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

Kocaeli Sanayi  Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açık-
lanan Ekonomide Dönüşüm Programı’nı değerlendirerek 

“Bunu çok önemli bir başlangıç, hükümetin bakış ve vizyonunda 
yeni bir dönem olarak görüyoruz.” dedi. Uygulamaya ilişkin detay-
ların da belli olması gerektiğine işaret eden Ayhan Zeytinoğlu reel 
sektör olarak uygulamaya destek vermek istediklerine de işaret etti. 
Türkiye’nin ihracatçı bir ülke olmayı başararak belli başlı sorunları 
minimize edebileceğine işaret eden Zeytinoğlu makro ekonomik 
gelişmelere ilişkin bir dizi değerlendirmede bulundu.

İŞSİZLİK
Temmuz ayı dönemi işsizlik oranı yüzde 9,8 olarak gerçekleşti. 

Hatırladığınız gibi Haziran döneminde işsizlik oranı yüzde 9,1 idi. 
Temmuz ayında istihdamda ciddi bir daralma görüldü. Bu daralma 
en fazla sanayi sektöründe yaşandı. Yavaşlayan ekonominin bir 
sonucu olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Suriyeliler de ucuz işgücü 
olarak piyasaya girdi.Tüm bu etkenler işsizlik oranını yükseltti diye 
düşünüyoruz.

KAPASİTE KULLANIMI
Türkiye’de ekim kapasite kullanımı yüzde 74,9 olarak gerçek-

leşti. Kapasite kullanımı geçen aya göre 0,5 puan artış, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 1,5 puan azalış gösterdi. İlimiz düzeyinde 
yaptığımız tespitler de bize aynı tabloyu gösteriyor. Ekim ayı 
Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı yüzde 71,7 
oldu. Geçen aya göre 1 puan artış ve geçen yıla göre 0,2 puan azalış 
gösterdi. Yatay seyir devam ediyor.

DIŞ TİCARET  
Eylül ayı yüzde 4.6 artışla 13,6 milyar dolar oldu. İthalat  

ise yüzde 0,2 gerileyerek 20,5 milyar dolar oldu. TİM Ekim ayı 
ihracatı ise 12,6 milyar dolar oldu. İhracat rakamlarındaki artış 
oranları düşük olmasına rağmen tarihinin en yüksek Eylül ve Ekim 
ayı ihracatlarını gerçekleştirdik.

İhracat artışının düşük olması, AB’deki ekonomik büyümenin 
yavaşlaması ve çevremizde yaşadığımız olumsuzluklardan kaynak-
lanıyor. Ayrıca AB Merkez Bankasının yeni tedbirleri açıklaması da 
konjonktürü etkiliyor.

En yüksek Eylül ve Ekim ayı ihracatı sağlamamıza rağmen, ne 
yazık ki ihracatın ithalatı karşılama oranı hala çok düşük. Yılın ilk 
dokuz ayına göre ihracatın ithalatı karşılama oranı; 2012’de yüzde 
63,8, 2013’te yüzde 59,9, 2014’te yüzde 66,0 olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan ithalattaki yavaş seyir yatırımlar ve üretim açı-
sından düşük seyrin zeminini oluşturuyor. İthalattaki sermaye malı 
payının yüzde 13 gibi çok düşük olmasını Türkiye ekonomisinin yu-
muşak karnı olarak görüyoruz. Ara malında ciddi ithalatçı konumda 
olmaktan kurtulamıyoruz.

Kocaeli Gümrüklerine göre Ekim ayında  ihracat yüzde 1,4 ar-
tışla 1,5 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 3,6 artışla  4,1 milyar 
dolar oldu. Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli’nde de ihracat 
artış oranı geçtiğimiz yıllara göre çok düşük kaldı.

Yılın ilk on ayında Kocaeli ihracatında gerçekleşen artış yüzde 
3,2 oldu. Bu oran 2012 yılında yüzde 17,7 ve 2013 yılında yüzde 
12,1 olmuştu. Yılın son ayında Kocaeli olarak 1,8 milyar dolar 
ihracatı yakalayabileceğimizi umuyoruz

Irak, Suriye’nin ihracat artışında olumsuz etki oluşturmasının 
yanı sıra ihracatımızın yeteri kadar artmamasının temel nedeni  
Dolar/Euro paritesinin dolar lehine gelişmesidir. İhracatın kur poli-
tikası ile de desteklenmesi gerektiğini savunuyoruz.

CARİ AÇIK
Dış ticaret açığımızdaki gerileme ile yıllık cari açığımız da ge-

rilemeye devam ediyor. Cari açığın Aralık ayında baz etkisi ile daha 
da düşeceğini bekliyoruz. Petroldeki gerilemenin cari açığa olumlu 
etkisi olacaktır. Yeri gelmişken petrol fiyatlarının düşmesinin kıy-
metini bilip orta ve uzun vadede alabildiğimiz kadar almak, fiyatları 
sabitleme açısından bir fırsat olacaktır.

ENFLASYON 
Yıllık enflasyon ekim ayında; TÜFE yüzde 8,96, ÜFE ise yüzde 

10,10 olarak gerçekleşti. Aylık değişim ise TÜFE’de yüzde 1,90, 
ÜFE’de yüzde 0,92 olarak gerçekleşti.

Gıda hariç enflasyonun anormal yükselme göstermemiş olmasını 
olumlu karşılıyoruz. Ama bu durum ekonominin yavaş büyümesinin 
bir sonucu olarak da düşünülebilir.

Biliyorsunuz, Merkez Bankası 2014 yıl sonu enflasyon tahmin-
lerini yukarı yönlü olarak yüzde 8.9’a revize etti. OVP’de ise enf-

Dönüşüme katkı vermek istiyoruz diyen Başkan Zeytinoğlu: 

Dönüşüm Programı 
çok önemli bir başlangıç

Hükümetin açıkladığı dönüşüm programını çok önemli bir başlangıç, hükümetin bakış ve 
vizyonunda yeni bir dönem olarak kabul ediyoruz. Tabi uygulanması düşünülen yöntem ve 
eylem planlarına ilişkin ayrıntılara gidilmesi de gerekli. Ayrıca reel sektörün temsilcileri 
olarak bizler de üzerimize düşenleri yapmak istiyoruz. Türkiye’nin özellikle ihracatçı ülke 
olmayı başarmasını istiyoruz. Bu olursa ne cari açık, ne bütçe açığı, ne de enflasyon problem 
olarak artık bizi rahatsız edecek boyutta olacaktır. 
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lasyon hedefi yüzde 9,4 olarak açıklamıştı. İki 
tahminin birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. 
Enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesini 
en tehlikeli nokta olarak görüyoruz.

Önümüzdeki ayda baz etkisi ile Üretici 
fiyatlarının Tüketici fiyatlarını yukarı çekece-
ğini bekliyoruz. Aralık ayından itibaren yine 
baz etkisi ile enflasyonun tekrar gerilemeye 
başlayacağını umuyoruz.

Petrol fiyatlarındaki azalışın enflasyo-
nu 2015 yılı boyunca baskılayacağı olasılık 
dâhilindedir. Türk lirasındaki değer kaybına 
rağmen gelecek enflasyon oranlarının düşük 
seviyelerde olacağını yüksek bir ihtimal olarak 
görüyoruz.

FAİZ
MB faizleri 8,5 - 9 diye reel sektör bu 

faizleri kullanamıyor ve yatırım yapamıyor. Le-
asing ve faktoring işlemlerinin maliyeti yüzde 
20’leri geçmektedir. Faiz kaynaklı maliyetlerin 
yüksekliği yatırımların önüne bir engel olarak 
çıkıyor.

Biliyorsunuz, FED 3. parasal genişlemeyi 
sonlandırdığını açıkladı. FED’in açıklamala-
rı tüm dünyayı etkiliyor. Alım programının 
bitmesi global piyasa likiditesi açısından sorun 
olarak düşünülüyor. Hatırlarsanız 2003-2006 
arası dönemde FED faizleri artırmıştı.

Faizler artarken hem ABD ekonomisi, hem 
global ticaret hızla büyümüştü. Buradan da 
görüleceği gibi ABD’nin faizi artırabilecek ve-
rilere sahip olması zaten ekonomik canlanmaya 
etkisi olacaktır. Kısaca negatif etkinin yanı sıra 
pozitif global ekonomik düzelme de olacaktır 
diye düşünüyoruz.

Sanayi Üretim Endeksi eylül ayında  125,9 
olarak gerçekleşti. Yıllık artış yüzde  2,2 oldu. 
Sanayi üretim endeksi hem aylık bazda hem de 
yıllık bazda artış gösterdi. 

Artış oranları düşmüş olmasına rağmen 
Eylül ayında bugüne kadar görülen en yüksek 
sanayi üretim endeksini gördük. Bununla 
birlikte etrafımızdaki ülkelerin istikrarsızlık-
ları nedeniyle ihracatımızın azalması sanayi 
üretim endeksini etkilemektedir.

BÜTÇE 
İlk dokuz ayda bütçe 11,9 milyar TL 

açık verdi. Eylül ayında bütçe gelirlerinde 
geçen yılın aynı ayına göre binde 7 ve har-
camalarda yüzde 13,5 artış oldu. 

Böylece bütçe açığı 9,2 milyar TL açık 
verdi ve aylık bazda 2014 yılının en yüksek 
seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayına 
döndüğümüzde, harcamalar geçen yıla göre 
yüzde 10,5 gelirler ise yüzde 8,1 arttı. Vergi 
dışı gelirlerin artışı il 9 ayda yüzde 10,2 oldu. 

2015 yılında OVP’da öngörülen gelir 
artışının ancak vergi gelirlerinin artırılması ile 
mümkün olabileceğini tahmin ediyoruz.

Umarız gelir artışları kayıt dışının ver-
gilenmesi ile sağlanır. Aksi halde vergi artışı 
istediğimiz bir şey değil.

Hükümetimiz reel sektörü ilgilendiren 9 
alanda sektörel dönüşüm programını açıkladı.

Hükümetimizin açıklamış olduğu program 
bizler için çok önemli. Bu programı önemli bir 
başlangıç, Hükümetimizin bakış ve vizyonunda 
yeni bir dönem olarak değerlendiriyoruz.Tabii 
uygulanması düşünülen yöntem ve eylem planla-
rına ilişkin ayrıntılara gidilmesi gerekmektedir.

Bu 9 dönüşüm programı;
*İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması 

Programı, *Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ti-
carileştirme Programı, *Kamu Alımları Yoluy-
la Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim, *Yerli 
Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı, 
*Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı, 
*Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi 
Programı, *Sağlık Endüstrilerinde Yapısal 
Dönüşüm Programı, *Sağlık Turizminin Geliş-
tirilmesi Programı , *Taşımacılıktan Lojistiğe 
Dönüşüm Programı başlıklarından oluşuyor.

Bizler de reel sektörün temsilcileri olarak 
üzerimize düşenleri yap-
mak istiyoruz.

Türkiye’nin özel-
likle ihracatçı ülke 
olmayı başarmasını 
istiyoruz.

Bu olursa 
ne cari açık, ne 
bütçe açığı, ne de 
enflasyon problem 
olarak artık bizi ra-
hatsız edecek boyutta 
olacaktır.

Zeytinoğlu’nun ağzından
Dönüşümde detaylar...

Detaylara baktığımızda 
Oda olarak takibimizde olan 
ve dönüşüm programında yer 
alan konulara bakarsak;

*GİTES’i güncelleyeceğiz, 
MTA’nın yurtdışında maden-
cilik yapabilmesini sağlayaca-
ğız. 

*Demir-çelik sektörünün 
hurda girdiye olan bağımlılığı-
nı azaltacağız.

*Serbest bölgelerin cazibe-
sini artıracağız.

*Yerli makine üreticilerinin 
rekabet gücünü artıracağız.

*Hedefimiz 2018’de ithala-
tın ihracatı karşılama oranını 
yüzde 70’in üzerine çıkarmak. 

*Fikri ve sınai haklar konu-
sunda ticarileşmeyi güçlendi-
receğiz. 

*Öncelikli sektörlerde ürün 
ve marka sayımızı artıracağız. 

*Enerjideki dışa bağımlılığı 
azaltmayı amaçlıyoruz.

*2018 yılında enerji üre-
timinde yerli kaynak payını 
yüzde 35’e çıkarmayı planlı-
yoruz. 

*Enerji verimliliğinde iyi 
uygulamaları artıracağız. 

*Enerji verimliliğini yay-
gınlaştıracağız. 

*Lojistiğin büyümeye katkı-
sını artıracağız. 

*Türkiye’nin liman kapasi-
tesini artıracağız. 

*TCDD’nin yapılandırılma-
sını tamamlayacağız. 

*Liman modeli belirleyip 
hayata geçireceğiz. 



Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni ekonomi pa-
ketinde yer alan öncelikli dönüşüm program-
larını açıkladı.

Eylem planları ve sektörel dönüşüm prog-
ramlarının bir temenni olmadığını öncelikle dile getiren 
Başbakan Davutoğlu, ‘’Bizim söz verip de yapmadığımız 
temenni düzeyinde bıraktığımız hiç bir taahhüdümüz olma-
mıştır” şeklinde konuştu.

Davutoğlu programla ilgili olarak “Hedefimiz, bu sek-
törel dönüşüm programlarıyla 2018 sonuna kadar yani 4 
yıl içinde, GSYH’yi 1,3 trilyon dolara, cari açığı yüzde 
5,2’ye çekmek, işsizlik oranını da yüzde 7 civarına indir-
mektir” dedi.

Davutoğlu yapısal dönüşümlerin beş ana başlık altında 
inceleneceğini ifade etti.

5 ana başlık şöyle
‘’Bunlardan birincisi siyasal istikrarın sürdürülmesi ve 

buna bağlı olarak ekonomik öngörülebilirliğin sürdürülme-
sidir. Bu bizim için çok önemlidir.

İkincisi insan odaklı kalkınma, insan kaynağının geliş-
tirilmesi.

Üçüncüsü üretim teknolojisindeki değişime intibak ve 
öncülük etmek .Bu da Ar-Ge ve inovasyon ile mümkün 
olur.

Dördüncüsü ekonomide bütüncül bir anlayış geliştirmek 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 25 alanda geniş kapsamlı dönüşüm öngören 
programın ilk 9 maddesini paylaştı.

Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU:

25 alanda dönüşüm 
olacak

[ekonomi ►
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ve bu anlayışı kamuda ve ülke genelinde hakim kılmak. Bu 
anlayışı geliştirmeden yapısal reformları gerçekleştirmek 
mümkün değildir.

Beşinci unsursa ekonominin dünya ekonomisiyle tam en-
tegrasyonla hareket etmesi olacak”

9 sektör ve 417 eylem planın reel sektöre ait olacağını 
söyleyen Davutoğlu, önümüzdeki dönemde 8 maddelik mak-
roekonomik adımlar, sonrasında 8 maddelik insan odaklı 
yapısal dönüşüm adımlarının da açıklanacağını ifade etti.

Başbakan Davutoğlu tarafından açıklanan 
9 öncelikli plan şöyle:

İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması: Madenciliği 
yurtiçinde faaliyet alanı olmaktan çıkaracağız.7 tedarik 
stratejisini güncelleyeceğiz. Sanayi stratejisini revize ede-
ceğiz. Enerji üretim tesislerindeki techizatın yurt üretilme-
sini destekleyeceğiz. Belli bölgelere yeni teşvik paketleri 

hazırlayacağız. Elektrikli araçları teşvik edeceğiz. Tohum-
culuk yetiştirme kapasitemizi arttıracağız. Serbest bölge-
lerin cazibesini arttıracağız. Üniversite sanayi işbirliğini 
arttıracağız. Dış ticaret açığının GSYH’ya oranı yüzde 9,9 
seviyesine çekilecek.

Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme: Prototip 
geliştirme süreçlerini destekleyeceğiz. Araştırma merkez-
lerini özel sektöre açacağız. Girişimcileri desteklemek için 
bir fon kuracağız. Yenilikci girişimciler için kredi garanti 
merkezleri kuracağız. Enerji, sağlık, havacılık ve uzay baş-
ta olmak üzere kümelenme çalışmalarını destekleyeceğiz: 
Bu yolla öncelikli sektörlerdeki markalarımızı arttıracağız. 
İmalat sanayii üretim ve ihracatında öncelikli sektörlerin 
payı arttırılacak. Nitelikli araştırmacı yetiştirilecek ve özel 
sektörde istihdam edilecek. Araştırma merkezi, kuluçka, 
hızlandırıcı, teknoloji ve yenilik merkezlerinin artırılıp, ye-
nilikçi girişimciliğin geliştirilecek ve teknoloji transfer ara 
yüzlerinin artırılmasına imkan tanınacak.

Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli 
Üretim: Kamu ihale kanununda değişiklik yapacağız. Yerli 
tedarik modelleri geliştireceğiz. Yerli firmalarında kamu 
ihalelerinden daha fazla pay almasını sağlayacağız. Yük-
sek teknoloji sektörlerinde uluslararası alanda markalaş-
ma sürecinin desteklenecek. Kamu tedarik sistemi yoluyla 
Ar-Ge harcamalarının arttırılması sağlanacak.

Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim: Arama ve Ar 
ge çalışmalarına ivme kazandıracağız. Güneş ve jeotermal 
gibi kaynaklarımızı geliştireceğiz. 2018’de enerjide yerli 
kaynak kullanımını yüzde 30’a çıkarmayı planlıyoruz.

Enerji Verimliliğinin Geliştirilmes: Enerji kullanımı 
konusunda bilincini arttıracağız. Enerji performansını 
yaygınlaştıracağız. Akıllı ulaşımı yaygınlaştıracağız. Bu 
konuda KOBİ’lere destek vereceğiz. Kamu binalarındaki 
enerji tüketimi yüzde 10 düşürülecek.

Tarımda Su Kullanımının Etkinleştiril-
mesi: Mevcut sulama tesislerinin rehabilitas-
yonu gerçekleştirilecek. Arazi toplulaştırma 
çalışmalarına hızla devamm edeceğiz. Ka-
pasite genişletme çalışmalarını yürüteceğiz. 
Modern sulama sistemlerin geliştireceğiz. 
Modern sulama tesisi sayısını her yıl yüzde 
10 arttıracağız. DSİ tarafından geliştirilen 
sulama tesislerinde, su tasarrufu sağlayan 
tarla içi modern sulama yöntemlerinin payı 
yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltilecek. DSİ 
sulamalarında yüde 62 olan sulama oranının 
yüzde 68’e, yüzde 42 olan sulama randıma-
nının ise yüzde 50’ye çıkarılması öngörülü-
yor.

Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönü-
şüm: Türkiye sağlık enstitüsünğ kuracağız. 
yerli ilaç ve cihaza destek vereceğiz. Plazma 
ürünleri ve aşıların yurt içi üretimiini geliş-
tireceğiz. Üniversite sanayi işbirliğini arttı-
racağız. Yurtiçi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme 
ihtiyacının yüzde 20’sinin, ilaç ihtiyacının 
ise değer olarak yüzde 60’ının yerli üretimle 
karşılanması planlanıyor.

