saklama, saklama” dediler. 

Babasının vefatından sonra hem okuyan, hem çalışarak 
ailesine bakmaya çalışan öğrencilerinin hatırını sormak 
istiyorlardı. Benimle konuşmaya başladılar. Saatlerce 
konuştular. Urfalı bir Fransızca öğretmenimiz vardı, 
Adnan Bey; dinledi, dinledi, gözlerinden böyle yaşlar 
geldi.”Ben de buraya kolay gelmedim” dedi.” Yılma, 
devam et,” dediler.  “Bize düşen ne varsa yapalım” de-
diler. Yeni mezun genç öğretmenlerdi, arkadaş gibi dav-
randılar, motive ettiler…  Bir kışı da böyle atlattık.

-Köylere gaz, şeker
Sonbaharda  Doğu Anadolu’da köylüler gazını, şeke-

rini, soğanını erkenden alır stoklar. Çünkü kışın köyden 
ayrılmak mümkün değil. Ben de kamyonla köyleri do-
laşıp bu ihtiyaçları karşılamaya çalıştım. Konsinye gaz 
alıp dağıtıyorum, sonra şeker dağıtıyorum, sonra soğan 
patates dağıtıyorum. 7-8 defa tur atıp sonbahardan ba-
hara kadar köylerin ihtiyacını karşılıyorum..  İşte benim 
ticaret hayatım böyle başladı. 

-İstanbul günleri
Sonra üniversite geldi.  Sınava girmiştim, çok da iyi 

geçmişti ama sınav iptal olmuştu. İkinci sınavda İstan-
bul  İktisadi Ticari İlimler’i seçiyordum ki devam zo-
runluluğu olmasın. Kayıt yaptırırken, Kazlıçeşme’de işe 
geçtim.  İstanbul’a ilk gelişim değildi. Arada İstanbul’a 
gelip gidiyordum çünkü oradan evlenmiş ablam vardı.  
Esasında dayım da İstanbul’daydı;  dayım hem öğret-
menlik yapıyor, hem hukukta okuyordu.  Dayımın  ço-
cukları vardı. Onlarla iyi anlaşıyordum; Sultanahmet’ten 
aldığımız çorapları bazı arkadaşlarla Galata Köprüsü üze-
rinde satardık. Zabıta kovalardı, biz kaçardık. 

-Deri fabrikası ile tanışma
Üniversite filan derken Kazlıçeşme’de deri fabrikasında 

çalışmaya başladım. Çiğ deri imalatını çok iyi öğrenmiştim..  
Ayakkabı imalatı için deri, kösele, vidala… Hepsini üretiyo-
ruz..  Fabrikanın sahipleri üç ortaktı. O kadar güvendiler ki 
zamanla her işi bana bıraktılar. Maaşımı alıyorum. Hesap 
almaya bile gelmiyorlardı. 

-Kaliteye nokta atış
Yavaş yavaş da kendimi geliştiriyorum. Aradan kalite-

li bir kanat deri ayırıyorum. En iyi deriyi özel bir şekilde 
yaptırıyorum. O zamanlar ‘kemer’ moda.  Rengarenk bo-
yatıyorum. Tokasını alıyorum, takıyorum, lüks mağazalara 
veriyorum.  Maliyetinin birkaç katına satıyorum. Hafta sonu 
da dağıttığım kemerlerin paraları topluyorum. Bu şekilde 
kemere ilave olarak tek tek ayakkabı siparişleri de alıp, tes-
lim ediyordum. Eve, kardeşlerime yeteri kadar para gönder-

meye de başladım..
Böylelikle ev tuttum. Bir düzen kurdum. Tahtakale, Mer-

can, Kapalıçarşı derken ticaretin püf noktalarını  böyle  fii-
len piyasanın içinde pişerek öğrendim.

-İzmit fabrikası kârla tanışıyor
Deri fabrikasının sahiplerinin İzmit’te bir fabrikaları 

vardı. Ayakkabı  taban astarı fabrikası.

İstanbul’daki fabrikanın deri talaşından çıkan malze-
meden ayakkabı taban astarı üretiyorlardı. İtalyan tekno-
lojisiyle. Bu düzen devam ederken beni buraya gönderdiler. 
Zarardaki fabrikayı altı ayda kâra geçirdik.  Taban astarı, 
kenardaki vardola , tabandaki fortbombe üretiyorduk. 

-Hurdadan projeye…
Aynı kişiler Avusturya’dan kağıt karton tesisi satın aldı-

lar. Türkiye’de ilk kez kalın karton ürettik. Özellikle dosya-
larda kullanılıyor. Kağıdın kraft kağıt olması ve boyanması 
lazım. Lastik fabrikaları o zaman kraft kağıtdan yapılmış 
siyah torbalarda karbon siyahını getirirdi. Sonuç olarak bo-
yası hazır, kraftı hazır, kağıdı kaliteli. Al at havuza, reçiney-
le karıştır; inanılmaz kalitede bir kağıt ürettik.  Ortaklar da, 
fabrika da iyi para kazandı. 

Bu insanlar bize piyasayı öğrettiler. Tahtakale’yi  öğret-
tiler, hurdacılığı öğrettiler. Çöpe atılacak çimento torbasını 
düşün, lastik üretiminde kullanılan karbon siyahı bununla 
geliyor, biz bu kağıt torbaları toplayıp kalın, kaliteli kağıt 
karton üretiyoruz. Çöpe atılacak bir malzemeye tekrar kat-
ma değer kazandırarak piyasaya sürüyoruz.   
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-Madeni yağ, oto yedekleri
Bu arada Gölcük’te BP madeni yağ bayiliği aldık. Kar-

deşlerim de delikanlı oldular, çalışıyorlar... Hem TOFAŞ  
yedekleri,  hem yağ satıyoruz. Yağ satışlarında  Marmara 
Bölgesinde birinci olduk. Gölcük’ten Kars’a kadar her yere 
kamyon  kamyon  yağ satıyordum.. Gerekirse çok düşük kâr-
la…  BP bizi ödüllendirdi…

-Yağdan sonra deterjan
İzmit Uzunçiftlikte hem Shell’in hem BP’nin yağını sat-

mak üzere bir yer kurduk. E 5 üzerinden geçen bütün kam-
yonlara yağ satıyoruz, yağlarını değiştiriyoruz.  Tesisin bir 
kenarında varilin içinde sıvı deterjan üretmeye başladım..  
LASSA’nın bütün mutfağının deterjanını biz karşılıyorduk; 
bir arkadaşla ortak olarak… 

-Deterjandan sonra reçine
Ondan sonra başladık kolofan, reçine yapmaya;  Kağıt 

sektöründe bağlayıcı olarak kullanılır... Onu da bir variin 
içinde  yaptım, sattım. Bodrum katında bir motor, bir varil; 
sürekli karıştırıyorsun. O zamanlar bir de  NURŞAH deter-
janları üretiyorum. Deterjanı hem yağ sattığım yerlere satı-
yorum, hem fabrikalara daha büyük hacimlerde veriyorum. 
..

-Sıra lastik hurdasında
Hurdayı iyi bildiğim için başladık lastik fabrikaların-

dan hurda almaya. Ciddi miktarda plastik de çıkardı hurda 
lastikle birlikte..  Plastikleri İLKA Ticaret’e  verdik, para 
alamayınca ortak olduk, sanayicilik başladı..  İLKA Ticaret 
böylece İLKA Plastik oldu. 

-İşler büyüyor
LASSA’nın atık işini aldık. LASSA’nın 1981 yılında 

üretim atıklarının tümünü biz almaya başladık. Ondan önce 
birileri alıyordu, bir yıllık kontratlarla iş alınıyordu, biz de 
taşeron olduk. Sonra   Goodyear’ın ihalesine girdik; onu  da 
aldık. 

-Eldekiler değerlenmeli
Elimde tonlarca çıkmış kauçuk ağacından tahta var; çi-

vilerini söktürüp, çeşitli boylarda, tasnif ettiriyorum. Plan-
yadan geçirtiyorum, bir cilt çıkıyor, inanılmaz…  Elimdeki 
stok yaklaşık 250 ton kadar. Tekne yapanlara götürdüm. 
Onlar beğendiler. İnşaatçılara götürdüm. Projelerini iste-
dim, onlara panolar yaptım. Onlara kereste yerine bunları 
verdim. Türkiye’de inşaat sektöründe nerede ihtiyaç  varsa 
ulaştım. Sonra başladım palet işine;  palet çakıyordum.. Ar-
kasından kablo fabrikalarına ahşap makara yapmaya baş-
ladık. SURTEL’in kablo fabrikasının makaralarına yaptım. 
Makaranın maliyetteki payı yüzde 50 gibi, makaraları biz-
den alınca onlar da büyük iş yaptılar. Keresteyi böyle değer-
lendirdik. 

-Kauçuk nasıl değerlendirilir?
Başladık kauçuğu değerlendirmeye. Hurda lastiğin üstü-

nün kauçuğunu alıp, bezini kat kat ayırdık.. Tahta takunya 
lastikleri, koltukların altlarındaki lastikler, hepsi bu bizim 
kat kat ayırdığımız lastik bezlerinden yapılırdı. Türkiye’de 
mobilya üreten atölyelerin hepsine mal veriyordum.  

Karadeniz’de  giyilen kara lastikler vardır. Bunları 
Trabzon’da iki büyük fabrika üretiyordu. Onların tüm ham-
maddesi de bizden giderdi. İran’a kadar mal satarlardı. 

Konveyör bandı, el arabası tekerleği,  suspansiyon kö-
rüğü, her türlü otomotiv yan sanayi hepsi bunun içinde, bir 
çok ürün giriyor… Özel makine yaptım, kauçuğu ayırıp 
Anadolu’ya veriyorum. Lastiğin sırtını ayırıp  rejenere, toz  
yapan firmalara veriyorum… Toz haline gelmiş lastiği  alıp 
tekrar lastik üreticilerine veriyorum. ..  Hurda lastik oradan 
beni ÖZKA’ya getirdi;  hurda plastikden de  granül yapmak 
beni  İLKA’ya götürdü.

-Amerika’dan lastik kaplama fabrikası alındı. 
Ve PETLAS ortaklığı dönemi;
Amerika’dan bir soğuk lastik kaplama tesisi komple alın-

dı; kurulu fabrika demonte edilerek ambalajlandı; Türkiye’ye 
getirildi.. Bu arada PETLAS, özelleştirme idaresince iha-
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leye çıkmıştı, biz de ihaleye katıldık; ancak ihale 
KOMBASSAN  firmasında kaldı.. Bilhare konuyu 
bildiğimiz için bize ortaklık teklif ettiler. Özelleş-
tirme idaresinin yatırım taahhütü içerisinde kapla-
ma fabrikasını PETLAS’a verip, ayrıca nakdi des-
tek de vermek suretiyle yüzde 37 sine ortak olduk, 
ama zamanla KOMBASSAN ile anlaşamayınca 
yollarımızı ayırdık. izmit’te kendimiz konvansiyo-
nel traktör ve iş makinaları lastiği, tarım araçları 
lastik çeşitleri başta olmak üzere her türlü lastik 
üreterek yola çıktık.

-En iyi nasıl değerlendiririm?
Sonuç olarak, madeni  yağdan, yedek parçadan 

başladık… Hurdanın içine girince her ürünü na-
sıl en iyi değerlendiririm sorusuna yanıt aramaya 
başlıyorsun ister istemez... Lastikte zorunlu olarak 
50’den fazla atık var. Herkes bir iki kalemle ilgi-
lenmiş; ben tümüyle birden ilgilendim… Mesela  
pişirme torbaları vardı; bunlar Orhangazi’de ya-
kacak olurdu. Ben bunu aldım değerlendirdim ve 
Türkiye’de ilk kez hurda ihraç eden kuruluş olduk.  
Bunları Pakistan’a lastik ayakkabı,  çarık yapmak 
üzere gönderdim. . 

 
-5 yılda 500 Büyük Sanayici arasına girdi
İşte ÖZKA adımını böyle attı; Kauçukta da kord 

bezinde de ihtiyatlı ve emin adımlar attı. 
‘Sırt çekeceğiz, soğuk kaplamadan başlaya-

cağız, kaplama ile bu işe devam edeceğiz’ dedik; 
işe başladık..  Çin’de büyük üreticilerin de makine 
yaptırdığı yerleri bulduk;  50 milyon dolarlık sipa-
rişler verdik; borç harç başladık;  5 yılda fabrika-
nın kurulmasını tamamladık, 1990’ların başında.  
Arkasından gelen 5 senede Türkiye’nin 500 büyüğü 
arasına girdik. Emekleme,  tanınma dönemlerini 
atlattık. 

Traktör lastiği üretiminde hiç kimsenin tekno-
loji “know how”ı  yok;  Türkiye’de hiçbir firmanın 
kendine ait know how’ı yok…  Ama ÖZKA’nın know 
how’ı Türk’tür ve kendimize aittir... Kendimiz ge-
liştirdik ve uyguluyoruz.. . Konvansiyonel traktör 
lastiğinde kapasite olarak şu anda Türkiye’nin en 
büyüğüyüz;  iş makinası lastiğinde de, römorkta da 
öyle… 

-Krizden korkmadık
Biz krizde yatırıma yöneldik. 94’te İLKA yatı-

rıma devam etti. Krizin bir gün bitebileceğini bili-
yorduk.. Zaman zaman etkilendik,  ama durmadık. 
Ekonomik kriz devam ederken  500 büyük kuruluş 
içinde işçi çıkartmadan yatırım yapan,  istihdam 
yaratan tek kuruluş biziz; Sayın Bakan da bizi bu 
başarımızdan dolayı ödüllendirdi;  bu konuda Tür-
kiye birincisi olduğumuz da böylece tescil edildi.