Sağlık Turizminin Geliştirilmesi: Hedef ülke bazlı ey-
lem planları oluşturacağız. Bu alanda teşvik sistemlerini 
sadeleştireceğiz. Gerekli fiyat düzenlemesini yapacağız. 
Yurt dışı tanıtım çalışmalarının  kapsamını geliştireceğiz. 
Termal turizmde 100.000 yatak kapasitesi, 1,5 milyon tu-
rist sayısı ve 3 milyar dolar gelir hedeflenirken, medikal 
turizmde ise dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olun-
ması öngörülüyor

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm: Lojistik koordinas-
yon kurulu kuracağız. İlk defa lojistik master planı ha-
zırlayacağız. Lojistik veri tabanı oluşturacağız. demiryolu 
bağlantısını güçlendireceğiz. Kent içi ulaşımı ulusal lojis-
tik planı ile uyumlaştıracağız. Gümrüklerde tek pensere 
sistemini tamamlayacağız. Liman kapsaitesini arttıraca-
ğız. Türkiye’nin lojistikteki uluslararası konumu güçlendi-
rilecek. Nihai ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süre-
leri kısaltılacak.
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Körfez Deniz Sektörü İş-
letmecileri ile bir araya gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Lütfi Elvan, “Körfez Geçiş Köprüsü’nün 
ayaklarını inşa etmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ayak-
ların yüksekliği 252 metre olacak. Şu an, bugün itibariy-
le 161. metreye ulaşmış bulunmaktayız. Aralık ayı sonu 
itibariyle, yani aşağı yukarı iki aylık süre içerisinde ayak-
ları tamamlayacağız. Şubat 2015 tarihinde ise, çelik ha-
latların gerilmesine başlanacak. Mayıs 2015’te ise tabliye 
betonların atılmasına başlayacaklar. Haziran 2015’te biz 
köprünün siluetini göreceğiz ve yürüyerek köprüden geçebi-
leceğiz. Araçlar da 2015 Aralık  tarihinde geçmeye başla-
yacak” şeklinde konuştu.

Projenin dünya çapında önemli bir çalışma ve dünyanın 
örnek projelerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Elvan 
“Biliyorsunuz 2,5 - 3 saat süren İstanbul-Bursa arası yol-
culuk süresi, aşağı yukarı 45 dakikaya düşecek. Orta açık-
lık itibariyle dünyanın 4. büyük köprüsü, örnek bir köprü 
olacak. Yüksek teknolojinin kullanıldığı önemli bir köprü 
bizim için. Herhangi bir sorunumuz yok. Programın da bi-

raz önünde çalışmalar yürütülüyor. Sadece bu yıl, yüklenici 
firmanın yapmış olduğu harcama 1,2 milyar dolar. Ve dev-
letin kasasından bir kuruş çıkmadan bu yatırımı gerçekleş-
tiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, Körfez Geçiş Köprüsü’nün ekonomik ola-
rak büyük fayda sağlayacağını belirterek şunları söyledi: 
“Bizim yıllık tasarrufumuz, yakıttan ve emekten tasarru-
fumuz 650 milyon dolar olacak. Dolayısıyla gerçekten hem 
karbon monoksit ve salınım gazlarının emisyonunun azal-
ması itibariyle, hem yakıt tasarrufunun sağlanması itiba-
riyle ve hem de emekten tasarruf sağlaması amacıyla son 
derece önemli bir yatırım. İnşallah 2015 Haziran ayında 
buradan birlikte Bursa’ya gideriz diyorum.”

-2015’te Demir Yolu özelleştirilecek
Demiryollarının özelleştirilmesi sürecine de değinen 

Bakan Lütfi Elvan, “Demiryollarının serbestleştirilmesine 
yönelik, özel kesimin demiryolu işletmeciliğine girmesine 
yönelik olarak ikincil düzenlemelerimizi tamamladık. Son 
olarak gözden geçiriyoruz arkadaşlarımızla beraber. Belki 
bazı tarafların ve sivil  toplum kuruluşlarımızın görüşleri-
ni alacağız. Onun akabinde hemen uygulamaya koyacağız. 
Buradaki hedefimiz, 2015 yılında demiryolu işletmeciliği-
mizi özelleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Demiryollarının özelleştirilmesinin, mevcut demiryolları 
sistemine katkı sağlayacağını ifade ederek, “2002 yılında 
iç hatlarda sadece Türk Hava yolları uçuş geçekleştiriyordu. 
Biz tüm havayolu işletmeciliğini rekabete açtık. O dönem-
deki yönetimler belki şunu söylüyorlardı, ‘Aman rekabete 
açmayın, biz zarar ederiz, para kazanamayız’ diyorlardı. 
Ama bugün Türk Hava Yolları dünyanın en önemli havayolu 
şirketleri arasında yer alıyor. Onunla birlikte özel havayolu 
şirketleri de Türkiye’de büyüdü gelişti. Benzer şekilde de-
miryolu sektöründe de gelişme olacak.” dedi.

“2015 Haziran’da Körfez 
Köprüsü’nden Bursa’ya geçeceğiz”
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Kocaeli Sanayi Odası önderliğinde; PwC Türkiye, Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara ABİGEM 
A.Ş., CNN Türk ortaklığında ve Doğu Marmara Bölge-
sinde bulunan Bolu, Düzce, Yalova, Sakarya Ticaret ve 
Sanayi Odaları işbirliğinde başarılı sanayi kuruluşlarını 
ödüllendirmek amacıyla, bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan 
‘Sektörel Performans Değerlendirme’ ödül organizasyonu-
nun başvuruları başladı.

Bu yıla kadar Doğu Marmara bölgesinden başvurula-
rın alındığı organizasyonun kapsamı bu yıl itibariyle tüm 
Marmara Bölgesine hitap ederek Bolu, Düzce, Kocaeli, 
Sakarya ve Yalova illerinin yanı sıra İstanbul, Bursa, Ba-
lıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik ve 
Eskişehir illerinde de faaliyet gösteren tüm sanayi sektör-
lerini dahil edilecek şekilde genişletildi.

Bu organizasyon ile; yüksek verimlilikte çalışan, ye-
nilikçiliğe ve çalışanların gelişimine önem veren, finansal 
olarak başarılı iş sonuçları elde eden, ülkemizin ekonomi-
sine katma değer yaratan, sürdürülebilir bir gelecek için 
topluma katkı sağlayan sanayi kuruluşları sektörel bazda 
ödüllendirilecek.

Son başvuru tarihi 28 Kasım 2014 olan ödül organi-
zasyonuna başvuru için; www.kosano.org.tr/sp web sitesi 
üzerindeki anket formunun firmaların 2012 ve 2013 yılı 
değerlerini kapsayacak şekilde doldurulması gerekiyor. 

Sektörünüzdeki yerinizi 
görmeye hazır mısınız?

Firmalar Bu Değerlendirmede 
Neden Yer Almalı?

· Tanınma ve Prestij 

· Karşılaştırma yapabilme imkanı

· Kuruluşunuzun rekabet için iyileştirmesi 
gereken öncelikli konular hakkında bilgi 
edinme imkanı

· SANTEK’15 Fuarında “Sektöründe En İyi 
Firmalar” alanında ücretsiz yer alma imkanı

· MatchForIndustry Uluslararası İkili İş 
Görüşmeleri Etkinliğine katılma ve yurt 
dışından kendi profiline uygun en az bir 
firma ile ikili iş görüşmesi yapma imkanı
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Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü 
Analiz Raporu açıklandı

Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından hazırlanan 
Dünya-Türkiye-İnşaat Sektörü Analiz Raporu, dünya ve Türkiye 

ekonomisine ilişkin değerlendirme ve öngörülerin yanı sıra, inşaat 
sektörü büyümesini ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri 

pazarlarındaki gelişmeleri mercek altına aldı.

Küresel ekonomik büyüme kriz öncesindeki 
düzeyin, kriz sonrasındaki hızlı toparlanma 
döneminin ve beklentilerin gerisinde kalan ve 
ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteren bir 

tempo ile devam ediyor, piyasalardaki dalgalanma ve gele-
ceğe dönük göstergeler sorunların, dengesizliklerin ve kırıl-
ganlığın arttığına işaret ediyor. Avrupa’daki zayıf görünüm 
kaygı vermekte, büyümenin yavaş seyretmesi işsizliğin pek 
çok ülkede önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmesine, 
dünya ticaretinin daralmasına, doğal kaynaklar üzerindeki 
hegemonya mücadelesinin sertleşmesine, Türkiye özelinde 
ihracat olanaklarının azalmasına ve ihraç ürünleri profilin-
de seviye düşmesine neden oluyor. 

Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından hazırlanan 
Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Analiz Raporu, dünya ve 
Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme ve öngörülerin 
yanı sıra, inşaat sektörü büyümesini ve yurtdışı müteahhitlik 
hizmetleri pazarlarındaki gelişmeleri mercek altına alıyor.

Siyaset penceresinden bakıldığında, dünyanın ciddi bir 
düzensizlik döneminden geçtiğini belirten rapor; ekonomi ve 
çevre kaynaklı sorunlara hızla büyüyen güvenlik tehditleri-
nin eklendiğini, piyasalardaki dalgalanmanın sürdüğünü or-
taya koyuyor. Küresel ölçekte büyümenin yavaş seyrettiğine, 
işsizliğin pek çok ülkede önemli bir sorun olarak varlığını 
sürdürdüğüne, dünya ticaretinin daralmakta ve doğal kay-
naklar üzerindeki hegemonya mücadelesinin sertleşmekte 
olduğuna işaret ediliyor.

Raporda, Türkiye’de yılın ikinci çeyreğine ilişkin rakam-
ların büyüme, enflasyon, işsizlik ve dış ticaret boyutlarıyla 
risk taşıyan bir makroekonomik görünüme işaret etmekle 
birlikte, yaşanan iç ve dış şoklar dikkate alındığında yine de 
çok önemli kayıpların yaşanmadığı belirtiliyor.

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri için çok önemli pazar-
lar olan Irak, Libya ve Rusya’daki gelişmeler ise, ufuktaki 
riskler itibariyle sadece ekonomiyi değil, inşaat taahhüt 
sektörünü de çok yakından ilgilendiriyor.

[sektörlerden: inşaat ►





Ekonominin büyümesi yılın ikinci çeyreğinde 
önemli ölçüde yavaşlayarak yüzde 2.1 olmuş-
tur. Bu oran, yüzde 4.7 olarak revize edilmiş 
olan birinci çeyrek büyümesinin, geçen yılın 

aynı dönemindeki yüzde 4.6’lık büyümenin ve 2’nci çeyrek 
için zaten düşük belirlenmiş olan yüzde 2.6’lık beklentinin 
gerisinde. 2014 yılının ilk 6 aylık dönemindeki büyüme ora-
nı yüzde 3.3 oldu, yıl sonu hedefi olan yüzde 4.0’ün gerisin-
de kalınması yüksek bir olasılık haline geldi.

Hükümet tarafından 08 Ekim 2014 tarihinde açıklanan 
Orta Vadeli Program’da (OVP) 2014-2017 büyüme hedef-
leri aşağı, enflasyon ve işsizlik hedefleri ise yukarı yönlü 
revize edildi. 2014’ün ikinci çeyreğinde mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 
0.5 geriledi. Bu durum 2012’nin 1’inci çeyreği dışında bir 
önceki çeyreğe göre hep büyüme göstermiş olan ekonominin 
son 2 yıllık dönemde ilk kez olmak üzere daraldığı anlamı-
na geliyor. Söz konusu daralma bir önceki çeyreğe kıyasla 
tüketim, yatırım, kamu harcamaları ve ihracat kalemlerinin 
hepsinde meydana gelen düşüşten kaynaklanmış, tüketim 
yüzde 0.4, özel yatırımlar yüzde 0.7, kamu harcamaları 
yüzde 3.3, ihracat yüzde 0.7 oranında geriledi. İthalatta ise 
yüzde 1.3 oranında artış kaydedildi. Böylece 2’nci çeyrek-
te net ihracatın büyümeye çeyreklik katkısı negatif oldu. 
Yılın 2’nci çeyreğinde 1’inci çeyreğe göre artış gösteren tek 
kalem ise yüzde 1 ile stoklar oldu.

Yıllık bazda bakıldığında 2’nci çeyrekte gerçekleşen yüzde 2.1 oranındaki büyümeye en güçlü katkıyı 1.5 puan ile net 
dış ticaret (%5.5 artan ihracat ve %4.6 daralan ithalat sayesinde) yaptı. Sadece yüzde 0.4 artış göstermiş olan tüketim 
harcamalarının katkısı ise 0.5 puan ile yerinde saydı. Bu dönemde sabit fiyatlarla hanehalklarının nihai tüketim harcama-
ları yüzde 0.4 artarken devletin nihai tüketim harcamasındaki artış yüzde 2.4 oldu. Öte yandan toplam yatırım harcama-
ları yüzde 3.5, özel sektörün makine-teçhizat yatırımları yüzde 7.6, kamunun yatırım harcamaları ise yüzde 0.9 azaldı. 
Bazı analistler bu duruma yerel seçimler nedeniyle bir kısım harcamaların 1. çeyreğe çekilmiş olmasının ve geçen yılın aynı 
döneminde kamu yatırım harcamalarının büyük oranda artırılmış olmasının yarattığı negatif baz etkisinin de rol oynadığı 
görüşündeler. 2’nci çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre özel sektör inşaat yatırımlarında yüzde 4.3, kamu inşaat ya-
tırımlarında ise yüzde 1.3 artış kaydedilmiş, inşaat sektöründeki büyüme yüzde 2.6 olarak gerçekleşti. İmalat sanayisi ile 
finans ve sigorta faaliyetlerindeki büyüme oranları ise sırasıyla yüzde 2.0 ve yüzde 7.1 oldu. 2’nci çeyrekte sabit fiyatlarla 
yüzde 2.1 artan GSYH 30.8 milyar TL, cari fiyatlarla ise yüzde 9.7 artışla 423.9 milyar TL oldu. Kişi başına gayri safi 
yurtiçi hasıla değeri ise 2013 yılında 10,807 ABD Doları olarak hesaplandı.

[sektörlerden: inşaat ►
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Enflasyon: Öncelik, enflasyonla mücadele
Eylül ayı enflasyonu yüzde 0.14 ile beklenenin altında 

oluşmuş, buna bağlı olarak yıllık TÜFE artışı yüzde 8.86 
olarak gerçekleşti. yüzde 0.14’lük Eylül ayı enflasyonu 
2003 yılı bazlı fiyat endeksi verileri yayınlandığından bu 
yana en düşük Eylül ayı enflasyonu oldu. Diğer yandan, 
elektrik ve doğalgaz fiyatlarında Ekim 2014 başında 
yapılan yüzde 9 oranındaki zamların tüm diğer etkilerden 
bağımsız olarak enflasyonu 0.4 puan yükselteceği hesapla-
nıyor. Geçmiş yıllar geçişkenlikleri ile yapılan hesaplamalar 
dikkate alındığında ise bu etkinin yüzde 2.0 düzeyine kadar 
yükselmesi söz konusu olup, bu durum yıl sonu enflasyo-
nunun yüzde 9.0’un üzerine çıkması ve ufukta çift haneli 
enflasyon tehlikesinin belirmesi anlamına geliyor.

Sanayi Üretimi: Tempo yavaşladı
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 

Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1.4 düştü. Sana-
yinin motor gücü sayılan imalat sanayi sektörü endeksi aynı 
dönemde yüzde 2.0 gerilerken, madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi yüzde 3.5, elektrik, gaz, buhar ve iklim-
lendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.3 
arttı.

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre 2014 
Ağustos ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.7 
azalmış, takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro 
endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.7 art-
mıştır. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi 
gruplarında en yüksek düşüş enerjide gerçekleşti. Mevsim ve 
takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi ciro endeksinde 
en yüksek düşüş temel eczacılık ürünlerinin imalatında, en 
yüksek artış ise makine ve ekipmanların kurulumu ve onarı-
mında gerçekleşti.

Dış Ticaret: Trendde değişiklik yok…
TÜİK verilerine göre Ağustos ayında ihracat yüzde 

2.9, ithalat yüzde 7, dış ticaret açığı ise yüzde 13.5 arttı. 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 
ihracatta yüzde 10.5, ithalatta ise yüzde 4.3 azalma kayde-
dildi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2014 
yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracatta 
yüzde 3.2, ithalatta yüzde 1.2 azalma oldu. Ocak-Ağustos 
dönemindeki dış ticaret açığı 54.2 milyar ABD Dolarına 
ulaşmış, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2013 Ağustos 
ayında yüzde 61.1 iken, 2014 Ağustos ayında yüzde 58.7’ye 
geriledi. Avrupa Birliğine yapılan ihracat, 2013 yılının aynı 
ayına göre yüzde 10 artarak 5.07 milyar ABD Doları oldu, 
Birliğin (AB-28) ihracattaki payı 2013 Ağustos ayında 
yüzde 41.4 iken, 2014 Ağustos ayında yüzde 44.3’e yük-
seldi. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, 

İngiltere, Irak ve ABD oldu. İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı, 
Çin’den yapılan ithalat 2014 yılı Ağustos ayında 2.3 milyar 
ABD Dolarına ulaştı, bu ülkeyi sırasıyla Rusya, Almanya ve 
İtalya izledi. Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin top-
lam ihracattaki payı yüzde 93.7, yüksek teknoloji ürünleri-
nin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı ise yüzde 
3.4 oldu. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı 
yüzde 77.8 olup, yüksek teknolojili ürünlerin 2014 Ağustos 
ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 
13.3. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre ise 
ihracat Eylül ayında yüzde 6.5 artışla 13.3 milyar ABD Do-
ları oldu, Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 5.7 artışla 118.2 
milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

Bütçe Dengesi: Yıllık hedef ile uyumlu
Bütçe gelirleri yıllık bazda Temmuz ayında yüzde 6.4 

oranında daralırken, Ağustos’ta yüzde 19.1’lik artış kay-
detti. Bütçe harcamaları ise yıllık bazda Temmuz ayında 
yüzde 8.7 oranında yükselirken, Ağustos ayında yüzde 8.6 
oranında daraldı. Böylece, Temmuz ayında 5.3 milyar TL 
açık veren bütçe, Ağustos ayında 5.9 milyar TL fazla verdi. 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 15 Ekim 2014 tarihli basın 
toplantısında merkezi yönetim bütçesinin Eylül ayında 9.2 
milyar TL, Ocak-Eylül döneminde ise 11.9 milyar TL açık 
verdiğini açıklamış; yılın ilk 9 ayında bütçe gelirlerinin 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.1 artarak 313.5 
milyon TL’ye ulaştığını, bütçe giderlerinin ise yüzde 10.5 
artışla 325.4 milyar TL olduğunu ifade etti. Ocak-Eylül 
2014 döneminde 11.9 milyar TL olan bütçe açığı rakamı, 
geçen yılın aynı dönemindeki 4.5 milyar TL’lik fazla dikkate 
alındığında bir miktar kötüleşmeye işaret ediyor. Eylül 
ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.7 
artarak 30.3 milyar TL, bütçe gideri ise yüzde 13.5 artarak 
39.6 milyar TL oldu. Eylül’de faiz dışı açık 4.6 milyar TL 
olarak gerçekleşti. Ağustos ayı itibariyle bütçe açığı yıllık 
tahmine uygun bir düzeyde bulunmaktadır (hedefin yüzde 
50’si). Faiz dışı bütçe giderlerinin geçen yılın aynı dönemine 
göre enflasyonun oldukça üzerinde (yüzde 14.5) artmasına 
karşılık vergi gelirlerinin enflasyonun altında (yüzde 7.7) 
artmış olması ise bütçe gerçekleşmelerindeki sıkıntılı taraf 
olarak göze çarpıyor. Vergi gelirlerindeki bu düşük artışın, 
gelir vergisinde görülen yüzde 16.3’lük artışa karşın ortaya 
çıkması dikkat çekiyor. Faiz dışı giderler ile vergi gelirleri 
arasında ortaya çıkan 13 Ekim 2014 farkı, faiz giderlerin-
deki düşüş ve bir seferlik gelirlerin de aralarında bulunduğu 
vergi dışı gelirlerdeki artış kapatıyor. Büyümenin ve cari 
açığın düştüğü bir ortamda dolaylı vergilerin tahsilatının 
düşmesi, vergi dışı gelirlerin ağırlık kazanmasına yol aç-
makta olup, bu yapının uzun süre sürdürülmesinin zorluğu 
vergi sisteminde köklü bir yapısal reform ihtiyacını bir kez 
daha ortaya koyuyor.
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İnşaat Sektörü, sadece ekonomide değil, 
gündemde de ağırlıklı yer tutmaya başladı…

İnşaat sektöründe üretim yılın 2’nci yarısında ekonomi-
deki yavaşlama paralelinde önemli ölçüde hız kesmiş, 1’inci 
çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 olan bü-
yüme oranı 2’nci çeyrekte yüzde 2.6’ya geriledi. Sektördeki 

üretimin önemli ölçüde ivme kaybettiği anlamına gelen bu 
tablo yılın 2’nci çeyreğinde özel sektör yatırımlarının yüzde 
4.1, kamu yatırımlarının ise yüzde 0.9 gerilemiş olması ile 
yakından ilişkili.