Tek amacımız, bu ülkede kazandıklarımızı yine 
bu ülkede yatırıma dönüştürmek ve İstihdam yarat-
mak…  Kalkınmanın üretim yapmaktan başka yolu 
yoktur diyoruz;  durmak yok, üretime devam…

“...Ahlat’da çarşıda bir kol saati 
gördüm. Çalışıp alacağım dedim. Ot 
biçtim, tırmık çektim. Para kazandım 
ve o saati aldım. Yine para kazandım. 
2 buzağı satın aldım. Ama birisi kör 
çıktı.”

 “...Çok hırslı olduğumu söyleyebilirim. 
Çalışmayı çok severim. Geleceği tahmin 
ederim, uzgörüşün iyidir. Değişmeye ve 
gelişmeye de çok önem veririm. Sık sık 
seyahat ederim. Dışarıda gördüklerim 
çok şey veriyor. Gördüğümü getirip 
uyguluyorum. Yönetimi, teknolojiyi, 
pazarı, yenilikleri görüyorsun. Niye 
bizde olmasın diyorsun.”

“...Beni buraya getiren nokta babamdır, 
babamı erken kaybetmemdir. Babamdan 
bir şey kalsaydı, sağ olsaydı, yapamaz, 
erken sorumluluk alamazdım. Oysa 
mutlaka var olmalısın yoksa aile 
dağılır. Aileyi bir bütün olarak tutmak 
ve yaşatmak zorundasın. Bu gerçek beni 
her zaman hırslı kıldı.”

“...Yaşamımda Çerkez kültürünün 
büyük önem ve etkileri oldu. Aileye karşı 
sorumluluk bağlılık. Babam halamın 
yanında benim elimi tutmazdı. ‘Evladım, 
oğlum’ diyemezdi. Annem babamı 
adıyla çağıramazdı. Babam rahmete 
giderken “ailenin büyüğü sensin, sahip 
çıkacaksın.” dedi.

“...Ben çöp arabası tekerleği üretirken, 
konteyner tekerleği üretirken Almanya’ya 
bunu satamıyordum. Bugün bu pazardan 
Çin’i sildim. Lastiğimi daha kaliteli 
yaparak, tekrar tekrar anlatarak, uygun 
fiyat vererek. Koşullar ne olursa olsun 
Çin ile rekabet mümkün.”



Kocaeli Sanayi Odası, TOSB ve Efectis Era 
Avrasya  işbirliği ile “Yangın Yönetmeliği ve Ya-
pılarda Yangın Güvenliği” konulu bilgilendirme 
toplantısı, 22 Mayıs 2014 Perşembe günü, Çayı-
rova ’da, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Or-
ganize Sanayi Bölgesi, Bölge Müdürlüğü Binası, 
Konferans Salonunda düzenlendi.

Binaların yangından korunması hakkında yö-
netmelik ve özellikle endüstriyel tesis vb. yangın-
da can ve mal kaybi riski yüksek yapılarda yapı 
yangın güvenliğinin sağlanması, korunması  ve 
Safe4Fire Yangına Güvenli Yapı Belgelendir-
me konusunun ağırlıklı olarak ele alındığı semi-
nerde, Efectis Era Avrasya Operasyon Müdürü  
Onur DAĞ, Efectis Era Avrasya Yangın Teknik 
Sorumlusu  Ali BAYRAKTAR,  Efectis Era Av-
rasya Yönetim Kurulu Başkanı İlker İBİK, buna 
paralel olarak  yapı malzemeleri ve yapı eleman-
larından beklenen yangın performansı, yangın 
dayanım testleri , yangına dayanıklı ürünlerin bu 
performanslarının sürekliliğinin sağlanması ve 
Safe4Fire Yangına Güvenli Yapı belgelendiril-
mesi hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Yangın güvenliği eğitiminde yangına dayanıklı 
yapı belgelendirmenin önemine değinildi

[etkinlik ►

KSO’da “Dış ticaret 
bilgilendirme semineri” yapıldı

T.C.Ekonomi Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri 
Genel Sekreterliği ve Kocaeli sanayi Odası(KSO) İşbirli-
ği ile düzenlenen “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri “  
gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonunda yapılan se-
minere çeşitli sanayi kuruluşları ve firmaların temsilcileri 
katıldılar. Seminerde T.C. Ekonomi Bakanlığı Uzmanları 
Onur Tekyıldız, Kerim Özgün Hemdil, Batuhan Uysal ve 

Osman Birkan Kum sunumlarını aktardılar. Konuşmacı-
lar sırasıyla “İhracat Mevzuatı- Dahilde Hariçte İşleme 
Rejimleri”, “İhracata Sağlanan Devlet yardımları” Türk 
Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması,Türk Malı İmajı-
nın Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi 
ile Yurt Dışı Birim,Marka,Tanıtım ve Tasarım Destekleri” 
konularını işlediler.

Seminerde ilk sözü alan  Ekonomi Bakanlığı İhracat 
Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Onur Tek-
yıldız, katılımcılara 10 adımda ihracat nasıl yapılır hak-
kında bilgilendirmede bulundu. Tekyıldız, ‘Bir kişi ya da 
firma ihracat yapmaya karar verdiği an ilk olarak İhracat-
çı Birliklerine kayıt olması zorunludur. Bu işlemi yaptıktan 
sonra o kişi yada firma artık ihracatçı sıfatını kazanır. Bi-
zim amacımız kişileri ihracat ile tanıştırmak. Siz kaydınızı 
yaptıktan sonra sıra ithalatçı firma bulmaya geliyor. Bu 
konuda da bakanlığın katkıları ve teşvikleri devreye giri-
yor. Bunları da çeşitli internet sitelerinden ulaşabilirsiniz. 
Örneğin alibaba.com ya da İstanbul İhracatçı Birlikleri 
ibb.gov.tr adresinden ithalatçı firmalar ile temasa geçile-
bilir. Bununla birlikte yurtdışında düzenlenen fuarlara da 
katılım sağlanabilir. Bu fuarlara katılımda da bakanlığın 
çeşitli konaklama ve yol ücreti teşvikleri gündemde. Bir 
kısmının bakanlık tarafından karşılanması mümkün’ dedi.

T.C.Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 
Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Onur Tekyıldız

�� Kocaeli Odavizyon
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KSO‘da “Mayıs’a bakış’’ resim ve seramik 
sergisi’nin açılışı yapıldı 

Kocaeli Sanat Evi Derneği, Resim ve Seramik dalların-
da üretim yapan üyelerinin eserlerinden oluşan “Mayıs’a  
Bakış Resim ve Seramik Sergisi Kocaeli Sanayi Odası’nda 
açıldı. 

30 Mayıs 2014 tarihine kadar açık kalan sergi hak-
kında bilgi veren KOSEV  Başkanı Nalan Kumlalalı 
Atahan,Sergide üyelerinin eserlerinden oluşan 41 eser’in 
satışa sunulduğunu belirterek, “Sergilenen eserlerin satı-
şından elde edilen gelir Soma’da bulunan ihtiyaç sahipleri-
ne gönderilecek” dedi.

Serginin açılışına katılan Kocaeli Sanayi Odası Başka-
nı Ayhan Zeytinoğlu, KOSEV’in bu çalışmasının çok önem-
li olduğunu vurgulayarak, “Hem sanat hem de  yardım iç 
içe bulunuyor. Bu bir bakıma her bakımdan çok anlamlı. 
KOSEV üyelerine bu emeklerinden dolayı kutluyorum”

-Eserleri sergilenen sanatçılar
-Resim:
Erdal Özyurt, Meral Gür ,Yurdanur Demiryol,Şerife 

Eroğlu, Birgül Özçelikçi Taşören, Nezahat Ayhan, Füsun 
Dur, Sühelya Korkmaz, Emel Erkan,Çiğdem Saç, Cidal 
Hazar, Sibel Sağlam, Hülya Kezer, Fatmanur Bulut, Mü-
nevver Özcan, Vehbiye Başkan, Sabiha Handan Erat, Fi-
liz Kandemir Duran, Asuman Türegün,Şimal Bilgiç, Nük-
het Tüysüz,Şenay Kanık,Hülya Yılmaz Karaman,Kıymet 
Özer,Eca Terina Nicolau,Havva Durak

-Seramik: 
Elif Kalecier, Ata Ruacan, Handan Atılgan,Hülya 

Patoğlu, Mehtap Metin, Hülya İnal Tekin, Vesile Talun, 
Suna Yaşar Küçükköse, Ayşen Bostan, Süleyman Duralı
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KSO’da  “AR-GE Teşvikleri/Halka 
açılma/Patent Hukuku” paneli yapıldı

Kocaeli sanayi Odası’nda düzenlenen AR-GE Teşvikleri-Halka 
Açılma-Patent Hukuku konulu paneller ilgiyle izlendi

Kocaeli Sanayi Odası ve Major Yeminli Mali Müşavir-
lik, Denetim, Finans, Yönetim, Danışmanlık Ltd. Şti. iş-
birliği ile, “Ar-Ge teşvikleri; halka açılma; patent hukuku 
konulu panel 2 Haziran günü gerçekleştirildi. 

Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen 
panel iki oturum şeklinde yapıldı.Çeşitli sanayi kuruluşları 
ve firma temsilcilerinin ilgi gösterdiği organizasyonun ilk 
oturumunda  “Ar-Ge Konusunda Kamu Kurumlarınca Ve-
rilen Teşvikler ve Destekler”, “Ar-Ge konusunda vergi indi-
rim ve istisnaları” konuları işlendi. Eski Hesap Uzmanlar 
Kurulu Başkan Yardımcısı Major YMM Ltd. Şti. Kurucu 
Ortağı Uğurcan Özses’in oturum başkanlığında Eski Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı İvgen Özdal, 
Argemiz Danışmanlık Ltd. Şti. İş Ortağı Ferkan Çelik ve 
Eski Kocaeli ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Defterdar, 
Major YMM Ltd. Şti. Ortağı Şükrü Dilaver sunumlarını 
yaptılar. Kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar.

KSO’da düzenlenen panelin ikinci oturumunun konusu 
“Anonim Şirketlerde Halka Açılma (Süreçler-Sonuçlar) 
Patent Hukuku” idi. Bu oturumun Başkanlığını ise Eski 
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdür Yrd. Major YMM 
Ltd. Şti. Ortağı Serdar Koyutürk yaparken,  SPK Eski 
Başkan Yrd. Major YMM Ltd. Şti. Ortağı Sinan Alp ve 
Karaman Hukuk Bürosundan Av. Turgay Karaman pane-
list olarak sunumlarını yaptılar. 

Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleşen Panelin ilk oturumun 
konuşmacıları Özses, Özdal,Çelik ve Dilaver görülüyor

KSO ve Major Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi tarafından ortaklaşa düzenlenen panel ilgi gördü

[etkinlik ►



��Kocaeli Odavizyon

Tekstil ‘inovasyon şampiyonu’ 
KSO 5. Meslek Komitesi’nden

Kordsa Global oldu

Ar-Ge yatırımlarına hız veren Kordsa Global, 
Türkiye’nin en iyi Ar-Ge performansına sahip ikinci şirke-
ti oldu. Bilim ve Sanayi Bakanı Fikri Işık’ın ödül verdiği 
Kordsa Global Başkan ve CEO’su Cenk Alper “Sektörümü-
zün pazar liderliğini teknoloji liderliği ile taçlandırmaktan 
gururluyuz” dedi

Ar-Ge Merkezleri Performans Değerlendirme Çalıştayı 
kapsamında, 142 Ar-Ge merkezinin değerlendirilmesi son-
rasında ilk üç sıraya ve sektörlere göre ilk sıraya yerle-
şen firmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık 
tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.  Kordsa Global, genel 
değerlendirmede ikincilik ödülünü alırken, tekstil sektörü 
bazında da en iyi Ar-Ge performansına sahip şirket oldu.

Törende ödülünü Bakan Işık’ın elinden alan Kordsa Glo-
bal Başkan ve CEO’su Cenk Alper “Ar-Ge’ye devlet teşviği,  
sanayimizde önemli bir hamle yaratma potansiyeline sahip 
bir stratejidir. Biz bu teşviği maksimum verimde kullan-
mak, bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmek yolunda ciddi 
bir yatırım yapıyor ve disiplinli bir program uyguluyoruz. 
Ulusal ve uluslararı nitelikte yaptığımız 90 patent başvu-
rusu bu gayretin sonucudur. Biz lideri olduğumuz global 
lastik takviye pazarında Ar-Ge’ye yatırım yapan, teknoloji 
üreten bir yapı ile ürünümüze ve şirketimize değer kataca-
ğımızın bilincindeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kana-

lıyla bu konunun bir devlet politikası olarak ele alınması 
Türkiye’nin yakın gelecekteki ekonomik panoramasına son 
derece olumlu etkilerde bulunacaktır” dedi.

-Sektörümüzün teknoloji lideriyiz
Ar-Ge yatırımlarıyla lastik takviye sektöründeki pazar 

liderliğine teknoloji liderliğini deeklediklerini belirten Al-
per, beş kıtaya yayılmış üretim tesisleri ile gerçek bir glo-
bal Türk şirketi olarak aynı zamanda Türkiye’nin teknoloji 
transfer eden bir ülke olmasına katkıda bulunmaktan gu-
rur duyduklarını aktardı.