Yılın ilk yarısında yapı ruhsatı verilen 
yapıların yüzölçümünün geçen yılın aynı 

dönemine göre yüzde 35.8, Ağustos 
ayında gerçekleşen konut satışlarının ise 
2013 Ağustos ayına göre yüzde 25 artış 

göstermiş olması geleceğe yönelik olumlu 
göstergeler olmakla birlikte, mevcut siyasi 

ve ekonomik konjonktürdeki dalgalanma 
ve risklere bağlı olarak piyasalardaki 

tedirginliğin arttığı dikkate alındığında 
ve enflasyon başta olmak üzere 

makroekonomik göstergelerin yatırım 
artışını destekleyici bir trend içerisinde 

olmadığı anımsandığında yakın dönemde 
kamu ve özel sektör yatırımlarında 

sektördeki yavaşlama trendini tersine 
çevirecek bir canlanma beklemenin 

gerçekçi olmayacağı değerlendiriliyor.

[sektörlerden: inşaat ►
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Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (2013): Dengesizlik sürüyor
TÜİK tarafından 22 Eylül 2014’de yayınlanan ‘Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın sonuçları aşağıda özetlenen 

tabloyu ortaya koydu:
• Toplumun en zengin yüzde 20’lik kesiminin geliri en yoksul kesimin gelirinin 7.7 katı oldu.
• Gelir dağılımında bir önceki yıla göre 0.002 puanlık bir iyileşme olmuş, Gelir dağılımı eşitsizlik ölçütlerinden gini kat  

        sayısı bir önceki yıla göre 0.002 puan düşüş ile 0.400 olarak tahmin edildi.
• Ortalama yıllık hanehalkı kullanılabilir geliri 29,479 TL oldu.
• Toplam gelir içinde maaş-ücret gelirleri en fazla payı aldı.
• Kendine ait konutta oturanların oranı yüzde 60.7 oldu.
• Nüfusun yüzde 15’i yoksulluk sınırının altında kalmış, sürekli yoksulluk riski altında bulunanların oranı ise yüzde 13  

        oldu.
• Kurumsal olmayan nüfusun yüzde 39.7’si konutunda ‘sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi’ vb. so-

runlar olduğunu, yüzde 42.2’si oturduğu konutta ‘izolasyondan dolayı ısınma sorunu’ yaşadığını, yüzde 65.4’ü hanesinin tak-
sit ödemeleri ve borçları (konut alımı ve konut masrafları dışında) olduğunu, yüzde 78.5’i ‘evden uzakta bir haftalık tatili’, 
yüzde 49’u ‘beklenmedik harcamalarını’ ve yüzde 75.5’i ‘yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını’ ekonomik 
nedenlerle karşılayamadığını beyan etti.



İnşaat Sektöründe Üretim:
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro 

endeksi, 2014 yılı 2’nci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 
yüzde 5.9 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış 
inşaat ciro endeksinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 0.7 oranında artış kaydedildi. Mevsim ve tak-
vim etkilerinden arındırılmış inşaat üretim endeksi, 2014 
yılı2’nci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3 ora-
nında artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat 
üretim endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 
2.9 oranında arttı. Mevcut siyasi ve ekonomik konjonk-
türdeki dalgalanma ve risklere bağlı olarak piyasalardaki 
tedirginliğin arttığı dikkate alındığında ve enflasyon başta 
olmak üzere makroekonomik göstergelerin yatırım artışını 
destekleyici bir trend içerisinde olmadığı anımsandığında, 
yakın dönemde kamu ve özel sektör yatırımlarında sek-
tördeki yavaşlama trendini tersine çevirecek bir canlanma 
beklemenin gerçekçi olmayacağı değerlendiriliyor.

Konut Sektörü: Satışlarda canlanma var
TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 
artarak 105 bin 624 oldu, bu satışlarda, İstanbul yüzde 
16.4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u yüzde 
11.2 ile Ankara, yüzde 5.5 ile İzmir izledi. İpotekli satışlar 
geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 12 artış gösterdi, ipo-
tekli satışın toplam konut satışları içindeki payı yüzde 33.5 
oldu. Diğer konut satışları ise Türkiye genelinde bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 32.8 oranında arttı. Türkiye 
genelinde ilk kez satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 25.8 artmış, toplam konut satışları içinde 
ilk satışın payı yüzde 46.2 oldu. 2’nci el konut satışları ise 
Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
24.4 artış gösterdi. Ağustosta yabancılara 1,774 konut 
satılmış, bu satışlarda ilk sırayı 591 konut ile Antalya almış 
olup, Antalya’yı sırasıyla İstanbul, Muğla, Bursa, Aydın ve 
Mersin izledi. 

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri: 
İlk 250’de 42 firma ile yer almak gurur veriyor…
Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 2014 ilk 9 aylık 

dönemde Türk müteahhitler 36 ülkede toplam tutarı 15.2 
milyar ABD Doları olan 173 yeni proje üstlenmişlerdir. 
Bu değerlerle birlikte, yurtdışında ilk defa proje üstlenilen 
1972 yılından 2014 yılı 3’üncü çeyrek sonuna kadar 103 
farklı ülkede üstlenilen 7bin 601 projenin toplam değeri 
292.6 milyar ABD Doları seviyesine ulaştı. Yurtdışı müte-
ahhitlik faaliyetlerinin gündeminde olumsuz etkileriyle öne 
çıkan en önemli konular Irak ve Suriye başta olmak üzere 
Ortadoğu’da ve Afrika’da devam eden çatışmalar ile terör 
olayları oldu. Türk müteahhitlerin en önemli pazarlarından 
olan Libya’daki sorunlar henüz bertaraf edilememişken 
2014 yaz döneminde buna Irak’taki terör ve savaş eklen-
miş, Musul, Kerkük, Selahattin, Diyala, Anbar, Bağdat ve 
Basra kentleri başta olmak üzere karşılaşılan ciddi bo-

yutlardaki güvenlik sorunları ile riskleri 43 firmanın 4.5 
milyar ABD Doları değerindeki toplam 70 projesinin durma 
noktasına gelmesine ve şantiyelerde çalışanların büyük bir 
bölümünün tahliye edilmesine neden oldu.

Türk firmaların 2013 yılında en fazla gelir elde ettik-
leri pazarlar sırasıyla, 8.2 milyar ABD doları ile Rusya 
Federasyonu’nun da içerisinde yer aldığı Avrupa, 6.3 milyar 
ABD doları ile Ortadoğu, 3.6 milyar ABD doları ile Türk 
Cumhuriyetlerinin de yer aldığı Asya ve 2.1 milyar ABD 
doları ile Afrika oldu. Türk müteahhitlik firmaları Kuzey 
ve Latin Amerika pazarlarında neredeyse hiç yer almazken 
rekabetin en çetin olduğu Asya, Ortadoğu ve Afrika pazarla-
rında başarıyla rekabet etmeye devam ediyor, ana rakipler 
olarak Afrika pazarında Çinli, Ortadoğu pazarında ise 
Koreli firmalarla yarışıyorlar.

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri için çok önemli pa-
zarlar olan Libya ile Irak’ta yaşanan sorunlar, Orta Doğu 
bölgesindeki siyasi ve sosyal karışıklıklar Türk müteahhitlik 
firmalarını yeni pazar arayışlarına itiyor. Konvansiyonel 
pazarlardaki olumsuz gelişmeler karşısında siyasi ve sosyal 
açıdan istikrarlı bir gelişme ve güven artışı gösteren, bunun 
yanısıra zengin doğal kaynakları ve büyük yatırım ihtiyacı 
ile ekonomik alanda önemli potansiyel taşıyan Sahra-altı 
Afrika ülkeleri Türk müteahhitlik firmaları için ciddi bir 
potansiyel barındırıyor. Bu bölgede iş geliştirme faaliyet-
lerini yoğun olarak sürdürmekte olan Türk inşaat firmaları 
için son dönemde önemli bir engel ortaya çıkmıştır. Bugüne 
kadar Afrika’da binlerce kişinin ölümüne neden olan ve ‘kü-
resel güvenlik tehdidi’ olarak tanımlanan Ebola Salgını’nın 
önlem alınamadığı takdirde bölge ekonomilerinde ciddi 
olumsuz etkiler yaratacağı öngörülüyor. Bu durum, yeni pa-
zar arayışı içerisinde olan Türk inşaat sektörüne de olumsuz 
yansıyacak.

Ağustos sonunda Türk müteahhitlerin motivasyonunu 
tazeleyen iyi bir haber son yıllarda hep olduğu gibi yine 
ENR Dergisi’nden geldi. Uluslararası inşaat sektörü dergisi 
ENR’ın (Engineering News Record) müteahhitlerin bir 
önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri 
gelirleri esas alarak yayınladığı ‘Dünyanın En Büyük 250 
Uluslararası Müteahhidi’ listesinde 2012 verilerine göre 38 
olan Türk müteahhitlik firması sayısı 2013 yılı verilerine 
göre Ağustos 2014’de yayınlanan listede 42’ye yükseldi. 
Bu sayı ile Türkiye, 62 firma ile listede birinci sırada yer 
alan Çin’in ardından dünyada 2’nci sıradaki yerini korumuş, 
üçüncü sırada ise 31 firma ile ABD yer aldı. ENR verile-
ri ‘En büyük 250 Uluslararası İnşaat Firması’nın pazar 
büyüklüğünün 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6.4 
artarak 543.97 milyar ABD Dolarına ulaştığını da ortaya 
koydu. 

ENR listesindeki 42 Türk firmasının 2013 yılı gelirleri 
toplamı ise yüzde 21.4 artışla 20.4 milyar ABD Doları ol-
muş, Türk firmalarının toplam gelirde, 2012 yılı rakamları 
ile yüzde 3.3 olan payı 2013’de yüzde 3.8’e yükseldi. Bölge-
sel gelirlerdeki payları ise bir önceki yıla göre Afrika’da 
azalmış, Ortadoğu, Avrupa ve Asya’da ise artış gösterdi.
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Ülkemizdek i 
sanayi yapılarının 
yaklaşık % 90’ı 
ön dökümlü (pre-
fabrik) betonarme 
teknolojisi ile ya-
pılmaktadır.

Bu sistemin se-
çilmesindeki etken 
nedenler; yapının 
çabuk bitirilmesi, 
maliyetinin dü-
şük olması, büyük 
açıklıkların geçi-
lebilmesi, bakım 
maliyetinin az, 
çevre dostu, yangın 
ve korozyona karşı 
çok daha dirençli 
olması ve eleman-
ların kalite kontrol 
altında fabrika or-

tamında üretilmesidir.
Sanayi yapılarımızın güvenli olması ülkemiz ve sanayi-

cilerimiz açısından çok büyük bir önem taşımaktadır.
Bu bilinç çerçevesinde yıllardır kendi bünyesinde oluş-

turduğu kalite güvence sistemi ile üyelerine yönelik dene-
timler yapmakta olan Türkiye Prefabrik Birliği bu dene-
timi ülke çapına yaymak amacı ile Aralık 2010 tarihinde 
Türk Standartları Enstitüsü ile bir protokol imzalamıştır.

Bu protokol ile ön dökümlü (prefabrik) elemanlarla 
yapı yapan tüm üretici firmalar (Türkiye Prefabrik Birliği 
üyesi olsun ya da olmasın) ortak bir denetim sistemi içeri-
sine alınmıştır.

Yeni sistemde, Türkiye Prefabrik Birliği firmanın proje 
yapabilirliğini, Türk Standartları Enstitüsü ise firmanın 
tesisindeki üretimi ile şantiyedeki montajını yıllık dönem-
lerde denetleme görevini üstlenmişlerdir.

 Bu üç aşamadan geçebilen firmalara ise Türk Stan-

dartları Enstitüsü tarafından TSE K 118 “Ön Dökümlü Be-
tonarme Yapı Elemanları Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi” 
verilmektedir.

Getirilen sistemin temel amacı ülkemizdeki tüm üreti-
cilerin yönetmeliklere uygun ön dökümlü (prefabrik) beto-
narme yapılar yapmasını sağlamaktır. Dolayısıyla, bu belge 
sahibi bir üreticinin ürünü siz istekliler için güvenilir ola-
caktır.

 Nasıl bir elektrik malzemesi, bir mekanik tesisat mal-
zemesi, bir kapı, vb malzemeler için TSE koşulunu arı-
yorsanız projesi ile bir bütün olan ön dökümlü (prefabrik) 
betonarme karkas için de TSE K 118 belgesini aramanız 
doğal ve gerekli bir koşul olmaktadır. 

 Bu belgeyi ruhsat verme aşamasında istemesi için 
Türkiye’deki yaklaşık 258 sanayi bölgesinin üst kurulu olan 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu ile temasa geçilmiş 
ve tüm Organize Sanayi Bölgeleri konu hakkında bilgilen-
dirilmiştir.

Ayrıca, yapıların denetlenme görevini üstlenmiş olan 
ve sorumluluk alanları bu yılbaşından itibaren ülke çapına 
çıkan Yapı Denetim Firmalarının Üst Birliği ile de görüşül-
müş ve bu belgeyi denetlemelerinde istemeleri konusunda 
görüş birliğine varılmıştır.

Bu önemli gelişmeyi sanayici ve iş insanları ile paylaş-
mamın önemi, kendilerini bilgilendirmenin ötesinde yaptı-
racakları yapılarda bu konuya bizzat taraf olarak kendile-
rinin de talep edici olmaları hususudur.

Prefabrikte yeni bir adım: 

Ön Dökümlü Betonarme 
Teknolojisi

Buğra KÜÇÜKKAYALAR 
Türkiye Prefabrik Birliği Başkanı

[inşaat / prefabrik ►



Prefabrik imalatının temel sorunlarının başında kalifi-
ye eleman yetersizliği geliyor. Sektörün uzun bir geçmişe 
sahip olmamasından dolayı ve sektöre girişin kolay olması-
nın neticesinde firma sayısının çok fazlalaşmasından dolayı 
hem yetişmiş eleman az hem de bu elemanlara talep fazla.

Müşteri profili de sektörün diğer bir temel sorununu 
oluşturuyor. Prefabrik ürünlere sahip olmak isteyen ister 
bireysel ister de kurumsal müşteriler olsun fiyata önem ve-
riyor. Sözkonusu durum ise ilişki ve ürün rekabetini orta-
dan kaldırıyor. 

Vergisel sorunlar da sektörün bir diğer sorunu olarak 
görünüyor.  Özellikle doğal afet zamanları çok büyük talep 
gören konteyner yaşam üniteleri devlet tarafından %0 KDV 
ile alınmakta ya da aldırılmaktadır üstelik vergi iadesini 
devlet bu tür zamanlarda olanaklı da kılmamaktadır. Pre-
fabrik konut satışlarında uygulanan %1 KDV uygulaması 
ile hakkedilen indirilmiş KDV’den alacaklar ise büyük zor-
luklar çıkarılarak alınması imkansız bir hak olarak firma-
ların alacak hanesinde unutulmayı bekliyor. 

Sektöre giriş ise oldukça kolay. Merdivenaltı bir ima-
lathanede sektöre adım atanlar genel gider düşüklüğünün 

verdiği avantaj ile oldukça dip fiyatlar ile iş alabilmekte. 
Prefabrik ve konteyner sektöründe var olabilmek için çok 
düşük sermayeler yeterli olmakta ve bu yüzden de her geçen 
gün firma sayısı katlanarak artmaktadır. Pazarlama zor-
lukları da ürün bazında kendini göstermektedir. 

Sektörde kalifiye 
eleman az, talep fazla
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Türkiye prefabrik üretimi 
dünyada ilk sıralarda

Ürefabrik beton yapı sistemleri ülkemizde sanayi ve 
inşaat sektörüne kattığı yenilik ile kurulumları daha kolay 
ve hızlı hale getiriyor. Bu gelişmeler ise yalnızca sana-
yi ve inşaat sektörünü değil ülke gelişimini de yakından 
ilgilendiriyor. Kendi üretimini yapan ve kendi tesislerini 
kendisi kuran bir ülke zenginleşir ve dünya çapında büyük 
bir öneme sahip olur. Prefabrik beton yapı kalıp sistemleri 
inşaat ve sanayi sektöründe birçok avantaj sağlamakta. 
Bu sistem ile inşa edilen yapı eski yöntemlerden farklı 
olarak biter bitmez kullanıma hazır olur. Bu sistem proje 
yapım zamanını da kısaltır. Prefabrik beton yapı sistem-
leri sağlam bir alt yapıya sahip geniş bir alanda bu işin 
uzmanı firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Üstün 
kalite esas alınarak üretilen kalıp sistemleri ülkemizde en 
farklı ve yeni projeler ile bütün dünyaya adını duyurmuş-
tur. Firmalar bu sistemi geniş bir kategoride ele alarak 
müşterilerine alternatif hizmet avantajı da sunmaktadır.