Alper sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye cari açık so-
runu nedeniyle potansiyelinin tümünü yansıtan bir seviye-
de değildir. Şirketlerimizi daha yüksek teknolojiyle üretim 
yapan şirketlere dönüştürebilirsek katme değer açığımızı 
kapatarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Ar-Ge teşvikleri bu 
yolda atılmış en doğru adımdir. Yalnızca bizim değil pek 
çok Türk şirketinin son yıllardaki başarısında Ar-Ge kanu-
nunun, devlet teşviğinin itici gücü büyük rol oynamaktadır 
ve önümüzdeki dönemde de kritik önemini koruyacaktır. 
Tüm özel sektör, bu imkanı bilinçli Ar-Ge yatırımları ile 
hem işini geliştirmek hem de ülkesine destek olmak üzere 
değerlendirmelidir.”
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KSO’da girişimcilik eğitimleri sürüyor

İŞKUR ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) işbirliği ile 9 
gün süren 70 saatlik eğitimler ücretsiz gerçekleştirildi. Gi-
rişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişilere ömür 
boyu geçerliliği olan sertifika verildiği gibi ayrıca KOS-
GEB destekli 30 Bin TL Hibe 70 bin TL‘de “O” Faizli 
Kredi olanağı sağlandı.

Girişimci adaylarının  eğitime katılabilmeleri için 18 
yaşını tamamlamış olması gerektiğini belirten yetkililer, 

eğitim süresi boyunca sigortası olmayan katılımcılara Ko-
caeli İŞKUR tarafından günlük 20 TL harcırah verildiğini 
açıkladılar. Kocaeli İŞKUR ve KSO İşbirliğiyle gerçek-
leştirilen “Kendi İşim Olsun” adlı Girişimcilik programı-
na başvuru için Kocaeli İŞKUR ve Kocaeli Sanayi Odası 
(KSO) Kurs Servisleri ile  0262 321 12 79 - 0262 323 08 
56 nolu telefonlar aracılığı ile iletişim sağlayabilecekleri 
vurgulandı.

Kocaeli ve Gebze’de girişimciye destek vermek amacıyla “Kendi İşim Olsun” adlı girişimcilik ve kendi 
işini kurma programı  Mayıs 2014 tarihi itibariyle başladı.
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Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu yeni 
girişimcilere yönelik eğitimlere devam ediyor

Kocaeli Kadın Gir. Kur. Bşk. ARSLAN 
konuşmasından dolayı DİNLER’e plaket verdi

Kocaeli Sanayi Odası Koordina-
törlüğünde yürütülen Kocaeli Kadın 
Girişimciler Kurulu KSO’da düzen-
lenen eğitimle Tanfer Dinler ile ka-
dın girişimciler ve genç girişimcileri 
biraraya getirdi. 

Hizmet edenlerin hizmetkarıyım 
diye kendini tanımlayan Tanfer Din-
ler dinleyicilere ‘kitapta yazmayan-
lar’ serisi kapsamında yaşama ve 
girişimciliğe farklı bir bakış sundu.

 İlgi ile dinlenen eğitim sonrası 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Penbe Kamacı Arslan, Tanfer Din-
ler’ e gönüllü olarak verdiği eğitim 
için plaketle teşekkür etti.

Çok başarılı geçen ve beğeni 
toplayan eğitimin ardından Tanfer 
Dinler  ve katılımcılar öğle yeme-
ğinde bir araya geldiler.  

Tanfer DİNLER’in kodnuşması ilgiyle izlendi



�0 Kocaeli Odavizyon

[girişimcilik ►

Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu tarafından, Ko-
caeli ile Stuttgart arasındaki ticaret hacmini 
genişletmek ve ülkeler arasında işbirliğinin ya-
pılması amacı ile 22 - 25 Mayıs 2014 tarihleri 

arasında Stuttgart’a Kurul Başkanı Atalay Kaya ve beraberin-
deki 14 üye ile iş gezisi düzenlendi.

Organizasyon kapsamında ilk ziyaret Stuttgart Ticari Ata-
şesi Dr. Ahmet Bayraktar’a yapıldı. Stuttgart Ataşeliği’nin 
ekonomik ve ticari İlişkileri geliştirmek için kurulduğunu ifade 
eden Ahmet Bayraktar, kurula Stuttgart hakkında bilgilen-
dirme yaptı. Stuttgart’ın bağlı olduğu Baden - Württemberg 
eyaletinin otomotiv, makine, tekstil ve yazılım sektörleri başta 
olmak üzere teknoloji olarak Avrupa’nın en önde gelen eyalet-
lerinin başında geldiği ifade edildi.

10 milyon nüfusa sahip olan Stuttgart’ta 420 bin Türk 
vatandaşının olduğu belirtildi. Stuttgart’ın 172 milyar euro 
ihracat, 190 milyar euro ithalat rakamlarına sahip olduğu ve 
dünyaca ünlü Mercedes Benz, Bosch, Hugo Boss, Festo firma-
larının bu şehirde üretim yaptığı ifade edildi. Sadece Mercedes 
Benz fabrikasının yıllık cirosunun 100 milyar euro olduğu be-
lirtilerek, Almanya’nın en önemli bin firmasından 500 tanesi-
nin Stuttgart’ta üretim yaptığı ifade edildi. Türk şirketlerinin 
Stuttgart’a yaptıkları satışların yıllık 1.7 milyar euro olduğu 
ve Türk firmaları bölgeye ofis açarak Alman temsilci çalıştır-
maları halinde Türkiye’den Stuttgart’a satış yapmanın daha 
kolay hale geleceği ifade edildi. 

Almanya’da üniversite - sanayi işbirliğinin çok önemli oldu-

ğuna da değinen Ahmet Bayraktar, desteklerin yüzde 40’nın 
devlet yüzde 60’ının sanayiciler tarafından karşılandığını be-
lirtti. Ayrıca bölgede 2 yılda bir Uluslararası İşbirliği Fuarı 
düzenleniyor. Ataşeliğe ülkemizden gelen işbirliği taleplerinin 
de İhracatçılar Birliği kanalıyla karşılandığı belirtildi.

2’nci ziyaret Stuttgart Başkonsolosu Mustafa Tür-
ker Arı’ya gerçekleşti. Başkonsolos Arı Genç Girişimciler 
Kurulu’na Stuttgart Bölgesi hakkında bilgilendirmede bulun-
du. Stuttgart’ın bağlı bulunduğu Baden - Württemberg eyale-
tinin Almanya’da Ar-Ge’ye en çok para ayıran eyalet olduğu 
belirtildi. Eyalet içindeki GSYİH’nın yüzde 4,2 sinin Ar-Ge’ye 
ayrıldığı ve her şirketin bir Ar-Ge laboratuarının olduğu ifade 
edildi. Örneğin Mercedes Benz’in Ar-Ge laboratuarında 40 bin 
mühendis çalıştığı, örnek vermek gerekirse bölgede mobilya 
üretimi yapan 40 kişilik Türk işletmesinde bile en az 2 kişilik 
Ar-Ge bölümünün olduğu ve Ar-Ge’ye çok önem verildiğini be-
lirtti. Almanya’nın tüm makine üretiminin 1/3’ü Stuttgart’ta 
yapılmakta olduğu, mühendislik ve makine aksamları bakı-
mından çok ciddi potansiyeli olan bir şehir olduğu belirtildi.