Beton direk imalatı, boşluk döşeme, santrifüj, öngerme 
ve diğer yapı elemanları konusunda gerekli tespitler yapı-
larak ona göre kesim ve üretime başlanmaktadır. Tesisini-
zin yatırımınıza uygun şartlarda yerleştirilmesi konusunda 
son derece titiz çalışmalar yapan prefabrik yapı sistemleri 
üreten firmalar inşaat sektöründe de geniş bir alanda ta-
lep ve tercihtir. Ülkemiz bu sektörde faydalı model ödülü 
alan ve sektörde ilklere imza atan lider firmaları ile sanayi 
de gelişimini hızlı bir şekilde tamamlıyor. Okul, hastane, 
bina ve site yapımları gibi inşaat sektörü ile alakalı bütün 
yapılarda prefabrik beton kalıp sistemleri son yıllarda ol-
dukça geniş bir talep görüyor. Sipariş ve yapılacak tesise 
göre üretilen prefabrik beton yapılar üretimin ardından 
derhal kurulan tesis de yerini alır. Bunun için depolama 
maliyetine ve depolama yerine gerek kalmaz. Fazla işçi 
çalıştırma maliyeti ve malzeme kabı da yaşanmaz. Son 
yıllarda ülkemizde inşaat sektörünün hızla ilerlemesinde 
ve iş kazalarının önüne geçilmesinde prefabrik beton yapı 
sistemlerin sağladığı avantaj oldukça fazladır.

Son yıllarda gerçekleştirilen büyük yapı projeleri de 
prefabrik şantiye sektöründe büyümeye neden oluyor. Ge-
rek kentsel dönüşüm konut projeleri gerekse yol ve havali-
manı yapımı gibi projeler prefabrik sektöründe büyümeye 
katkı sağlıyor. 

-Prefabrik binaların 3 tipi var ;
Prefabrik konutta üç farklı ürün çeşidi bulunuyor. Bu 

konut tiplerine göre de fiyatlar değişiyor. Birincisi şan-
tiyelerde kullanılan binalar. Aslında bu tip üretimlerin 
konut olarak piyasaya sunulması doğru değil. Diğer bir 
seçenek ise 100 metrekarelik pratik hazır konutlar. Dep-
rem yönetmeliğine uygun statik hesap yöntemleri kullanı-
larak projelendiriliyor ve en son prefabrik yapı teknolojisi 
kullanılarak üretiliyor. Üçüncüsü ise hafif çelik yapı sis-
temi kullanılarak yapılan ve 100 metrekarelik konutlar. 
Bu konutları prefabrik konut kategorisinden tamamen 
çıkarmak gerekiyor. Çünkü bu tip konutlar bilinen klasik 
yapı sistemlerine alternatif olarak üretiliyor ve gelişmiş 
ülkelerde kalıcı konut olarak kullanılıyorlar.

Prefabrike konut alırken de dikkat edilmesi gereken-
ler bulunuyor. Prefabrik konut adı altında yapılan üre-
timler her zaman standartları karşılamayabiliyor. Dikkat 
edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:

Bir konutta olması gereken asgari konfor ve estetik 
şartları karşılayan ürünler tercih edilmeli. Bunun için de 
örnek uygulamalar yerinde görülmeli.

Prefabrik konut seçiminde karşılaşılan en önemli so-
runlardan biri de konut üretiminin nasıl yapıldığının tam 
olarak tespit edilememesi. Bunun için deneyimli üretici 
firmaların araştırılıp bulunması gerekiyor. Hatta müm-
künse showroom ziyaretlerine bir de üretim tesisi ziyaret 
etmek lazım.

İhtiyaç doğrultusunda konut genişletilmeye müsait ol-
malı.

Depreme dayanıklılık, üretimin standartlara uygunlu-
ğu, projenin uygulanabilir olması önemli.

Sağlamlık, dayanıklılık, estetik, konfor, köklü ve gü-
venilir marka olup olmadığına bakılmalı.

Konutun bulunduğu bölgeye göre ısı ve statik hesaplar 
yapılarak projelendirilmeli.

Bakım ve yenileme giderlerinin maliyetinin düşüklü-
ğüne bakılmalı.

Satış sonrası destek aranmalı.

[inşaat / prefabrik ►
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Fabrikalarınızı, depolarınızı NEDEN 
PREFABRİK YAPMALISINIZ ?

Teknoloji ve sanayide meydana gelen gelişmeler, yaşam 
sitilimizi değiştiren ürünler olarak karşımıza çıkarken, bu 
ürünlerin üretimi için bir araya gelmesi gereken paramet-
reler de doğal olarak değişmektedir. Bu gelişim sürecinden 
üstyapı inşaatları da payını almış ve farklı inşaat sistemle-
ri kullanılarak çözümlenir hale gelmiştir. Farklı sistemler 
arasında tercih, yapının  kullanım amacı, zemin özellikleri 
ve en önemlisi ekonomikliği dikkate alınarak yapılmakta-
dır. 1999 Depreminden sonra üst yapı inşaatlarının firma 
seçimindeki ana kriterleri ve önem  sıralaması da değişmiş, 
“sağlamlık” (deprem güvenliği) öncelikli kriter olurken, 
ekonomiklik, hız, estetik, bakım giderleri önem sırasında 
sağlamlığı takip etmiştir. Tabi ki bu kriterler yatırım ya-
pan firmaların ihtiyaçlarına ve vizyonuna göre de değişiklik 
gösterebilmektedir. “Neden prefabrik?” sorusuna en güzel 
cevabı sistemler arasında inceleme yaparak ve de sonuçları 
irdeleyerek görebiliriz. 

Sağlamlık ve deprem güvenliği; Yapılacak binanın ol-
mazsa olmaz kriteri olan bu faktör, deprem ülkesinde ya-
şayan bizler için en öncelikli meseledir. Bir yapının yeterli 
sağlamlıkta olması için, bilinen ve tahmin edilen risklere 
göre tasarlanmış, kaliteli malzeme kullanılarak ve teknik 
kriterlere uygun şekilde yapılmış olması gerekmektedir. 
Başka bir deyişle; “doğru mühendislik ile tasarımı yapıl-
mış, kaliteli malzeme kullanılmış ve tekniğine uygun şe-
kilde inşa edilmiş binalar güvenlidir” demek mümkündür. 
Mühendislik kriterlerine uygun inşa edilen her yapının, 
ister çelik olsun, ister prefabrik, ister betonarme istenen 
sağlamlıkta ve güvenlikte olacağını söylemek mümkündür.                                                                                          
   Deprem bölgesinde Yapı Merkezi Prefabrikasyon Ano-
nim Şirketi tarafından prefabrik sistemle inşa edilen 102 
tesisin tümü depremden hiç hasar görmeden çıkması, 
“Doğru mühendislik, kaliteli malzeme ve tekniğine uygun 
inşa edilmiş binalar güvenlidir” sözünü haklı çıkarmıştır.

Ekonomiklik; Sistemler arasında ekonomik açıdan ge-
nel bir karşılaştırma yapmak yerine, maliyeti proje bazın-
da incelemek daha doğrudur. Bununla birlikte, prefabrik 
beton alternatiflerine göre daha ekonomik bir sistemdir. 
Çelik ve yerinde dökme binaların zamana yayılı bakım gi-
derlerini de göz önüne alırsak Prefabrik Beton yapı siste-
minin önemli bir avantajı  daha ortaya çıkmış olur. 

Yapımda Hız; Yatırımın bir an evvel hizmete girmesi 
yatırımcı için oldukça önemlidir. Prefabrik yapıların üre-
tim süreleri ve montaj işlemleri alternatif sistemlere göre 
daha az zaman almaktadır. En hızlı taşıyıcı sistemin, pre-
fabrik beton teknolojisi ile elde edilebileceğini söylemek 
rahatlıkla mümkündür. 

Bakım giderleri ve yangın dayanımı; Prefabrik sistemin 
seçilmesi için çok önemli özelliklerdir. Yapıda görülmeyen 
gizli maliyet dediğimiz bakım giderlerinin sürekliliği ve bir 
çok sektör için önem arz eden yangın dayanımı Prefabrik 
sistemin tercih edilmesinde önemli nedenlerdendir.

Ayrıca; boşluklu ve öngerilmeli döşeme elemanı ile sıva 
boya gerektirmeyen Cephe elemanı Panelton’un tüm yapı 
sistemlerine kattığı sürat ve estetik oldukça dikkat ceki-
cidir. Bina taşıyıcı sistemi ne olursa olsun arakat döşeme 
sisteminin Panelton ile yapılması inşaata hız ve kolaylık 
katmaktadır. Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafın-
dan üretilen Boşluklu Makas, hafifliği, korozyondan etki-
lenmemesi, ekonomikliği ve zamana bağlı yatırım giderle-
rinin minimum olması nedeni ile diğer yapı sistemlerinin 
kiriş ve makaslarına göre önemli üstünlükler içermekte-
dir.

Sonuç olarak; Tüm inşaat sistemleri ile depreme kar-
şı güvenli sağlam ve estetik binalar yapılabilir.  Baştada 
söylediğim gibi “Doğru mühendislik ile tasarımı yapılmış, 
kaliteli malzeme kullanılmış ve tekniğine uygun şekilde 
inşa edilmiş binalar güvenlidir” Bu özelliklere sahip bir  
yapı da; hız, ekonomiklik ve bakım giderlerini azaltması 
ile gerçek farklar oluşur.  

İsmail Hakkı Şahin
Yapı Merkezi Prefabrikasyon Anonim Şirketi

Genel Müdür Yardımcısı
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Kocaeli Sanayi Odası’nın Ekim Ayı Meclis 
Toplantısında KSO Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu, ekonomik değerlendirmelerde bulu-
narak; işsizlik, ithalat, ihracat, bütçe, ÜFE 

ve TÜFE oranları hakkında bilgi verdi. Konuşmasına İzmit 
Cengiz Topel Havaalanı’ndan Konya’ya gitmek üzere ha-
valandıktan bir süre sonra düşen askeri helikopterde bu-
lunan 4 şehidimize, Allah’tan rahmet dileyerek başlayan 
Zeytinoğlu; “Genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 18,1’e 
çıkmasını endişe verici buluyoruz. Yüksek işsizlik oranı, ne 
yazık ki önemli sorunumuz olmaya devam ediyor. Eğitimde 
yapısal değişiklikler yapmamız gerekiyor.” dedi.

 Meclis toplantısının sonunda, Meslek Komiteleri sunuş-
larının yanı sıra, Sarkuysan A.Ş. Genel  Müdürü  Hayrettin 
Çaycı ve Bayraktarlar Holding A.Ş. Başkan Vekili Ahmet 
Bayraktar ‘Firmalarının Yurt dışı Yatırımları’ hakkında 
bilgi aktarımında bulundular. Eski Meclis Üyesi, sanayici, 
Şerif Ünan’da  hayat öyküsünü  yazdığı ‘Sanayiciliğe Sıra-
dışı Bir Yolculuk’ adlı kitabı hakkında bilgi verdi. Meslek 
komiteleri Sunuşları maddesinde, 9. Meslek Komitesi ‘Boya 
ve Sanayi Gazları Sanayi Grubu’ başkanı Hasan Şerefhan, 
‘SEVESO/İzosiyanat Atığı’ hakkında bilgi verdi. 33. Mes-
lek Komitesi  ‘Metal Döküm Sanayi Grubu’ Başkanı Hakan 
Yaşar, ‘Döküm Sektörünün Türkiye ve Avrupa’daki Kon-
jonktürü ve Türkiye’nin İhracat Potansiyeli’ hakkında bilgi 
aktarımında bulundu.

-Şerif Ünan, kitabını tanıttı
Üç dönem Kocaeli Sanayi Odası yönetiminde bulunan 

Kalibre Boru Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Ünan, ‘Sana-
yiciliğe Sıradışı Bir Yolculuk’ adlı kitabı hakkında bilgi-
lendirme yaptı. Ünan, her sanayicinin bu kitabı okuması 

gerektiği üzerinde durdu. Kitabın İzmit Sanat Sokağında 
bulunan Eylül Kitapevi’nden satın alınabileceğini belirten 
Ünan, toplantı sonunda KSO Meclis üyelerine imzalı kita-
bını dağıttı.

-Ahmet Bayraktar: Türk sermayesi ile 
Çin’de üretim yapıyoruz
Bayraktarlar Holding A.Ş. Başkan Vekili Ahmet Bay-

raktar, Bayraktarlar Holding olarak kendilerinden 10 kat 
büyük olan, Almanya da bulunan Odelo GmbH firmasını 
satın alıp büyük riske girdiklerini açıkladı. Sunumunda, 
ürünleri ve müşterilerinden, Slovenya’daki yatırımlarının 
kapasite artışlarından, Türkiye’deki istihdam, ihracat ve 
katma değerlerinden, 2017 hedeflerinden bahsederek Tür-
kiye, Çin ve Slovenya’da büyüdüklerini söyledi.

-Hayrettin Çaycı: Bakır telimiz 
teknolojinin kalbidir
Sarkuysan A.Ş. Genel Müdürü Hayrettin Çaycı ABD’ye 

gerçekleştirdikleri yatırım öyküsünü aktardı. Çaycı, 2000’li 
yıllarda ihracatın büyük bölümünü ABD’ye yaptıklarını be-
lirtti. Sunumunda ABD pazarını seçim nedenlerinden, ABD 
ihracatında yaşanan sıkıntılardan, yatırım süreci detayla-
rından bahsetti. 

Kocaeli Sanayi Odası, Meclis 
toplantısı gerçekleştirildi

[meclis toplantısı ►



19Kocaeli Odavizyon

Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bayraktar

Yurt dışı deneyimlerini aktardı
KSO Meclis Toplantısı’nın konuk konuşmacıları arasında yer 

alan Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bay-
raktar ilgiyle dinlenen konuşmasında yurt dışı operasyonları hak-
kında bilgiler verdi. 

Bayraktar’ın konuşması özetle şöyle;
Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi bir dünya haritası ve üzerinde bir 

yelkenli var. Yelken üzerinde de bayraklar var. Bu bayraklar bizim 
otomotiv aydınlatma şirketimizin, vizyonundaki dünya klasmanın-
da, global bir Türk otomotiv yan sanayi olma vizyonumuzu nasıl 
gerçekleştirdiğimizi sembolize eden, anlatan bir fotoğraf. Buradaki 
bayraklar, Almanya’da, Türkiye’de, Slovenya’da ve Çin’de olan ya-
tırımlarımızı sembolize ediyor. Ve dünya haritası da bizim küresel 
bir imalatçı olduğumuzu anlatmaya çalışıyor. 

Şimdi, bir şirketi satın almak 
için, 2010 yılına kadar biz Türkiye’de 
kendi sektörümüzde çok iyi şeyler 
yaptık. İnşallah ben de bir gün kitap 
yazarsam, işte yaşadığımız kriz-
ler olsun, karşılaştığımız sorunlar 
olsun, yaptığımız ve yapamadıkla-
rımızı anlatan bir kitabı yazarsam 
herhalde çok önemli şeyleri ben de 
belge halinde bırakırım. Böyle bir 
arzum var. İnşallah ben de iyi bir 
hoca bulur,  onunla birlikte bunu 
toparlarım diye düşünüyorum. 

Ama gerçekten geçtiğimiz 35 
yıllık sürece baktığım zaman ken-
di açımdan çok da kolay olmadı. 
Ama önemli olan şu, sizin bilmeniz 
gereken: Ben üniversiteden mezun 
olduktan sonra ailemin kurmakta 
olduğu bir fabrika vardı. Okulu bi-

tirdim ve o işe başladım. İstikrarlı bir şekilde o günden bugüne de 
ailenin o işini ben, bana verilen sorumlulukla sürdürüyorum. Yani 
uzun bir süreç. 35 yıl az değil. Ama bu süreçteki hataları, sevapları, 
günahları neyse her şeyi ben kendime kabul ediyorum ama sonuç-
ları iyi olduğu için burada daha kolay sizlerle paylaşabileceğim.

 Evet biz 2010 yılına kadar vizyonumuzu dünya klasmanında 
bir imalatçı olarak belirlemiş, bunun için ne gerekiyorsa onu yap-
maya çalışıyorduk. Otomotiv yan sanayini sizler bilirsiniz bağımlı 
bir sektördür. Araç üreticilerine bağımlısınızdır. Onlar isterse sizinle 
çalışır, istemezse çalışmaz. Bir fiyat belirlerler, çamura yatarlar. Siz 
nasıl olursa onun içinde yaşamayı, ayakta kalmayı becereceksi-
nizdir. Kolay bir sektör değil. Bağımlı olmak çok zordur. Büyükler-
den malzeme alırız hammaddelerimizi, büyüklere mal satarız. Yani 
arada pestil oluruz. Bu işlerin zorluğunu belki bu şekilde anlatmış 
olayım.

Bu şekilde devam ederken işinizi iyi yapmanız mükemmel 
yapmanız lazım. Onun içinde biz  EFQM modelini ve yalın üretim 
ve yönetim sistemlerini  benimsedik. Bu çerçevede iyi çalışmalar 
yaptık. 

Vizyonumuzda,  dünya klasmanında bir imalatçı olmaya yöne-
lik faaliyetlerimizi sürdürürken 2010 yılına geldiğimiz zaman yüzde 

40-45 kapasitemizi alan bir müşteri bize hiç iş vermemeye başladı. 
Bu tamamen küresel stratejik bir nedenle, yani bizim hatamızdan 
verimsizliğimizden veya rekabetçiliğimizden değil tamamen onların 
kendi stratejilerinden dolayı, ülke veya firma stratejisinden dolayı 
kaynaklanan bir sorundu.  

Çok sıkıntı içerisine düşeceğimizi gördük. O zaman çok düşük 
bir ihracat hacmimiz vardı. 4 milyon euro’larda  ve ciromuzda yak-
laşık  32-35 milyon euro7lardaydı. Bunu bilmemiz lazım ki insan 
bazen böyle zorda kaldığı zaman başka şeyleri daha kolay bulabili-
yor ve daha kolay hamleler yapabiliyor.

 Bize o arada bu kapasitelerin kaybı sırasında yine yabancı 
sermayeli firmalardan firmamızı satın alma teklifleri geldi. Zor bir 
durumdu. Bu arada Almanya’da  kendi konumumuzda faaliyet gös-
teren bir firmanın satıldığını duyduk. Oraya talip olduk. Talipli olmak 
da kolay olmadı. Onun da süreçlerini yaşadık. Ve 10-11 ay süren 
bir görüşmeden ki Avusturya, Amerikan, Çin, Hintli gibi talipliler de 
vardı bu firmayı almak isteyen. Bütün bunların içerisinde söz sahibi 
de Alman oto sanayide yani bu şirketin satılmasına karar verecek 
olanlardı.

Yani kim;  BMW, Mercedes,  Audi,  Porsche gibi Almanya’nın bir 
numaralı  üreticileriydi. Yaptığımız bu görüşmeler onlarla olan ticari 
anlaşmalar ve satan vakfın  ki vakıf da araç üreticilerinin kurmuş 
olduğu bir vakıftı. Onlardan bunu almak on aylık bir süreç  oldu. 

Sonuçta, bizim lehimize sonuçlandı ve bugün o gün 2010 yılın-
da 32-35 milyon Euro  ciroda olan şirketimizi bugün artık 338 mil-
yon  Euro civarında bir ciroya getirmiş bulunuyoruz. Yani o günden 
bu güne 10 misli bir büyüme göstermiş olduk. 

Biz ne aldık diye bakarsak  Almanya’da 4 tane fabrika var 1 
tanesi Slovenya da. Slovenya’daki fabrikayı yeni kurmuşlar.  Ora-
ya rekabetçi olabilmek için taşımaya başlamışlar bazı üretimleri. 
Geçmişi olan çok eski, düşünebileceğiniz gibi hantallaşmış biraz 
önce boya sanayici arkadaşlarımızın da söylediği gibi tesislerin, 
proseslerin eskiliği, bunların standartlara uymayışından tutunda 
Almanya’daki iş güvence yasalarına kadar sendikalara kadar birçok 
sorunu, riskleri olan bir kurumdu. Biz bu kurumun yüzde 100’ünü 
satın aldık. Çok da ekonomik koşullarda aldık tahmin edeceğiniz 
gibi. 

Rakam vermiyorum çünkü yapılan anlaşma nedeniyle rakamı  
telaffuz etmek mümkün değil. Ama çok büyük riskler aldık. Yani 
müşterilerin emekli fonları vardı, borçları vardı  birçok konusu var-
dı. Ve bu şirketi biz satın aldıktan sonra  bir takım rehabilitasyonlara 
tabi tuttuk ve biraz sonrada size anlatacağım konulara geldik. 

Bu şirket neydi diye baktığımız zaman bir sonraki sayfaya ba-
karsak,  bu şirkette 3 tane ana üretim vardı bir tanesi  arka stop 
lambalarını yapıyordu. LED teknolojiye sahip LED çipleri yapıyor-
du ve LED çipleri yapmak içinde elektronik kartların üretimi vardı. 
Müşterileri de gerçekten  bugün dünyadaki  en tepedeki en lüks 
araçlara üretim yapan ve bu LED teknolojilere de  ilk başlayan fir-
ma. Yani 35’lerde aydınlatmaya girmiş, 98’de ilk LED aydınlatmayı  
uygulayan bir firmaydı. 

Ama talihsizlikler firmanın bir müddet sonra yine  ailevi sorun-
lar nedeniyle, yeni jenerasyonun götürmeyişinden dolayı  batma 
noktasına geliyor.  Kurtarılıyor ve sonra da rehabilite edilerek  eko-
nomiye kazandırılan bir şirket konumundaydı. 
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Ve biz, burada da göreceğiniz gibi üç tane en önemli  şeyi ka-
zandık bu şirketi almakla. Birincisi, teknolojiye sahip olduk LED 
teknolojileri, değişen bir teknoloji. İkincisi müşteriye sahip olduk. 
Dünyanın en iyi yani bugün otomotiv sektöründe  yan sanayide 
en tepe noktadaki lüks araçlara parça üretir konuma girdik. Ve 
onlar sizi kabul ettiler. Kapılarından dahi giremediğimiz bir müş-
teri kitlesi vardı. Mesela 2 hafta evvel BMV’nin Amsterdam’da,  
sadece 150 sanayicisine verdiği bir inovasyon teknoloji ödülleri 
törenine katıldım. O grupta olmak bir Türk yan sanayisi olarak 
o masalarda onları paylaşmak bile hakikaten farklı bir gururla,  
farklı  ortamların içerisine girer konuma gelmiş olduk. 

Dolayısıyla teknoloji, müşteri ve küreselleşme fırsatıydı. Biz-
de bu küreselleşme fırsatını da akıllı bir şekilde değerlendirerek 
sadece Almanya ve Slovenya’yla kalmayarak, zaten müşterilerle 
de yapmış olduğumuz ticari anlaşmalar gereği Çin’e gittik.  Yani 
onlarla yapmış olduğumuz anlaşmalar bizim Çin de öncelikte ol-
mamızı istiyorlardı. 

Bir başka istekleri de NAFTA bölgesine yani Amerika  veya 
Meksika bölgesine gitmemizdi. Çünkü Alman oto sanayi oralara 
doğru ciddi büyüme gösteriyor. Oralarda da bizi stratejik  imalat-
çısı olarak yanlarında görmek istiyorlardı. Tabi bunu yapabilmek 
için bizim öncelikle aldığımız şirkette hem Almanya’yı küçültece-
ğiz,  hem Almanya’yı  risklerinden rehabilite edeceğiz.

Bir yandan da onların başlamış olduğu Slovenya’daki fabri-
kayı büyütmemiz gerekiyordu. Büyüyerekte  alacağımız bedelleri 
hiç değilse bir kısmını oralardan karşılamamız açısından önem-
liydi. Rekabetçi  olmak için. Bu nedenle biz yatırım yapmak mec-
buriyetinde kaldık. Bu yatırımlarımız Türkiye’de ve Slovenya’da 
oldu. Sonra  da Çin de oldu. Biraz sonra anlatacağım. 

İlk yaptığımız yatırımlardan bir tanesi  Slovenya’da, 10 bin 
m², biz orayı bir ilave bina yaptık yeni yatırımlar yaptık. Burada 
tam gözükmüyor ama şu an bine yakın 970 - 980 kişi çalışıyor 
bugün. 138 milyon Euro ciroya getirdik. Yani 2010’da 63-65 mil-
yon civarında bir cirosu olan bir şirketti. 2017 yılında da alınmış 
işleriyle beraber  bu şirket, 180 milyon euro civarında cirosu olan 
bir boyuta gelmiş olacak. 

Güzel bir haberde, geçen hafta Slovenya da ekonomi gaze-
tesini yaptığı  ankette de  Slovenya’nın en iyi, bir numaralı şir-
keti seçildik. Yaptığımız 2013 performansıyla. Mali performans  
istihdam, ihracat zaten tamamı ihracata gidiyor Almanya’ya ve 
oranın da bugün gerçekten en iyi şirketiyiz. Bilinen, tanınan ve 
kabul gören bir konumdayız. 

Bize oradaki cumhurbaşkanları,  başbakanlar ilgi gösteriyor-
lar, fabrikalarımıza geldiler. Onlarla tanışma, sohbet etme imkan-
larımız oldu. Çok değerli bir büyükelçimiz var Serra Hanım. Sağ 
olsun her defasında biz gittiğimiz zaman rezidansında bizi misafir 
ediyor, ağırlıyor. Bizimle gurur duyuyor. Alman büyükelçisi aynı 
şekilde bir Alman şirketiyiz orda aynı zamanda. Ve böylede güzel 
bir Avrupa birliğine üye küçük bir ülkede de oranın gözbebeği bir 
konumun içerisindeyiz.

 Türkiye’ye baktığımız zaman biz tabi Bursa da üretim ya-
parken, Gebze de hemen bir fabrika yaptık. Oradaki kapasitemizi 
artırdık ve oraya yine Odelo’nun  Almanya’da aldığımız şirketin 
müşterilerinin ve projelerin bir kısmını da Türkiye’ye getirme fır-
satını bulduk. 

Bunlardan iki tanesi çok önemli. Bir tanesi Mercedes C mo-
dellerinin arka stop lambaları yine led’li teknolojik ürünler. Bir 
diğeri ise Audi A8 ki bugün dünyada en ileri teknolojiyi kullanan  
stop lambası birtakım yeniliklerinden dolayı. Bugün Bursa’da 
yaptığımız bu üretimlerin Mercedes’in  C modelinin Güney Afrika 
ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Alabama fabrikalarında dahi 
Almanya’daki iki fabrika tamamı tek kaynaktan tek üretim mer-
kezinden Türkiye’den günlük ve saatlik olarak beslenmektedir. 

Bunuda aklınıza şöyle getirin kolay değil yani bizim tatillerimiz 
onların tatilleri, biz bayramda bile neler çektiğimiz düşününün 
burada tatil var, üretim oraya saatlik zamanda yetişmesi gereki-
yor. Ve Gebze’deki fabrikamızı devreye soktuk ve burada da yine 
Fransa’daki bir Renault’un, Mercedes yapmış olduğu bir projede 
olsun, Ford’un Otosan’ın Türkiye’deki projeleri olsun, Toyota’nın 
üretimlerini buraya aktarmaya başladık. Ve burası da hızlı büyü-
yor. Şimdi burayı da biz yaklaşık 22 bin m² bir alana getiriyo-
ruz şu anda. Bir 10 bin metrekaresinde bir inşaat yapıyoruz. Ve 
Farba’ya da baktığımız zaman ciromuzu bizim 2010’daki 35 mil-
yon Euro ciroyu düşünürseniz 177 milyon Euro’ya  getirmiş olu-
yoruz. İhracatlarımız da bizim 85 milyona doğru 50 milyon euro 
civarında olan ihracatımızın da 85 milyon euro civarına doğru 
gitmekte. Tabi ki istihdamımız çok artıyor şu anda Farba’da binin 
biraz altında istihdamımız  oluşmuş vaziyette.  

Bir başka konu teknoloji konusu. Elektronik ve LED konu-
su. Bu konuda da biz hem Almanya’daki şirkete  yatırım yaptık 
hem o işi anlamak için. Hem de Türkiye’de paralelinde bir yatırım 
yaptık yine Kocaeli’ de Gebze’de. VL elektronik isminde bir firma 
kurduk. Çünkü yeni teknolojik ürünlerdeki far ve stop lambaların-
daki en önemli girdi elektronik kartlar ve LED cipler. Ve bunların 
üretim maliyeti içindeki payları yüzde 40’larla 50’ler arasında. Siz 
bu katma değeri yerleştiremezseniz ki Türkiye’nin temel sorunu 
da budur aslında. Siz maliyeti kontrol edemezseniz ve bunu ya-
pamazsanız rekabetçi olamazsınız. Bu nedenle de biz bu konu-
da bir yatırım yaptık ve hızla bu şirketimiz büyüyor. Bu sene 11 
milyon Euro civarında bir cirosu olacak ve önümüzdeki yıllarda 
da yani 50 milyon Euro’nun üzerine çıkacağını bekliyoruz. Hem 
buradaki fabrikamız hem Slovenya’daki hem de Almanya’daki 
fabrikalarımıza burada üretim yapıyoruz. Bu arada Almanya’yı 
da küçültüyoruz.

 Yani biz sonuçta bu haritada görüleceği gibi yani bugün 
2.500 çalışanı ve 338 milyon Euro ciromuzla beraber  hareket 
ediyoruz. Bu işimiz bizim alınmış işlerimizle birlikte de 450 mil-
yon Euro. 

Bu arda Çin’e yatırım yaptık yine Türk sermayesi olarak yüz-
de 100 ve Çin’de de tamamen hiçbir ortak almadan kendi başı-
mıza 7 ayda bir fabrika kurduk. Hem Mercedes, hem Çin’deki 
Mercedes’in ortağı inanın bir mucize olarak gördüler. 7 ayda 
sıfırdan kiralanmış bir fabrikada işe başlayıp 7 ay sonra seri üre-
time geçmek Mercedes’in bütün  testlerinden geçmek çok kolay 
bir konu değildi. 

Şunu çok rahatlıkla güvenerek söyleyebilirim bizim Türk in-
sanımıza fırsat verildiği zaman çok başarılı işler yapabiliyor. Ve 
biz gerçekten oradaki fabrikayı buradaki çalışanlarımızla bir ekip 
halinde bir takım halinde gerçekleştirebildik. Orada da 21 milyon 
bir ciroya yakın zamanda çıkmış olacağız. Şuanda Mercedes’in 
E modeli ve C modeli  üretimini yapıyoruz. Mercedes fabrikasına 
çok yakınız. GLK’sı geliyor  ve oradaki işlerimizde yavaş yavaş 
artırıyoruz. Hiç kolay bir yer değil. Çok cazip geliyor Mercedes’in 
yöneticisi muhteşem cehennem demişti.  Hakikaten her şey 
muhteşem ama çokta cehennem bir yer kolay bir yer değil. Bu-
rayı da iyi bir tecrübe olarak şu ana kadar Allaha şükür iyi bir şe-
kilde götürüyoruz. Son sayfaya geçersek burada da bizim satış 
hedeflerimizin hedef demeyelim de artık alınmış işlerimizle önü-
müzdeki yıllarda gideceğimiz istihdam ve cirolarımızı gösteriyor. 
Yani 450 milyon Euro’luk  bir şirket konumuna 2017 yılında aşagı 
yukarı gelmiş olacağız. Yine bu pay grafiklerden de göreceğiniz 
oranlar ve cirolara bakarsanız, bir yer de pahalı olan Almanya’da 
biz küçülüyoruz. Bu eski konumumuz ama gelecek konumumu-
za baktığımız zaman Türkiye, Çin  ve Slovenya’da da büyüyoruz. 
Dolayısıyla da pahalı maliyetli yerlerden  bu geçiş süreci içersi-
sinde daha ucuz maliyetli yere gidiyoruz. 

[meclis toplantısı ►
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Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı 
ABD’de iş yapmayı anlattı

KSO Meclis Toplantısı’na konuk konuşmacı olarak katılan 
Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı katılımcılara 
ABD’deki deneyimlerini aktardı. 

ABD’nin uzak bir ülke olması nedeniyle bu ülkede nasıl iş yapıla-
cağına ilişkin olarak endişeler olduğunu dile getiren Hayrettin Çaycı 
Sarkuysan’ın aslında ABD’den çağrıldığını vurgulayarak “Sarkuysan 
aslında  Amerika’dan çağırılmıştır. Yani nasıl çağırılmıştır. 1978 se-
nesinde NASA  dünyada oksijensiz bakır üreten firma arayışı yapmış 
o firmalar içerisinde iki firma var. Biri Sarkuysan. ‘Bir de Sarkuysan’ı 
deneyelim’ diye bizden oksijensiz bakır istediler. Ve bizim ilk ihraca-
tımız Amerika’ya 1978’dir. O başlangıçla başlayan Amerika serüve-
nimiz veya sevdamız bugün bizi orada yatırım yapmaya götürdü.” 

şeklinde konuştu. 
Hayrettin Çaycı devamla ABD’deki 

operasyonlarını ve deneyimlerini ak-
tardı:

“Biliyorsunuz Sarkuysan halkın 
malı olan halka açık yüzde yüzü halka 
açık bir şirket. Bilhassa da sahiplerinin 
sarraf kuyumcu olduğunu düşünürse-
niz. Onlar  dirhemle iş yaptığı için her 
şeyin en ince detayına  kadar bilmek 
isterler. Bu itibarla bu işi yurt dışına ta-
şımak oldukça zordu. Bugün için Sar-
kuysan yıllık ihracatı bakır fiyatlarına 
bağlı olarak 400 ile 500 milyon dolar 
arasında olan ve tam küresel bir firma 
konumunda.

Efendim neden Amerika? Şimdi 
burada tabi herkes daha doğrusu Türk 
yatırımcıları yurt dışında yatırım modu 
olduğu süre içinde Bulgaristan’a, 

Romanya’ya, Mısır’a pek çok yere gittiler. Ancak biz görüyorduk 
ki Amerika’da kazanmış olduğumuz 100’e yakın müşteriyi ilerde 
kaybedebiliriz. Çünkü Amerika’nın günün birinde Türkiye’ye de 
gümrük uygulaması getireceğini biz de tahmin ediyorduk. Bilhassa 
Obama’yla başlayan “Buy Amerikan Products”, “Kendi malına dön, 
Amerikan malını kullan” sloganının bir gün bizi de vuracağını düşün-
düğümüz için 2000’li  yılların başından beri biz bunları düşündük. 
Ticari şirketi kurduk. Kendi şirketimizle, kendi elemanımızla. Peşin-
den de bu defa dedik ki, üretim için de bir hazırlığa girelim. Çok da 
iyi etmişiz. Üretime başladığımızdan iki sene sonra da bizim ürün-
lerimize Amerika’dan gümrük geldi. Şu anda da Türkiye’den katma 
değeri çok yüksek ürünleri ihraç edebiliyoruz. Katma değeri düşük 
ürünleri gönderemiyoruz. 

Amerika ne açıdan bizim için önemliydi ? Düşük katma değerli 
ürün yerine yüksek katma değerli, teknoloji değerleri daha yüksek 
olan ürünlere bizi iten bilinçli bir müşteri potansiyeli olduğu için, ora-
da onlara yakın olmak bizim Amerika’daki  hedeflerimize, bilhassa 
bizi yönlendirdi.Amerika’dakiler bizim adımızı pek söyleyemiyorlar-
dı. Bizim adımızı Sark yaptılar, biz de en iyisi Amerikalıların söylediği 
şekilde şirket kuralım dedik ve ilk şirketimizin adı Sark USA oldu.  
İkinci üretim yaptığımız firmamızın adı da Sark Wire olarak koyduk.

İhracatın, Amerika’ya neden yapıldığına bakacak olursak, bunun 

en önemli  nedenlerinin başında teslimat süresi geliyor. 
Şimdi tabi malzemenin bir yerde zamanında teslimatı, otomo-

tiv ve elektronik sanayiye teslimat yaptığımız için çok önemli. Bu 
zaman zaman sıkıntı oluyordu Amerika için. Konsinye malzeme 
tutmak fiyatlarının her gün her saniye değişmesinden dolayı büyük 
sıkıntılar oluyordu. Bir de tabi yakıt fiyatlarının artmasından dolayı 
navlun en büyük gider oldu. Bir ara, ton başına 450 dolarlara kadar 
çıktı 1 ton için 450 dolar ödüyorsunuz müşteriye varıncaya kadar. 
Bu nerdeyse oradaki imalat maliyetiniz. 

Ve şu anda GSP’ye göre de şu anda Amerika’ya giren ürünle-
rimizin içinde maalesef gümrük var. Biz şu anda orda ürettiğimiz 
ürünleri tabi gümrük olmadığı için çok daha kolay satabiliyoruz. Bir 
de tabi satış sorunu. Zamanında teslimat olmadığı  için 3-4 günlük 
kara nakliyesiyle, ancak kendi içinde ülke içinde bir yerden  bir yere 
hareket ettirebiliyorduk. Bu da  büyük sıkıntıydı.