Almanya’daki eyaletler arasında zenginlik açısında ilk 
sırada Bavyera’nın geldiği, 2’ncisinin Baden - Württemberg, 
3’üncü sırada ise Hessen eyaletinin olduğu ifade edildi. Türki-
ye ile Baden - Württemberg eyaleti arasındaki ilişkiler hak-
kında bilgi veren Başkonsolos Arı, Stuttgart’ın siyasi olarak 
üst düzey ziyaretlere ev sahipliği yaptığını belirtti. Cumhur-
başkanı Abdullah Gül’ün 2011 yılında Stuttgart ziyaretine 
karşılık Baden-Württemberg Eyaleti Eyalet Başbakanı Winf-

Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu 
Almanya’ya iş gezisi ziyareti yaptı
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ried Kretschmann ise 2012 yılında Türkiye’yi ziyarette bulunduğu 
ve bu ziyaretler sonunda parlamentolar arası dostluk grubunun 
kurulduğu belirtildi. Stuttgart’ın Türkiye ile ticari ilişkilerindeki 
hacim yıllık 5 milyar euro olduğu ifade edildi.

Baden - Württemberg eyaletinde yaklaşık 650 bin Türk’ün ol-
duğu ve Baden - Württemberg eyaletinde işsizlik oranının yüzde 
3,2 olduğu belirtildi. Ve bu oranın Alman ortalamasının çok altın-
da olduğu ifade edildi.

Gezinin 2’nci gününde ilk olarak Stuttgart Ticaret ve Sana-
yi Odası ziyaret edildi. Yabancı Ülkelere Tanıtım Komitesi’nden 
Dış Ticaret Tanıtım ve Finansman Sorumlusu Thomas Bitter ile 
Teknik Danışman Dorothee Minne tarafından karşılanan Kurula 
Odanın yapısı hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Almanya’da 80 adet odanın yer aldığı ve 80 ülkede 120 tane 
temsilciliklerinin bulunduğu belirtildi. Baden - Württemberg eya-
letinde Stuttgart Ticaret ve Sanayi Odası dahil 12 adet oda yer alı-
yor. Odaya üyeliğinin zorunlu olduğu fakat üyelik aidatı alınmadı-
ğı, verilen hizmetler karşılığında üyelerden hizmet bedeli alınıyor.

3’üncü ziyaretin gerçekleştiği Porsche, Stuttgart 
bölgesinde 1931 yılında kuruldu. 1944 yılında savaş 
nedeniyle Avusturya’ya taşınmış daha sonra tekrar eski 
üretim yerine geri dönmüştür. Porsche’nin yüzde 50.1 
hissesi Volkswagen’e ait olduğu belirtildi. Fabrikada 7 
bin 500 kişi çalışıyor ve günde 200 araç üretiliyor.

İlk günkü ziyaretlerin sonununda 1974 yılında Böblingen’de 
kurulan 1990 yılında Holzgerlinden’deki (Stuttgart) yeni yerin-
de faaliyetlerini sürdüren Ruko GmbH’nin Genel Merkezi ziyaret 
edildi. Ruko GmbH Türkiye Genel Müdürü aynı zamanda Genç 
Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Erdem Kodal tarafından Ruko 
GmbH’nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. 5 bin 600 
m2’lik alanda kurulu olan fabrikada 120 kişi çalıştığı, tam oto-
matik CNC Bileme Merkezleri ve CNC Bileme Teknolojisi ile de-
lici ve kesici takım üretimi yapıldığı ifade edildi.

2’nci ziyaret 1926 yılında Karl Benz’in şirketi Benz 
& Cie ve Gottlieb Daimler’in şirketi Daimler Motoren 
Gesellschaft’in birleşmesi sonucu kurulan Mercedes-Benz 
fabrikasına yapıldı. Söz konusu fabrikada 26 bin kişi 3’lü 
vardiya sistemi ile çalışıyor. 60 ülkenin vatandaşından 
çalışanın bulunduğu fabrikada yabancı çalışan sayısının 
6 bin 500 kişi olduğu belirtildi. Ar-Ge Merkezinde bin 
öğrenci 3 yıl boyunca zorunlu eğitim görmekte olduğu 
ifade edildi. Sabah mesai saatinin 06.00’da başladığı ve 
her bir bantta 5 kişilik takımlar halinde çalışılan fabrika-
da günde bin 800 araç üretiliyor.  40 milyon euro yatırım 
sonucu yapılan bütün doğa olayları koşullarının yaratıldı-
ğı test merkezinde üretilen tüm araçların test edildiği ifa-
de edildi. Firma kendi enerjisini kendisi üretiyor ve enerji 
üretim merkezi için 41 milyon euro yatırım yaptıklarını 
ifade etti. Fabrikada 1 saatlik ziyaretçi turlarında aynı 
anda 400 kişiyi gezdirdiklerini belirtti.

Almanya ziyaretine; Kocaeli Kaya Elektromekanik Teknik 
Yapı İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’den Atalay Kaya, Bakıroğlu Mü-
hendislik Ltd. Şti.’den Cüneyt Bakıroğlu, EGS Çelik San. Tic. 
Ltd. Şti.’den Ercan Köse, Ruko Delici Kesici Takım ve Makine 
San. Tic. Ltd. Şti.’den Erdem Kodal, Bakıroğlu Tesisat Malze-
meleri San. ve Tic.Ltd. Şti.’den Fatih Bakıroğlu, GRC Petrol Ltd. 
Şti.’den Gürcan Seymen, Özdizdaroğlu Vinççilik San. ve Tic. Ltd. 
Şti.’den İlker Ertuğ, Mita Ltd. Şti.’den Mehmet Söyler, Nazer 
Otomotiv Paz. San. Tic. A.Ş.’den Sait Ertuğ, Kocaeli Güven 
Seyahat Tic. Ltd. Şti.’den Sedat Köse, Kaşıbeyaz Kitabevi’nden 
Serkan Sakin, Bayraktar Mühendislik Müşavirlik ve İnş San. Tic. 
Ltd. Şti.’den Süleyman Bayraktar, Canefe İnşaat Taahhüt San. ve 
Tic. Ltd. Şti.’den Vedat Karakaya, Gültaş Hafriyat Nak. İnş. San. 
ve Tic. Ltd. Şti.’den Yücel Gül, Kocaeli Sanayi Odası’ndan Seçkin 
Ökte katılım gösterdi. 
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Kocaeli Sana-
yi Odası (KSO) ile Özel 

Cihan Hastanesi arasında 
”Sağlık Hizmet Anlaşması“ im-

zalandı.
Kocaeli Sanayi Odası’nda düzenlenen 

anlaşma imza törenine KSO Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, KSO Genel Sekreter Yardımcısı Elif Bil-

gisu, İnsan Kaynakları Uzmanı Aydın Kılınç, Özel Cihan 
Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Metin Öztürk, Yöne-
tim Kurulu üyesi Sami Aydın, Genel Müdür Dr. Uğur Doğan, 

ortaklardan Eczacı Hüseyin Gezer hazır bulundular.
Taraflar arasında imzalanan Protokol anlaş-

ması ile Muayeneler, ameliyetler, Radyoloji 
ve Labratuvar hizmetlerinden  KSO  çalı-

şanlarına, üyelerine ve birinci derece 
yakınlarını kapsayan indirimle-

re ilgili maddeler imza al-
tına alındı.