Bunun için “35 yıllık emek de kaybolmasın” dedik ve biz “En 
iyisi Amerika’da üretim yapalım, bu sıkıntılardan kurtulalım” dedik. 
Tabi yatırım sürecinde Amerika’da en önemli şey müşteriye yakın 
olan, en yoğun müşterinizin olduğu yerlere fabrikanızı kurarsanız, 
oradaki hem zaman hem teslimat açısından, hem de efendim nav-
lun açısından, taşıma maliyetler açısından daha fazla rekabetinizi 
sürdürebilirsiniz. Bu itibarla, önce pazar araştırması yaptık. Ona 
göre karlılık değerlerimizi hesap ettik. Yatırım maliyetlerini hesap 
ettik. Bütün bunların neticesi olarak da bize o günün şartlarında 
en uygun Newyork State’i seçtik. Orada güçlü müşterilerimiz var. 
O bölgelere daha kolay teslimat yaparız düşüncesiyle ilk tesisimizi 
orada kurduk. 

Buna göre de işte uygun bina bulmak daha doğru oluyor çünkü 
uygun bina bulmazsanız siz arsa üzerine yeni bina yaparsanız mali-
yetiniz tam 3-4 kat artıyor. 

Dolayısıyla orada yatırım yapmanın ilk kuralı hazır bina bulmak. 
Şimdi tabi hazır binayı aldığınız zaman bir de elinizde hazır vaziyette 
elektrik, doğal gaz, soğutma ve ısıtma gibi tüm imkanlar oluyor.

Halbuki yeni binaya her yerin kendine göre ayrı prosedürü 
var ama Amerika’da bu prosedürler çok uzun sürüyor. Bir de tabi 
Amerika’daki elektrik beslemelerini yapan firmalar, trafoların da sa-
hibi. Eğer sizin almış olduğunuz binadaki trafo yetersizse 1  hafta 
içerisinde gelip trafoyu değiştiriyorlar. Gaz aynı şekilde.  Gazla ilgili 
bir sıkıntı olduğu zaman ilgileniyorlar. Bana göre, hazır bina almak 
bu işin ilk kilit noktalarından bir tanesi. Yer tespiti de söylediğim 
gibi. 

Bir yerde de Amerika da bu çevre kirliliğine çok önem veriliyor. 
Alınan binanın bir önceki kullanıcısının mutlak surette çevreye zarar 
verip vermediğinin tespiti gerekiyor. 

Amerika  da her eyalette bölgesel kalkınma ajansları var. Bu 
ajanslar size her türlü yatırımda yardım ediyorlar bina bulunmasında 
da yer bulunmasında da son derece ilgililer. Şey belli tek bir merkez. 
O merkez sizi devamlı yönlendiriyor. Oradaki bütün birimlerle onlar 
sizi görüştürüyorlar. İşiniz eğer belediyede ise belediyeye kendileri 
götürüyorlar.  Eğer valilikte ise valiliğe kendileri götürüyorlar ve son 
derece ilgililer. Yani Amerika da   işe başlamak için her türlü gayreti 
gösteriyorlar. İşte siz şimdi yatırım yaptınız, bu defa komşu eya-
letlerden size gelip, bizi de inceleyin bize de yatırım yapın şeklinde 
talepler oluyor.
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Bu şekilde Amerikan yönetiminin getirmiş olduğu  mükem-
mel bir organizasyon var. Tabi her eyalete yapılan, yatırımlarda 
ön planda tutulan şey işgücü. Yani yatırım miktarından ziyade 
siz kaç kişiyi istihdam edeceksiniz ona çok önem veriyorlar.  Ni-
tekim de bütün teşvikler de onun üzerine kurulmuş durumda. 

Teşvik ve yatırım fonları dediğimiz zaman, şimdi her eyaletin 
size öngördüğü bizzat eyaletin kendi çıkarmış olduğu fonlardan  
istifade etme şansınız var. 

Ancak  bu fonların maalesef faiz gideri sizin orada yapaca-
ğınız yatırımlarla ilgili bankalardan alacağınız şeyden çok büyük 
bir farkı yok. Eğer siz bunu eyaletten fon olarak, teşvik fonu 
olarak yatırım yaparsanız sizin bütün gayri menkullerinize ve 
menkullerinize makinalarınız dahil, haciz getiriyorlar yani üze-
rine ipotek koyuyorlar. 

O zaman işetme sermayesi için çok zorlaşıyor. Halbuki 
bizim işimizde işletme sermayesi çok büyük şey tuttuğu için 
yekun tuttuğu için biz mesela biz bu yolu denemedik. Yani ke-
sinlikle şey yoluna gitmedik. 

Fondan istifade etme yoluna gitmedik. Bu teşviklerinde ana 
gayesi  hepsinde karınız varsa, kardan siz ancak teşviğin karşı-
lığını ödeyebiliyorsun. Örneğin, burada diyelim ki arsanızın bina 
vergilerini, 10 sene süreyle biz bunu karınızdan düşeriz diyor. 
Efendim  çalışanların sosyal sigorta giderlerinin karınızdan dü-
şer. Karınız yoksa  Amerika’da bir bakıma teşvik yoktur. Diyor 
ki önce sanayici gelecek yatırımını yapacak, yatırımını yaptık-
tan sonra burada kar edecek, karından vergileri düşerim diyor. 
Onun dışında, “Üzerine ben şunu da veririm, bunu da veririm” 
diye duysanız bile inanmayın. Biz en az 20 eyalette bunu ince-
ledik. Hatta Meksika’ya yakın eyalette de biz bunu gördük. Kar 
varsa kardan mahsup ediliyor efendim. 

Biz bu itibarla şu yolu seçtik. Binayı öz kaynaktan kendi pa-
ramızla satın aldık. Zaten en ucuzu bana göre yatırımda, bina ve 
arsa. Yani ben o zaman o binayı satın aldığımda Gebze Organize 
Sanayide aynı yeri alsaydım 15 milyon dolar tutuyordu.Ben ora-
da o binayı 2 milyon dolara yakın bir paraya aldım. Yani felaket 
ucuz, çok ucuz. Amerika da gayrımenkul aşırı ucuz ama hazır 
olacak. Yenisi pahalı. Yeni yaptırmak çok pahalı. Makinalarda 
lease ettik lease ile aldık. Yani dolayısıyla kendi işinle bitarafını 
ödüyor. Bizim ilk yatırımımızın toplamı da 12 milyon dolar.

Şimdi Amerika’daki en zor şey iş gücü. Maalesef iş gücü 
biraz zor şey yapılıyor. Ücret açısından değil temin açısından 
zor. Çünkü Amerika’da işçi sıfatını kazanabilmek için, bir teknik 
liseyi bitirip ondan sonra 2 sene bir teknikyen okulu okuması 
gerekiyor. Ondan sonra sanayi işçisi olabiliyor. 

Gelen işçiler çok kaliteli. Çok kısa zamanda işinize adapte 
oluyorlar. Hatta Almanya’nın en konumundaki firmanın yapmış 
olduğu makinada adamlar programlamasında hata dahi buldur-
lar. Bunu yanlış yapmış şunu şöyle yapsalar daha iyi olur dedi-
ler. Gerçekten de Alman firmasını uyardık. Alman firması dedi ki 
doğru düşünmüşler. Hakikaten biz bunu böyle değiştireceğiz. 

Ama işte durmuyorlar. Sebebine gelince de Amerika’da bili-
yorsunuz çalışanların emeklilikle ilgili kıdem tazminatı fona yatı-
rılıyor. Fona yatırdığınız için her ay iş veren o konuda maalesef 
işçinin üzerinde bir tasarrufu yok. Ve işçi başka bir yerden  fark 
alsa hemen öbür tarafa kaçıyor. En büyük şeyi biz orada yaşı-
yoruz. Hala daha yaşamaya  devam ediyoruz. Onun içinde biz, 
bu defa kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz elemanlarımızı oraya 
gönderdik. Vizeler aldık. O konuda da buradaki Amerikan Baş 
konsolosu çok yardımcı oldu bize. Kendilerine teşekkür ede-
riz. Gerçekten önümüzü açtılar. Ve dolayısıyla o da bize büyük 
avantaj oldu. 

Bir de Amerika’daki diğer önemli husus işçi ücretlerinde  
artış, bölgedeki asgari ücret seviyesine bağlı. Siz elemanınızı 

alıyorsunuz mesela bölgede 10 dolar saat ücreti, siz aldınız 15 
dolara. Asgari ücretin üzerine 0,30 gelirse, 15’in üzerine 0.30 
geliyor. Yani dolayısıyla işvereni işçinin zammından kurtarıyor. 
Son derece güzel bir sistem. Ancak tabi siz işçiyi tutmak is-
tiyorsanız baktınız çok kaliteli, onun ücretini istediğiniz kadar 
arttırabiliyorsunuz. Ama biz şahsen çok beğeniyoruz bu şeyi. 
Çünkü Türkiye de şu anda sendikalardan dolayı  biz mesela 
seçme dönemindeyiz. Son derece büyük sıkıntılar çekiyoruz. 
Yine başladılar yok şunu isteriz, yok bunu isteriz. Ülkede enflas-
yon değeri dokuz, adam altı ayına yirmi dört istiyor. Nasıl çıka-
caksın işin içinden. Amerika’da böyle sorun yok. Amerika’nın 
zaten çoğu eyaletinde sendika da yok. Sendikalı olabilmek için-
de muayyem bir işçi sayısı var. O iş  yerinde çalışan mavi yakalı 
sayısının bazı eyaletlerde 50, bazı eyaletler 80, bazılarında 100 
olması gerekiyor. Daha çok otomotivin daha çok olduğu yerler-
de  sendika var. Mesela bizim bölgede  sendika yok. 

Şimdi tabi biz maalesef ham maddede maliyetteki payı çok 
yüksek. Bu 90 ile 96 arasında değişir. Yani biz hammaddemize  
üretim maliyeti içerisinde yüzde 90-96 payı var. Geriye kalan 
sadece 4 ile 10 arasındaki bir marj için uğraşırız. Burada da 
tabi işçilik, gerek  elektrik gerekse  de enerji giderleri çok bü-
yük yekün tutuyor. Bu itibarla mesela Amerika’da benzer hesap 
yapılacak olursa, elektrikle ilgili, elektrik şu an Türkiye’de  şu 
söylediğim kur şeyi olmasa şu 10.6, 14.05’e çıkıyor. Yani dola-
yısıyla o zaman yüzde 21 oluyor Türkiye’deki artış. 

Yine Amerika’daki artış elektrik artışı dört senede yüzde 
13 oluyor. Ancak Amerika’da şu anda kaya gazından dolayı 
muazzam bir iyileştirme geliyor. O iyileştirmede zannedersem 
Türkiye’nin çok çok şeyine düşecek gerek elektrik fiyatları, bir 
sonraki şeyde  doğal gazı göreceğiz. 

Doğalgazda da yine aynı durum söz konusu.  0.51, 0.46 
oluyor. Yani dolayısıyla yüzde 55 artıyor Türkiye de dört yılda. 
Amerika’da yine yüzde 13 artıyor. Birde çok muntazam bir şey 
var. Mesela bakın elektrik yüzde 13 artmış 4 yılda, doğal gaz-
da yüzde 13 artmış. Türkiye’de yüzde 55 artmış öbürü yüzde 
22 artmış. Bir yerde birinin diğerine bağlı olması lazım. Bunun 
mutlaka Amerika bunu bir formülle çözüyor. Yani şu anda gerek 
elektrik gerekse de doğal gaz Amerika’da Türkiye’ye göre bir 
hayli ucuz. 

Bir tek şu anda işçilik iki kata yakın bir seviyede. Ancak 
şunu söyleyeyim  Amerika’daki işçinin verimi de, eğer bulduğu-
nuz işçi iyiyse bana göre 3 kat fazla.

Ama şunu söyleyeyim gerçekten Amerika’da da eleman 
bulmak biraz zor. Şimdi  efendim Amerika da böyle bir tesis 
kurunca, tabi diğer yakın ülkelerde de daha kolay malzeme 
gönderme imkanı bulduk. Burada da söyleyeyim Amerika’nın 
başka bölgelerinde de  yatırım yapmayı düşünüyoruz. Çünkü 
navlun fiyatları yine çok para tutuyor. Zaman zaman teslimat 
zorlanıyor.  Yakında duyarsınız. Bizim tesisin açılışına beledi-
ye başkanı geldi. Beraber bir tanıtım yaptık. Bizim binamızı bir 
iki resimle de şimdi binanın içinden göreceksiniz. Mesela bu  
30 senelik bir binaydı. Biraz yüzünü gözünü toparladık pırıl pırıl 
bina oldu. Ve bu bina yazın soğuk hava kışın sıcak hava veren 
bir de klima sistemi var. Yani böylesine bir bina.

Efendim bu bize Amerika’daki  tabi hem Türkiye’nin tekno-
lojik yeniliklerini  oraya taşımış olduk. Hem de biz onlardan çok 
şey öğreniyoruz. Bu itibarlarla gerçekten şuanda Amerika’daki 
ş yasalarını, oradaki güvenlik sistemlerini öğrenmemiz buraya 
da aynı uygulamaları yapmamıza vesile oluyor. Ve üretim ve 
kalite hedefleri içinde gerekli olan almamız gereken sertifikaları 
da aldık. Aslında kolay değil. Tabi her şeyden önce orada Türk 
bayrağını Amerikan bayrağının yanında tutabilmek için uğraşı-
yoruz.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
Antalya’da 3.’sünü düzenlediği Akreditasyon Çalıştayı, ak-
redite 152 oda ve borsanın genel sekreterleri ile akreditas-
yon sorumlularını bir araya getirdi. 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans 
Salonu’nda başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İssi, toplantının, 
odaların akreditasyon çalışmalarına katkısı açısından 
önemli olduğunu söyledi.  

TOBB Akreditasyon Kurulu üyeleri Kızıltepe Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin ve Anka-
ra Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğ-
lu ile TOBB Eğitim ve Kalite Müdürü Halil Sait Güler’in 
de konuşma yaptığı programda, etkinliğin, kendi düşünce 
kuruluşu Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
(TEPAV) ile Antalya Ticaret Borsası’nın katkılarıyla ger-
çekleştirildiği belirtildi.   

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce 2002 yılından 
itibaren uygulanan Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemi 
kapsamında, akredite 152 oda ve borsanın genel sekre-

terleri ve akreditasyon sorumluları arasında iyi uygulama 
paylaşımının amaçlandığı kaydedildi. 

Söz konusu sistemle oda, borsa hizmetlerinin Avrupa 
Birliği (AB) standartlarına kavuşturulmakta olduğu belir-
tildi.  

Çalıştay TEPAV’ın yönetimindeki, akreditasyon özde-
ğerlendirme çalışması, kıyaslama, anket uygulamaları ve 
sosyal medya kullanımının tartışıldığı oturumlar şeklinde 
gerçekleştirildi. Ayrıca çalıştayda Oda ve Borsaların iyi uy-
gulama örnekleri paylaşılarak, bunların uygulamaları hak-
kında Oda temsilcilerinden bilgi alındı. Odamızın mali risk 
değerlendirme çalışması, EFQM ve Çevre Yönetim Sistemi 
gibi bazı iyi uygulama örneklerimiz KSO Çevre ve Kalite 
Uzmanı tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Kocaeli Sanayi Odası olarak 2002 yılında TOBB Akre-
ditasyon Sisteminden en yüksek ikinci puanı alarak akre-
dite olunmuştur.  Denetimler 3 yıllık periyotlar halinde ya-
pılmakta olup bu kapsamda en son 2011 yılı Ekim ayında 
Odamız denetlenmiş olup 65 tam puan üzerinden 64 puan 
almıştır. 

İyi uygulamalarımızı TOBB’un Antalya 
Akreditasyon Çalıştayı’nda anlattık 

20 - 22 Ekim 2014

[çalıştay ►
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ATA Karnesi, Uluslararası İthalat Sözleşmesi kapsa-
mında, taraf ülkeler arasında eşyanın gümrük vergisine 
tabi olmadan geçici kabulüne imkân sağlayan, teminat 
yerine geçen ve beyanname olarak kabul edilen bir belge-
dir. Eşyanın gümrükten geçişini kolaylaştırmak ve süresini 
kısaltmak amacıyla düzenlenen ATA karnesinin varlığında 
gümrükler ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılma-
sı gerekiyor.

Yurtdışına geçici eşya gönderiminde kolaylık sağlayan 
ATA Karnesi onaylama yetkisi Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği tarafından odamıza verilmiş olup, bu kapsam ilk 
ATA Karnesi tasdiki, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi-Ulusal Met-
roloji Enstitüsü’ne, Odamız Gebze Temsilciliği tarafından 
yapıldı. ATA Karnesi hakkında daha fazla bilgi için merke-
zimiz ve temsilciliklerimizden bilgi alınabilir.

Odamız Gebze temsilciliği tarafından 
ilk ATA Karnesi onayı yapıldı

Kocaeli Sanayi Odası  
KSO) ile kartepe ağız ve 
diş sağlığı merkezi arasın-
da “Sağlık Hizmet Anlaş-
ması“ imzalandı.

Kocaeli Sanayi Oda-
sı’nda düzenlenen anlaşma 
imza töreninde KSO Baş-
kanı Ayhan Zeytinoğlu, Dr. 
Seyhan TOP  hazır bulun-
dular.

Taraflar arasında im-
zalanan Protokol anlaşma-
sı ile Muayene ve tedavi-
lerde, KSO  çalışanlarına, 
üyelerine ve birinci derece 
yakınlarına uygulanacak 
olan indirimlerle ilgili 
maddeler imza altına alın-
dı.

KSO ve Kartepe Ağız Diş Sağlığı 
Merkezi ile Sağlık Hizmet 

Anlaşması imzalandı

[oda’dan haberler ►
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TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi ile MARKA arasında Araç ve Aksam Parçaları 
Dayanım/Ömür/Performans Test Merkezi protokolü imza-
landı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık, 
Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz, Bakan Yardımcı-
sı Sayın Mehmet Ceylan’ın katılımları ile yapılan proto-
kol imza törenine, Kocaeli Valisi Sayın Hasan Basri Gü-
zeloğlu, Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, İlyas Şeker, 
Mehmet Ali Okur, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı Başkanı İlker Aycı, MARKA Ajansı Genel 
Sekreteri Dr. Fatih Akbulut, TOSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yunus Çiftçi, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim 
Kılıçaslan, OTAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali 
Göktan, OSD Genel Sekreteri Prof. Dr. Ercan Tezer, Oto-
motiv Sanayi üst düzey yöneticileri ile Bakanlık ve Marka 
Ajansı mensupları katıldı.

Türk Otomotiv Ana ve Yan Sanayiine önemli test ve 
doğrulama hizmeti verecek olan laboratuvarda Hidrome-
kanik testler, Elektromekanik testler, İklimlendirilmiş 

testler, Motor dinamometresi, Araç üstü emisyon ve yakıt 
testleri yapılabilecek. Kapsam ve hizmet alanında bir ilki 
gerçekleştirecek laboratuvar Otomotiv, Savunma, Deniz 
ve demiryolu araç sanayinin yanı sıra bilimsel çalışmalara 
da katkı sunacak.

Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinin 1/3 ünden fazlasına 
sahip olan Otomotiv Sanayinin geliştirdiği yeni ürünlerin 
test ve doğrulama hizmetleri de bu laboratuvarda yapıla-
cak. MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) ve TOSB 
Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ta-
rafından eş güdümlü proje olarak hayata geçirilecek labo-
ratuvarın işletmesini bu konuda yılların deneyim ve altya-
pısına sahip OTAM yapacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık ve 
Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz’ ın hazır bulundu-
ğu törende verilen bilgilerin ardından iş birliği protoko-
lü Kocaeli Valisi Sayın Hasan Basri Güzeloğlu ile TOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus Çiftçi tarafından 
imzalandı.

Araç ve aksam parçaları 
dayanım, ömür, performans test 

laboratuvarı imza töreni 



[meslek komiteleri►[rapor ►

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

odamızca bir araştırma yapıldı.
Araştırmaya katılan firma sayısı 125 adet olup bu firmaların yüzde 73’ü KOBİ, 

yüzde 27’si büyük ölçekli firma niteliğindedir. 

Kocaeli Sanayi Odası tarafından yapılan araştırmaya göre Ekim ayı Kocaeli sanayi kuruluşlarının 
kapasite oranı yüzde 71,7 oldu. Kocaeli ilinde kapasiteler bir evvelki yılın aynı ayına göre 0,2 puan 

azalış ve bir evvelki aya göre 1 puan artış gösterdi.

Türkiye genelinde ise kapasite kullanım oranları Ekim ayında 74,9 olarak belirlendi. Geçen aya göre 
0,5 puan artış, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,5 puan azalış gösterdi. 

Sanayi kuruluşlarının 
durumunu belirleme
anketi sonuç raporu

�� Kocaeli Odavizyon



Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Ekim ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 15,2’sinin istihdamlarının arttığı, 
yüzde 75’inin ise istihdamlarında bir önceki aya göre değişim yaşanmadığı belirlendi. 

Firma Bildirimleri Ekim (%)

Arttı 15,2 

Değişmedi 75,9

Azaldı 8,9

Firmaların yüzde 19,2’sinin Kasım ayında iç siparişlerinin arttığı belirtilirken yüzde 20’sinin sipariş-
lerinin azaldığı belirtildi. Genel olarak, siparişlerdeki azalışların nedeni, sezona bağlı açıklandı.

Firma Bildirimleri (%) Kasım

Arttı/Artacak 19,2

Değişmedi/Değişmeyecek 60,3

Azaldı/Azalacak 20,5

Ankete katılan firmaların yüzde 18’i dış siparişlerinin Kasım ayında arttığını belirtirken, yüzde 13,4’ü 
ihracatlarında azalış bildirdiler. Firmaların yüzde 68,3’ünün ise alınan dış sipariş miktarlarında bir 

değişim yaşanmadı.

Firma Bildirimleri (%) Kasım

Arttı/Artacak 18,3

Değişmedi/Değişmeyecek 68,3

Azaldı/Azalacak 13,4

İstihdam►

İç Siparişler►

Dış Siparişler►

Yıl / Ay 
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık

2013 
(Türkiye)

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

2013 
(Kocaeli)

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

2014 
(Türkiye)

73,9 73,3 73,1 74,4 74,4 75,3 74,9 74,7 74,4 74,9

2014 
(Kocaeli)

70,5 71,9 70,7 70,6 71,4 71,5 72,6 70,6 70,7 71,7

��Kocaeli Odavizyon
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Dahilde & Hariçte işleme 
Rejimi ve Yatırım Teşvik 

Mevzuatı eğitimi Çayırova 
temsilciğimizde düzenlendi

Odamız ve ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve Lojistik 
Hizmetler A.Ş.  işbirliğinde, 22 Ekim 2014 Çarşamba 
günü, Çayırova’da TOSB Bölge Müdürlüğü Binası Konfe-
rans Salonu’nda “Dahilde&Hariçte İşleme Rejimi ve Yatı-
rım Teşvik Mevzuatı Eğitimi” düzenlenmiştir.

Eğitimde dahilde işleme rejimi başlığı altında ;
Dahilde İşleme Rejimi Nedir.
Dahilde İşleme İzni Verilecek Haller 
Dahilde İşleme Tedbirleri 
Yurtiçi Alımlar 
Teminat ve İndirimli Teminat Uygulaması 
Geri Ödeme Sistemi 
Ödenen Verginin Geri Verilmesi 
Belge İzin Müracaatı 
Müracaatların Değerlendirilmesi 
Belge İzin Süreleri ve Ek Süreler 
İhracatın Gerçekleştirilmesi 
Telafi Edici Vergi 
Belge İzin Süresi 
Kapatma İşlemleri 
İhracatın Gerçekleştirilememesi 
Belgenin - İznin İptali 
Dahilde İşleme Rejiminin Sağladığı Avantajlar
Elektronik Yolla Müracaat 

Hariçte İşleme Rejimi başlığı altında ;
Belgenin veriliş amacı 
Belgenin alımı ve müracaat safhası 
Belge’nin Kullanımı 
Hariçte İşleme İzin Belgesinin Sağladığı Avantajlar 
Belgenin Kapatılması 

Yatırım Teşvik Mevzuatı başlığı altında ;
Yatırım Teşviğinde Yöre Ayrımı 
Asgari Yatırım Tutarı 
Sağlanan Devlet Yardımları 
Yatırım Teşvik ile Sağlanan Avantajlar 
Belgenin Alınması ve Kapatılması 

konuları ele alındı. Özellikle Gebze ve Çayırova bölge-
sindeki üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği eğitimleri Tahir 
Birol Conka, Ercüment Kırmızıgül ve Derya Kamer verdi-
ler.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

[etkinlik ►
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İş dünyası da merakla bekliyor

Gümrük Birliği dondurulacak mı

Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır’ın “Gümrük Birliği’ni 
dondururuz.” açıklaması iş dünyasında da merak uyandırdı. 
Türkiye’nin AB ile ABD arasında imzalanacak Trans Atlantik 
Ticaret İşbirliği Anlaşması’ndan kaynaklanan olası kayıplarınıın 
giderilmesine yönelik bu çıkışın AB tarafından nasıl karşıla-
nacağı henüz belirsiz. Türkiye’nin AB’nin tercihli ticaret rejimi 
uygulayarak düşük gümrükle mal ithal ettiği ülkelere karşı aynı 
pozisyonda olmamasından kaynaklanan sorun, bu ülkeler 
arasına ABD’nin de girecek olması nedeniyle doruk noktasına 
çıkacak. 

Bu nedenle Türkiye, ABD ile AB’nin Transatlantik Ticaret 
İşbirliği Anlaşması’nda çıkarlarını korumak için Gümrük Birliği’ni 
masaya yatırıdı. AB Bakanı Volkan Bozkır “Anlaşmada tek bir 
madde istiyoruz ‘Gümrük Birliği ülkelerine uygulanır.’ Olmazsa 
Gümrük Birliği’ni dondururuz” dedi.

AVRUPA Birliği (AB) ile ABD arasında Trans Atlantik Ticaret 
İşbirliği Anlaşma, “Otomatik olarak Gümrük Birliği ülkelerine uy-
gulanır” maddesini içermezse Türkiye 1995’te AB ile imzalanan 
Gümrük Birliği anlaşmasını askıya almayı planlıyor. AB Bakanı 
Volkan Bozkır, sadece ABD ile AB arasında imzalacak anlaşma 
ile Türkiye’nin kaybının 3 milyar doları bulacağına dikkat çeke-
rek, “Hukuki dayanağı olmasa da AB’nin bu tür anlaşmalar im-
zaladığı ülkelere Gümrük Birliği avantajlarını uygulamayız” dedi. 
Bozkır, iki günlük bir ziyaret kapsamında geldiği Oslo’da Norveç 
ile Türkiye’nin ortak özelliğinin AB’ye üye olmadan AB ile özel 
bir ekonomik anlaşma yapmak olduğunu vurguladı. AB’nin 
ABD ile serbest ticaret anlaşması imzalamasının Norveç’i de 
olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Volkan Bozkır şunları söyledi;
“AB ile GB imzaladığımızda, AB’nin başka ülkelerle imzaladı-

ğı anlaşmaların Türkiye’ye geçerli olmayacağına dair bir madde 

konulmamış. AB başka ülkelerle serbest ticaret anlaşması 
imzalayınca, bu ülkeler Türkiye’ye sıfır gümrükle ihracat yapabi-
liyorlar. Biz de o ülkelerle serbest ticaret anlaşması imzalamaz-
sak büyük sıkıntı yaratıyor. AB’nin ABD ile anlaşma imzala-
ması bizim için tehlike yaratıyor. AB’den, ABD ile yürüttükleri 
görüşmelerde anlaşmaya “Gümrük Birliği ülkeleriyle otomatik 
uygulanır” şeklinde bir madde konulmasını istiyoruz. AB ile 
GB çerçevesinde yaptığımız ticaret 150 milyar euro civarında. 
Yüzde 45’i ihracat, yüzde 55’i ithalat. Bu denge önemli.”

Bozkır Gümrük Birliği anlaşmasının Dünya Bankası rapor-
ları çerçevesinde yeni bir aşamaya getirildiğini belirterek bu 
çerçevede hizmet, tarım ve kamu alımlarının da anlaşmaya 
dahil edileceğini kaydetti. Diğer taraftan ABD ile AB arasındaki 
anlaşmada Türkiye korunmazsa, Türkiye’nin Gümrük Birliği 
anlaşmasını dondurma zorunluluğunun ortaya çıkacağını 
vurgulayan Bozkır şöyle devam etti: “Türkiye’nin pazarını sıfır 
gümrük ile ABD’ye açması sözkonusu değil. Biz bu anlaşmaya 
bu kadar bağlı kalmışken AB’nin de aynı hassasiyeti göstermesi 
lazım. Şimdilik siyasi bir sıkıntı yok. Teknik konularda anlaşma 
lazım. Nasıl formüle edileceği üzerinde çalışıyor. Anlaşmayı 
dondurmazsak da AB’nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı 
ülkelere Gümrük Birliği’nin avantajlarını uygulamayız. Anlaşma-
ya uymaz ama burada hak hukuk değil, zaruret var.”

Maliyeti milli gelirin yüzde 3’ü
AVRUPA Birliği Bakanı Volkan Bozkır ABD ile AB anlaşırsa, 

ABD’ye Türkiye’nin ihracatının sıfır gümrükle yapılmasının 
çok önemli olduğunu dile getirerek “Aksi takdirde ABD malları 
pazarımıza sıfır gümrük ile girerse bunun zararı Gayri Safi Milli 
Hasıla’mızın yüzde 3’ü ile 4’ü arasında. Ticaret kaybımız 2.5-3 
milyar dolar civarında. İstihdama olumsuz etkisi yüzde 11 
seviyesinde” diye konuştu.
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı işbirliği ile “Madde ve Karışımların Sınıflandı-
rılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yö-
netmelik (CLP Tüzüğü) Kapsamındaki Bilgilendirme Top-
lantısı” 6 Kasım günü gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen 
bilgilendirme toplantısına Sanayi Kuruluşlarının yetkilile-
ri, kimya mühendisleri ve kimyagerler yoğun ilgi gösterdi. 

1272/2008 sayılı CLP Tüzüğü (Maddelerin ve Karışım-
ların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması) 
20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, 
kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmala-
rın, söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve 
esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama 
yükümlülüğü vardır.

Avrupa Birliği’nin çevre mevzuatına uyum çalışmaları 
kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Mad-
delerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve 

Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik 11/12/2013 tari-
hinde 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu yönetmelik ile piyasaya arz edilen maddelerin, karı-
şımların ve bazı eşyaların, insan sağlığı ve çevre üzerinde 
yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede 
koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek 
üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlan-
masına ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar tariflenmiştir

Yeni yönetmelik kapsamında maddeler için 1 Haziran 
2015, karışımlar için ise 1 Haziran 2016 tarihinden iti-
baren yönetmelik usul ve esaslarına göre sınıflandırma, 
etiketleme ve ambalajlama yapma yükümlülüğü başlaya-
caktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı, Kimyasalların Kaydı ve Kontrolü Şube 
Müdürlüğü’nden Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ahu Çekim 
ve Yüksek Kimyager Haydar Hazer konuyla ilgili Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygulamalarını ve Yönetmelik 
hakkında bilgilendirmelerini yaptı.

KSO’da CLP Tüzüğü kapsamında 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

[etkinlik ►
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Kocaeli Sanayi Odası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
işbirliği ile büyük endüstriyel kazaların önlenmesine yöne-
lik “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO II Direktifi) 
Kapsamındaki Bilgilendirme Toplantısı” 27 Ekim 2014 

tarihinde gerçekleş-
tirildi.

Kocaeli Sana-
yi Odası Konferans 
Salonu’nda düzen-
lenen bilgilendirme 
toplantısına sanayi 
kuruluşları ve bu 
konuda faaliyet gös-
teren kurum ve kuru-

luşların temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Bilgilendirme top-
lantısının açılış konuşmasını yapan KSO Genel Sekreteri 
Memet B. Turabi, Türkiye imalat sanayinin yüzde 13’ünü 
üreten Kcaeli için çevre ve İSG konularının diğer illere 
göre çok daha öncelikli bir mesele olduğunu vurguladı.

Turabi, “Kocaeli’de faaliyet gösteren önemli sektör-
lerin Türkiye içerisindeki payı incelendiğinde ülke kimya 
sanayinin yüzde 27’si Kocaeli’nden karşılanmaktadır. 
Kocaeli Sanayi Odası olarak, çevre ve İSG konularında 
sanayi kuruluşlarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıkları-
nın arttırılmasına çok önem veriyoruz.” diyerek sözlerine 
devam etti. 

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Kocaeli Sanayi 
Odası 9. Meslek Komitesi - Boya ve Sanayi Gazları Sanayi 
Grubu ve 10. Meslek Komitesi - Temel Kimyasal Ürün-

ler Sanayi Grubu olarak şu ana kadar bu konuda birçok 
çalışma yaptıklarını belirterek, yapılan çalışmalar hakkın-
da bilgi verdi. Ayrıca; ilgili bakanlıklar ile yapılan görüş-
meler, düzenlenen eğitim ve bilgilendirme seminerleri ve 
AFAD işbirliği ile ilk defa Oda’da düzenlenen 12 günlük 
eğitim hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevre Uzmanı Özlem 
Ercan da açılış konuşması yaparak konuyla ilgili Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın uygulamaları ve proje hakkında 
bilgi aktardı.

Açılış konuş-
malarının ardın-
dan Proje Takım 
Lider Yardımcısı 
Dr. Zeynep Yöntem 
tarafından Seveso 
II Direktifinin Uy-
gulama Kapasite-
sinin Arttırılması 
İçin Teknik Yardım 

Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıya Proje 
Takım Lider Yardımcısı Dr. Zeynep Yöntem’in “Yönetme-
liğin Uygulanması Çerçevesinde Sanayicilerin Sorumluluk-
ları” sunumu ile devam edildi. Yöntem, bu kapsamda sana-
yicilerin sorumlulukları ve yapılması gerekenler hakkında 
bilgilendirme yaptı.

Toplantı, Proje Kıdemli Bilgi Teknolojileri Uzmanı 
Emre Yöntem’in “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi 
ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” uyarınca 
hazırlanması gereken Güvenlik Raporu” ve Bekra beyan 
sistemi konusundaki sunumu ile sona erdi.

KSO, SEVESO II direktifi kapsamında 
üyelerini bilgilendirmeye devam ediyor

SEVESO toplantısına katılanlar görünüyor



Sadece Kocaeli için değil Ankara için 
de önemli bir sima… Hem Kocaeli Sanayi 
Odası’nda, hem TOBB Sanayi Odaları 
Konseyi’de Kocaeli için, iş dünyası için 
çalışmalar yaptı. Yıllarca Türkiye’nin 
önemli işadamlarının olduğu bir çok 
etkinlikte, bir çok toplantıda O’nu gör-
dük. Otururken, dinlerken, konuşurken, 
yönetirken…

Aslında sıradışı, nev-i şahsına mün-
hasır bir kişilik. Bence en önemli özelliği 
bu…

 Hep birlikte yürürken bile, belli 
bir noktaya doğru yürüme konusunda 
uzlaşmışken bile, bir nedenle yaptığımı-
zın hedefe uygunluğunu, doğruluğunu, 
meşruluğunu ilk sorgulayan, ilk uyaran 
O.  Sadece amaç araç ilişkisi değil, bu 
eylemin moral değerlere uygunluğunu 
da sorgulayıp uyaran O. Üstelik hemen 
dönüp gitmiyor, bekliyor, uyarıdan sonra 
kendisi gibi düşünenlerin sayısını artır-
maya çalışıyor, Kırmadan, dökmeden, 
sabırla bu yolculuğun gerçek hedeflerine 
yönlenmesini sağlıyor. 

İş dünyasında karşımıza çıkmaz mı, 
birçok insan gibi, hem de belki en kötü 
zamanlardayken karşı karşıya kalınan, 
sıkıntıları aşmak için fırsat olan fırsatları 
sorgulaması da bundan. Elinin tersiyle 
itebiliyor, yoksunlukların sürmesi paha-
sına.

Bir köy takımının, bir mahalle ta-
kımının ‘başkanı’ olmak bildiğimiz bir 
şeydir. Ancak aynı başkanın spor için ön 
ayak olmasının dışında, gençlere oyun 
kahvelerde oyun oynamayı yasaklaması, 
oyun oynanan mekanlarda kütüphaneler 
kurmasının bize göstereceği bir başka 
anlam olmalı. 

İş dünyasını yaşayanlar bilir. Aynı 
salıncak gibi. Geriliyorsunuz, ileri atılıyor 
önce iniyor, sonra yükseliyorsunuz. Sonra 
bir daha, belki hızlanarak bir daha, bir 
daha … Ne kadar gücünüz varsa de-
vam… Ya da sizi yükseklere çıkaracak 
ne kadar iş ortağınız, ne kadar destekçi-
niz varsa devam… Yeter ki düştüğünüz 
en aşağı noktada kalmayın, durmayın. 

“Ben de başardım” diyen duayen işadamı 

İsmet Kaya

Ben yok, biz varız

-Güven vermek önemli

Gölcük’te İhsaniye köyün-
de doğdum. 93 muhaciri bir 
Gürcü bir ailenin çocuğuyum. 
Dedem Hüseyin Onbaşı ve ailesi  
Gölcük’e bağlı  Beylik Köyü’ne 
gelmişler. 

Babam Hasan Kaya orada 
doğmuş, orada büyümüş. Sonra 
yine Gölcük’e bağlı İhsaniye kö-
yüne gelmiş, orada çok odalı çok 
büyük bir ev yapmış. Misafirleri 
ağırlamak için. Ben de böyleyim. 
Misafirleri çok severim. Ben orada 
İhsaniye Köyü’nde doğdum. 

Babam akıllı ve cesur bir 
adam olarak orman memurluğu 
yapmış. Çok iyi bir ustalıkla yarış 
atlarının semer imalatını yapmaya 
başlamış. 