KSO ve Cihan Hastanesi sağlık hizmet 
anlaşması imzaladı

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Özel Cihan Has-
tanesi Yönetim kurulu Başkanı Dr. Metin Öztürk 

Sağlık Hizmet Anlaşmasını imzaladı

KSO’da imzalanan Sağ-
lık Hizmet anlaşması için 
Özel Cihan Hastanesi’nden 

Dr.Metin Öztürk,Sami 
Aydın,Uğur Doğan,Hüseyin 
Gezer, KSO’dan Ayhan Zey-
tinoğlu, Elif Bilgisu, Aydın 

Kılınç hazır bulundular



Vücudumuzdaki ısıyı dengeleme görevini üstlenen ‘ter-
leme’ fonksiyonu, ter bezlerinin sinir sistemimizin kontro-
lünde çalışmasıyla ortaya çıkan doğal bir durum. Beyni-
mizdeki ısı düzenleme merkezi, vücuttan ter atılmasını ve 
cildin kan akımını organize ederek bu ısıyı ayarlamakla 
görevlidir ancak hormonlar, duygusal faktörler ve fiziksel 
aktivitelerin etkisi altındadır. 

Dolayısıyla spor, aşırı hareket etme, fiziksel iş yapma, 
sınava girme gibi durumlar terlemeyi artırabilmektedir. 
El ve ayaklar duygusal uyarılardan daha fazla etkilenir-
ken; koltuk altı ter bezleri ise hem duygusal uyarıların hem 
de beyinden gelen uyarıların kontrolündedir. Beynimiz bu 
kontrolü, göğüs boşluğu içinde omurganın her iki yanındaki 
olukta seyreden sempatik sinir sistemi aracılığıyla yerine 
getirir. Ancak; el, koltuk altı, yüz ve ayaklarda kişiyi ra-
hatsız eden, utandıran ve günlük aktivitelerini kısıtlayan 
miktarda bir terleme söz konusuysa, bu durum ‘aşırı terle-
me’ (hiperhidrozis) olarak tanımlanacaktır.

Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Cerrahisi Uzm. Doç. 
Dr. Altan Kır, kişinin günlük yaşantısını bozacak boyut-
lara ulaşan bir terlemenin normal bir durum olmadığına 
dikkat çekiyor ve bu sorunun sıklığı ve nedenleri hakkında 
şu bilgileri veriyor: “İstatistiklere göre, sorunun görüldüğü 
kişilerin yarısında genetik geçiş var. Hastalığın görülme 
sıklığı ülkelere ve ırklara göre değişebilmekle birlikte ra-
kamın yüz binde 3-5 olduğunu söyleyebiliriz.”

-Aşırı terleme günlük yaşamı etkiliyor
Sempatik sinir sistemi denilen sinir grubunun aşırı ak-

tivasyonuyla oluşan aşırı terleme, kişiyi psikolojik açıdan 
da olumsuz etkileyerek gün içinde kesintilerle ya da sürekli 
devam edebiliyor. Sorun; kişinin günlük aktivitelerini, ar-
kadaş çevresini, kız-erkek ilişkilerini, hatta kariyer plan-
larını dahi etkileyebilecek boyutlara gelebiliyor. Öyle ki; 

Doç. Dr. Kır, bu sorunu 
yaşayan insanların sos-
yal iletişimin yoğun ol-
duğu mesleklerden uzak 
durmak zorunda kalarak 
sevmedikleri işlere yöne-
lebildiklerine dikkat çe-
kiyor.

Aşırı terlemenin teda-
visi için cerrahi ve cerrahi 
dışı olmak üzere kullanılan 
iki yöntem mevcut. Cerra-
hi dışı yöntemlerde; krem, 
losyon, birtakım ilaçlar, 
el ve ayaklara uygulanan 
elektrik akımı, botox ve 
psikoterapinin kullanıldı-
ğını belirten Doç. Dr. Kır, 

tüm bunların geçici çözümler olduğunu, etkileri geçtiğinde 
tekrar kullanılması gerektiğini vurguluyor. Aşırı terlemede 
kesin sonuç veren yöntemlerin ise cerrahi girişimler olduğu-
na dikkat çekiyor ve şunları söylüyor: “Buradaki amaç, ter-
lemeye yol açan sempatik zincirin fonksiyonunu bozmaktır.  
Bu da o zincirin ETS (Endoskopik Torakal Sempatektomi) 
yöntemiyle çıkarılması, elektrokoterlerle yakılması ya da 
‘klips’ ile ezilmesiyle mümkün olmaktadır. Bloke edilen 
zincir, böylece terleme fonksiyonunu kontrol edemiyor ve 
şikayet edilen bölgelerdeki (ellerde ve koltuk altında) terle-
me tamamen ortadan kalkıyor.”

-ETS yöntemiyle tedavi mümkün
Cerrahi bir işlem olarak, ter bezlerini çalıştıran sinir 

grubunu bloke eden ETS yöntemiyle, aşırı terleme soru-
nunda yüzde 90’ın üzerinde başarı söz konusu. Bu sonucun 
hasta memnuniyetine de yansıdığını belirten Doç. Dr. Kır, 
yapılan işlemle ilgili şu bilgileri paylaşıyor: “Göğüs boşlu-
ğundan iki delik açılması suretiyle genel anestezi altında 
yapılan cerrahi işlemde, her iki koltuk altı için sadece 30 
dakikalık bir ameliyat süresi yeterli oluyor. İşlem sonra-
sında hasta ilk 6 saat gözlem altında tutuluyor ve kontrol 
filmleri çekildikten sonra taburcu ediliyor. Hasta, rahatsız 
edici herhangi bir komplikasyon gelişmediği sürece aşırı 
terleme sorunundan kurtulmuş oluyor. Bu durum hastanın 
günlük hayatına ve sosyal ilişkilerine de pozitif olarak yan-
sıyor.” 

Peki ameliyat sonrası şikayet bölgelerindeki terleme ta-
mamen ortadan kalkınca, vücut terleme fonksiyonunu nasıl 
gerçekleştiriyor? Doç. Dr. Kır, bu noktada ameliyatın olası 
komplikasyonlarından (yan etkilerinden) bahsediyor ve vü-
cuttaki suyun aşırı terleyen bölgelerin dışındaki bazı bölge-
lerden (sırt, kasık ve kalça bölgeleri) atıldığına dikkat çeki-
yor. Ancak hasta için bu durum genellikle tolere edilebilir 
düzeyde olduğu için sorun teşkil etmiyor. ETS yöntemiyle 
klips takılan hasta eğer bu durumdan memnun kalmazsa, 
bölgeye takılan klipsler yeni bir ameliyatla çıkarılabiliyor. 
ETS işlemi sonrası olası diğer yan etkiler ise; ameliyat 
bölgesinde geçici ağrı, kanama (%1 sıklıkta) ya da göğüs 
boşluğunda hava kalması (% 3-4 sıklıkta), göz kapağında 
hafif aşağı inme (genellikle kendiliğinden kaybolmaktadır) 
şeklinde seyredebiliyor.

Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Cerrahisi Uzm. Doç. Dr. Altan Kır:

‘ETS’ ile aşırı terlemeden 
kurtulabilirsiniz

KENDİNİZİ TEST EDİN!
AŞIRI TERLEMENİZ VAR MI?
• El sıkışmamak için yeni biriyle tanışmaktan çeki-

niyorsanız,
• Pantolonunuzun ya da eteğinizin kenarı elinizi sil-

diğiniz için sürekli kirleniyor ve renk değiştiriyorsa,
• Bilgisayar kullanırken yanınızda sürekli, elinizi si-

leceğiniz bir şeyler taşıyorsanız,
• Kapı tokmaklarını çevirirken zorlanıyorsanız,
• Yanınızda yedek kıyafetler taşıyorsanız,
• Yazı yazarken zorlanıyorsanız,
• Özellikle sosyal hayatınız ve psikolojiniz etkilen-

meye başladıysa, tedavi için uzman doktora başvurma-
lısınız.
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

BRFR20140219001 Fransız KOBİ’ nin Galvanizle 
Çalışan Taşeron Arayışı
Fransız bir KOBİ, eczacılık sektöründe faaliyet göste-
ren büyük firmalara hava işleme (air treatment) ile il-
gili üretim yapmaktadır. Firma, laboratuvar ekipman-
ların da metal çerçeveler üretebilmek için galvaniz 
levha işiyle uğraşan taşeron firmalar aramaktadır.
 
BRPL20140306001 Polonyalı Kozmetik Firmanın 
Distribütörlük Teklifi
Polonyalı kozmetik distribütör firma, yeni ürünlerinin 
ve markalarının Polonya’ da satışını yapmak isteyen 
firmalara distribütörlük hizmeti vermek istemektedir. 
Firma, özellikle ecokozmetik ürünleri üreten firmalar 
ile temasa geçmek ve işbirliği yapmak istemektedir.
 
BRIT20131210006 Enerjiyle İlgili Çalışan İtalyan 
Firmanın Distribütörlük Teklifi
Deneyimli ve sertifikalı İtalyan firma enerjiyle ilgili 
birçok sektöründe uzmanlaşmıştır. Firma daha çok ya-
pılarda enerjinin etkileriyle ilgili(çatılar, izolasyonlar, 
solar alanlar, ısıtma ve soğutma sistemi, ahşap evler) 
çalışmaktadır. Firma konuyla alakalı İtalyan pazarına 
girmek isteyen firmalara distribütörlük hizmeti ver-
mek ve bu bağlamda işbirliği yapmak istemektedir.
 
BRRU20140214003 Rus Tekstil Firmasının Distribü-
törlük Teklifi
Kumaş ve tekstil toptancılığında uzmanlaşmış Rus fir-
ma ilgilenen firmalara distribütörlük hizmeti sunmak-
tadır. Yüksek kalite ve standartlar dâhilinde hizmet 
veren firmanın ürün kalemleri kıyafet, kürk, ayakkabı 
ve deri eşyalar olarak sıralanabilmektedir.
 
BRRU20140217001 Rus Konteynır Firmasının 
Distribütörlük Teklifi
Dizel motor istasyonları, yardımcı trafo istasyonları, 
iletişim ekipmanları, kompresör istasyonları ekip-
manları ve diğer mühendislik ekipmanları için çeşitli 
konteynır ürünleri üzerine uzmanlaşmış Rus firma 
konuyla alakalı faaliyet gösteren üreticilere distri-
bütörlük hizmeti vermek istemekte ve bu bağlamda 
işbirliği yapmak istemektedir.

TOES20130920002 Medikal ve Kozmetik İçin Çevre 
Dostu ve Daha Yumuşak Yüksek Kaliteli Plastik 
Ürünler
Tasarım ve üretim alanında güçlü bir know-how’ a 
sahip İspanyol bir KOBİ, daha çevre dostu ve daha 
yumuşak plastik enjeksiyon ürünleri üretmektedir. 
Firma, medikal (insan/hayvan) ve kozmetik sektör-
lerinde ultra modern üretim alanı ve kaliteli ürün 
üretiminde garanti vermektedir. Yeni plastik ürünler 
üretip geliştirme konusunda firmanın özel ihtiyaçları 
vardır. Teknik ortaklık, teknik destekli ticari ortaklık 
veya üretim anlaşması yapılmak istenmektedir.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

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

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

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

Doğu Marmara ABİGEM 
Kocaeli Merkez Ofisi

0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Seda Aydın

ykanpara@abigemdm.com.tr; saydin@abigemdm.com.tr

[abigem ►
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Vacuum HardeningVacuum Hardening

Vacuum AgingVacuum Aging

NitridingNitriding

NormalisingNormalising

Isothermal AnnealingIsothermal Annealing

Induction Hardening
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FORUM
KOCAELİLİ SANAYİCİLER 2014’ÜN 
İLK YARISINI DEĞERLENDİRDİ, 
BEKLENTİLERİNİ ANLATTI

Sarkuysan Yönetim Kurulu 
Başkanı Hayrettin ÇAYCI:

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
SORUNU İÇ TASARRUFLARIN 
YETERSİZ OLMASI

Kocaeli Üniversitesi Rektörü 
Sezer KOMSUOĞLU:

2023’TE DÜNYANIN EN BÜYÜK 
10 ÜLKESİ ARASINA GİRMEK İÇİN 
ÇOK ÇALIŞMAK GEREKLİ

ÖDÜL
KORDSA GLOBAL TEKSTİL 
İNOVASYON ŞAMPİYONLUĞU İLE 
ÖDÜLLENDİRİLDİ

ARAŞTIRMA
KOCAELİ FİRMALARININ MAYIS AYI 
KAPASİTE KULLANIM ORANI 
YÜZDE 71.4 OLDU

Halkbank Genel Müdürü 
Ali Fuat Taşkesenlioğlu:

KOBİ’LERE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
İÇİN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK 
EĞİTİMİ VERECEĞİZ

AnadoluJet Hava Yolları 
Bölgesel Uçuşlar Başkanı İbrahİm Doğan:

KOCAELİ SANAYİ ODASI ayl ık resmi yayın organıdır                                    SAYI 93 HAZİRAN 2014

KOCAELİ SANAYİ ODASI                 

ODAVİZYON

M. ŞERİF KANIK:

Benim işim elimdeki ürünü en iyi şekilde 
değerlendirmeyi başarmak
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