Sonra İzmit’e 
Mehmetalipaşa’ya göçmüşler. 
Cumhuriyetten sonra oranın ilk 
muhtarı oluyor. Bir ara manifatu-
racılık yapıyor. 

O zaman burada okul yok. 
Okulun temeli atılıyor. Babam 
“Yeterki okul olsun evimi veririm” 
diyor. 

Hakikaten oturduğumuz 3 katlı 
evimizi okula çevirip Milli Eğitim’e 
veriyor. 

Okul yapıldıktan sonra tekrar 
bize binayı geri veriyorlar. Rah-
metli babam çok okutmak istedi. 
Ama olmadı. 

Babam güvenilir bir adam. 
İstanbul’dan mal aldığı gayrimüs-
lim vatandaşlarımız bugün Sefa 
Sirmen Bulvarı’nın olduğu yerdeki 
arazilerini buna veriyorlar. “Al 
burayı sat” diye. alıyor, satıyor na-
tamam paralarını ödüyor. Güvenilir 
olmak babadan geliyor.

Levent AKBAY
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Hele ip kopmasın, dal kırılmasın, çılgınlaşmayın sallanırken, 
kendinizi atmayın. 

Bir işadamı “En kötü zamanımda” diye başlayıp,  “İş-
lerimin en kötü zamanında Alemdağ Caddesi’nde başımı hiç 
yere eğmeden yürüyebildim.” diyorsa, bu davranış bir umur-
samazlıktan değil de, ‘bir şeyler’in beslediği bir özgüvenden 
kaynaklanıyorsa maya sağlam demektir. 

Kimi zaman ‘sınandığınızı’ düşünüp, ‘bu mayanın kendini 
besleyebileceği, kabarabileceği bir ortam yakalandığında 
tekrar işler yoluna konulabilir’ diye düşünmek gerekecektir. 

Nitekim de öyle oluyor….
Bütün bunları yaşayan işadamı İsmet Kaya… 
İş yaşamına elektrik işçisi olarak atılan, çok çalıştığı 

için akranlarınca ‘hammallık’la suçlanıp, haklı çıkmak için 
beklemeyi göze alan, önce bir işletmede çıraklıktan işçiliğe 
ve ustalığa terfi eden sonra evlerde, küçük işyerlerinde kanal 
açıp kablo döşeyen, ayaklarındaki çizmeyi hiç çıkarmadan 
onca büyük şirketin elektrik işlerinin yapılmasını koordine 
etmeye evrilebilen bir kişi. 

Klasik standartlara göre yeterli örgün eğitim almayan, 
ancak taşıdığı ‘aura’yı saçıp, bir ‘sosyal ilişki mühendisi’ 
olmayı başaran, sorulduğunda ‘Hayat Üniversitesi mezunu-
yum” diyen, sözünü dinleten, insana sevgiyi, insana vefayı 
unutmadığını gösteren, yaşdaşları gibi sözü senet kabul eden, 
yine bir çokları gibi giderek bir başka dünyanın insanı olarak 
kalan bir işadamı.

Karşısındaki ile iş ilişkisi varsa, asla ‘ben’ demesini kabul 
edemiyor, sırtını dönüp de gitmiyor, Aura devreye giriyor 
“Ben değil biz” diyor, “Ben değil biz” 

O’na göre iş dünyasında başarmanın sırrı sanki bu ilkede 
gizli. Oysa kapitalizm ve rekabet giderek kişileri kurumla-
rı bireyselletiriyor, yanındakinin, karşısındakinin mutlaka 
yenilmesi, sırtına basılması ve hatta giderek yok edilmesi 
gerekiyor. 

Ancak bu noktada sözkonusu ilkenin, sözkonusu yönetim 
ilkesinin sadece iş dünyasında değil sosyal hayatta da geçerli 
olduğunu görüyoruz. İşte bu noktada bir insanın ailesinden 
aldığı terbiye, toplumundan sindirdiği değerler silsilesi dev-
reye giriyor. O’na göre ne kadar ‘biz’ olmayı başarabilirsek, 
başarmamız, hedeflere ulaşmamız da o kadar kolaylaşıyor.

Bir zamanlar iş yaptığınız bir arkadaşınızın en kötü 
zamanınızda, tüm krediler kapanmışken, o kötü günlerin 
hukuki darbeleri altında ezilirken, size bin adet cumhuriyet 
altını vermesinin altında sizin  belki de fark etmeden yıllarca 
uğraşıp yarattığınız güven olmalı. Herşey o gün için gitmiş 
olsa da, işte yine sizin özelliklerinizden kaynaklanan, sizin 
mayanızın yarattığı o güven sizi ayakta tutabiliyor. 

Sadece bir arkadaşın gönderdiği bin cumhuriyet altını 
dedik, oysa bu güven ilişkisinin veren açısından aldırdığı risk-
lerin başka örnekleri de var. Ancak burada asıl söylenmesi 
gereken bu kişilerin artık arkadaştan öte bir anlamı alması. 
Çünkü kendisinin ‘çok yakın’ bir arkadaş olarak gördüğü bir 
kişinin “İsmet’in lastiği patladı’ diye adeta sağa sola 
sufle vermesini asla unutamıyor. 

“Çocuklarıma söylüyorum” diyor “Arkadaşlarla 
dostlarınızı birbirinden ayırın. Bize asıl lazım olan 
dostlardır.”

İsmet Kaya’nın öyküsü çok uzun ama biz, genç 
nesillere, genç girişimcilere öğretecekle-
ri açısından “bir işadamının 
işleri oldukça iyiyken, çok 
popüler markalar ve çok 
popüler işadamlarıyla bir-
likte yeni bir iş yapabil-
mek için, aynı fonksiyonu 
gören diğer binalara göre 

-Çizgimde değişiklik yok
Bugün düşünüyorum da neleri yanlış yaptım diye. Benim 

çizgimde bir yanlış yok. Şimdi yumurtaları ayrı sepetlere 
koyuyoruz. Yönetimde giderek kurumsallaşıyoruz. Tam 
olarak yönetime odaklanmış vaziyetteyiz. Yine aynı şeyi 
söylüyorum. Benim çizgimde yanlış yok. Kader var. Özdemir 
Bey zamansız vefat etti. Bir de deprem yaşadık.  Yaptığımız 
bayi binası Japonya’da bile yok. 
Güvene dayalı bir ilişki bugün zaaf olarak görülebilir. Ama 

ben her zaman güvene dayalı ilişktiler kurmaya çalıştım. 
Bunun için insanlarla sevgi, saygıya dayanan bir etkileşim 
gerekli. 
Rahmetli annem “ Gidersin gelirsin dostumsun, gelmezsin 

gitmezsin sen kimsin?” diye bir söz söylerdi. Ben de buna 
dikkat ettim.
Tabi bir de rahmetli teyzemin de bir öğütü vardı. Bir dört-

lük sıralar sanra “Bulaşık kaptan yemek yeme” derdi. Ben 
de iş hayatım boyunca alengirli, bulaşık işlere girmemeye 
dikkat ettim. İyi ki de böyle yapmışım.
 
-Her fırsat, fırsat değildir
Bir yerde bir ihaleye gireceğiz. Hazırlanmışız, kenarda kö-

şede bekliyoruz. Birisi heyecanla geldi. Bana elindeki dosya-
ları gösteriyor. “Sen girersen şu dosya ile, sen girmezsen şu 
dosya ile gireceğim.” filan diyor. İşin detaylarını biliyormuş 
da, yok şöyleymiş, yok böyleymiş. Girmezsem çek hazırmış. 
“Yaa kardeşim sen bana ne teklif ettiğinin farkında mısın?” 
dedim. “Sen devleti soyacaksan ben de sana yardım mı 
edeceğim?” dedim. “Dön git, seni duymamış olayım. Ne ile 
girersen gir.” dedim. Döndü gitti ve gerçekten de ihaleyi 
kazandı. 

-Başımı dik tuttum
Ben en “battı” denilen bir zamanda bile İzmit’in ortasında-

ki yürüyüş yolunda dimdik yürüyebildim. Borcuma karşılık 
malımı mülkümü verdim, kazanınca öderim dedim. Hepsini 
de ödedim. Elhamdülillah hiçbir borcum kalmadı. 

-Şerhimi koyarım
Kocaeli için hayatını vermeye hazır bir adamım. İnsanların 

menfaati, kalkınması ve gelişmişliği için her türlü mücade-
leyi veren ve verecek bir adam. Kocaeli üniversite vakıfarı, 

polis vakıflarında yer almış, suçun düşürülmesi, trafik 
kazalarının önlenmesi, Kocaeli Eğitim Vakfı’nın 
kuruluşunda bulunmuşum. Bu vakfı Rahmetli 
Muharrem Eskiyapan’la kurduk. 
Uyum tamam da toplum psikolojisi ile hareket 

etmeyi sevmem. Mutla sorgularım. Nereye neden 
gidildiğine bakarım. Şerh koymak gerekiyorsa da 

hiç çekinmeden koyarım. Yanlış tarafa 
gidiyoruz diye uyarırım. 

Yine böyle bir ortamda, doğal 
olarak başkaları adına bir 

organizasyonu yönetiyoruz. 
Bana ille bir imza attır

İsmet Kaya, babası ve İsmet 
İnönü’nün yer aldığı bir fotoğrafı 
gösteriyor
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en büyük, en görkemli binayı yapmak için verdiği mücadele 
bölümüyle sınırlı tutacağız. Bu mücadele daha sonra bu 
binayı yapıp işletmekten, elde tutmaya ve işletmeye, daha 
sonra da işletip elde etmeye dönüşecek. 

Bu öykü hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi değil, muh-
temelen de bir çok ayrıntısını yazamayacağız. Ancak artık 
sadece İsmet Kaya değil bir aile için bir onur mücadelesine 
dönüşen bu mücadele bugün ne güzel ki ‘mutlu’ sonuçlanmış, 
ve bir bütün olarak yeni işler, yeni yatırımlarla sürmektedir.   

-İşçilikten patronluğa giden yol
Genç yaşta çalışma hayatına atıldım. Rof Kollektif 

Şirketi’nde çalıştım. Dokümhanesi, kamyonları vardı. Büyük 
bir şirketti. 8 sene çalıştım onların yanında. Elektrik işlerini 
öğrendim. Orda çalışırken de ufak tefek özel işler yapıyor-
dum.

Sonra tamamiyle özel iş yapmaya başladım. 
Yugoslavya’dan gelenlerin evlerinin elektrik sistemlerini 
yaparak özel işe başladım. Gece yarılarına kadar çalıştım. 
Arkadaşlarım dalga geçerdi, fazla çalışıyordum diye. Gerçi 
ben sonunda haklı çıktım ama dalga geçiyorlardı işte!

Rahmetli abim askerden geldi. Babamın manifatura 
şirketinde duruyordu. O zaman İzmit merkezde birlikte bir  
elektrikçi dükkanı açtık. Bir yandan mal satıyoruz, bir yan-
dan da taahhüt işlerine girmeye başladık. 

 
-Taahhüt işleri başlıyor
Müteahhit Mustafa Ekşi’nin işlerini yapmaya başladım. 

Bu arada Devlet Hastanesi’nin elektrik işlerini yapmışım, 
trafo vesairesini yapmışım. Yurt dışına da elektrik işi yaptım 
1980’lerin başında. Bu arada Kartonsan’ kuruluyordu. Tüm 
elektrik altyapısı yapılacaktı. Selahattin Demirci genel mü-
dürdü. Ancak ‘bu bina işi değil, fabrika işi’ diyerek vermek 
istemeyenler de vardı. Sonuç olarak bu işi Kaya Elektrome-
kanik olarak biz yaptık. Türk Siemens, STFA gibi devasa 
şirketler rakiplerdi. Başarı ile bitirdim. Bana ‘hayır’ diyen 
kişiler sonradan sahip çıktılar, beni övmeye başladılar.

-Pratik ve hızlı olmak
Kartonsan’da özel bir vinçle indirilmesi gereken bir trafo 

vardı. İş güvenliği, kontrol vs büyük hazırlıklar yapılıyor. 
‘Nasıl olacak’ diye tartışılıyor. Japon mühendisler filan da 
işin başında. ‘Ben yaparım’ dedim. Onlar da bekliyor, birkaç 
gün sürecek diye plan yapılıyor. Yemeğe gittiler, döndükle-
rinde işi bitirmiştim. Çok şaşırdılar. Birkaç günde bitecek işi 
ben 1 saatte halletim. Sorunsuz, en ufak bir zarar olmadan.  

-İşler büyüyor
Kartonsan’ın işlerini yaparken 

Sabancı Holding’in işlerini de yap-
maya başladım. Başka şirketlerin 
işlerini de yapıyorum. İşlerim bir 
anda büyüdü. Kentsa’nın içindeki 
bütün Sabancı Holding şirketleri-
nin işlerini de yapmaya başladım. 

Bu dönemde kurumsallaşma-
ya yönelmek istiyordum. Çünkü 
işlerim çok büyümüştü.  400-500 

çalışanım, mühendisler, yüksek 
mühendisler, birlikte ça-

lışıyorduk.  Taşerona 
verilen işlerle binler-

ce işçi çalıştırı-
yordum. 

mak istiyorlar. Bu yapılan işten dolayı para almamız ge-
rektiğini savunuyorlar. Ben de almam diye inat ediyorum. 
Çok üstüme geldiler, şerhimi koydum, karnşıyım dedim 
ve imzaladım. Ama baştan dediğim gibi para almadım. 
Alanlara da yanlış yapıyorsunuz, hiç olmazsa hastanelere 
bağışlayın dedim. Benim yapabileceğim bu kadardı. 

-Siyaset anlayışım farklı
Beni bazı arkadaşlar belediye başkanı yapmak istediler. 

“Benden belediye başkanı olmaz” dedim. Gerçi mükem-
meli yapardım ama batardım. Sporda da politikada da 
batardım. Hizmet için siyaset yapmayı düşünmedim değil. 
Ama benim yaptığım siyaseti kimse anlamadı, kimseye belli 
etmeden siyaset yaptım.

-Yoğurt yiyişimiz farklı
Yazılım şirketi kurduk. Müşteri yönetimi, stok takibi filan 

ihtiyacının dışında müşteri ilişkilerini takip edecek bir yazı-
lım için kurduk. Çok başarı elde ettik. Performans arttı. Şu 
anda Pazar payımız yüzde 14’lerde. Bizim yoğurt yiyişimiz 
başka. Alaylı ve eğitimli birikimi birleştiriyoruz. Toyota’nın 
Pazar payı hedefi yüzde 8 iken biz yüzde 17 yapıyorduk. 

-Pazarlamam 7 dakika
İsmet Kaya’nın pazarlaması, toplam 7 dakika. Geçmişte 

İzmit Merkez’de tren yoluna yakın bir yerde çalışıyoruz. 
Bir tanıdık gördüm, içeri aldım. Çayını söyledim. “Şura-
dan bir araba al” dedim. “Ya abi param yok” dedi. “Sana 
kim para soruyor ki” dedim. Oğlum Atalay bu arkadaşımın 
arabasını park edip geldiğinde O’na park ettiği arabanın 
içindekileri show room’daki Toyota’ya koymasını söyledim. 
Satış bitmişti. Parasını da birkaç gün içinde getirdi. 

-Olağanüstü hırslıyım
Kendini nasıl tanımlarsın diye soruyorlar. Ben çok, kor-

kunç, olağanüstü hırslı bir insanım. Kafaya taktığım bir 
işi mutlaka yapmak isterim. Top oynarken arkadaşlarım 
bana ‘makas makara’ derlerdi. Şu İlhan Mansız’ın yaptığı 
hareketle, topu aşırır adamı geçer havada topa vurur golu 
atardım. Ama yine de ben demek yok, biz demek var. Tabii 
bu kadar hırslı olunca, bu kadar stresli olunca birtakım 
rahatsızlıkları yaşamak da sözkonusu olabiliyor. Ama çok 
şükür şu anda iyiyim. . 

-Başardım
İş hayatına bir bütün olarak baktığım zaman ben ‘başar-

dım’ diyorum. Kesin başardım. Türkiye’de maalesef ortak-
lık kültürü yok. Apartman da yapsan, han da yapıp versen 
ortağın ‘Ben kazandım’ diyor. Bence bu büyük bir sorun.   

-Allah yardımcı oldu
Durumu düzeltmiş, bir leasing kuruluşundan kredi almış, 

binamıza kavuşmuştuk. Şimdi de doğal olarak bu kuru-
luşa ödeme yapmada aksama yaşamak istemiyorduk.Hiç 
unutmuyorum, bir kredi taksiti ödeyeceğim ama öyle oldu 
ki çok sıkışığız. 2 gün geciktim, son güne geldim. İçeri  2 
tane Hacı abi geliyor. Parayı masaya koydu.lar  “2 tane 
araç lazım” dedi. “Şu zaman teslim edebilirim.” dedim.  O 
da “Olsun” dedi. “Biz sizi araştırdık da geldik. Yani sizi 
tanıyoruz. Ne zaman diyorsanız o. ” dedi.  Adam Bilecik 
Söğüt’ten gelmiş, siyah poşetle parayı koydu ve gitti. Biz o 
aylık sıkışıklığımızı aşmış olduk.  O zamanlarda yani llk ay-
larda nasıl ödeyeceğim diye düşünürken şimdi bu durumdan 
çoktan çıktık. En daraldığım zamanlarda Allah bize sahip 
çıkmış oldu. 

[bir portre ►



��Kocaeli Odavizyon

Geniş görüşlü, pratik ve hızlı bir yapım var. Alternatifle-
ri, çözümleri düşünüp işi bitiriyorum. Tabii çok stresli günler 
de yaşadım. 

-İnsanlara güven vermek
Abim ve kız kardeşimin oğluyla birlikte taahhüt işi ya-

pıyor, abimle birlikte perakende elektrik işi yapıyoruz.  Bu 
şekilde İzmit halkı tarafından yakınen tanınıyoruz. Orada in-
sanlara güven veriyoruz. Perakendeci olarak halkla içiçeyiz, 
halk bizi seviyor.

Bu arada il için de çaba harcıyoruz, sosyal sorumluluk 
faaliyetleri gösteriyoruz. İyice büyüdükten sonra yıl 1991 
oluyor. Şahabettin Bilgisu, Kocaeli Sanayi Odası’nı kurarken 
karşılıklı birbirimize sahip çıkıyoruz. Oda’nın kuruluşunda 
yer alıyorum. Hatta orada bana başvuru belgesi doldurttu-
lar. Orada eğitim soruyor. Ben “hayat üniversitesi” yazdım, 
halen kayıtlarda böyle geçer. 

-Kocaelispor Başkanı oldum
Tanınan bilinen bir insan olarak bu dönemde 

Kocaelispor’da başkanlığa itilidim. 1988-1991 arasında 
düşme hattında olan bir takım aldık. İlk yıl durumu kurtar-
dık. İkinci yıl şampiyonluğa oynattık. Sonra baktım ki bu 
ortamlar bana göre değil, çünkü benim yapıma uymayan 
şeyler görüyorum, üstelik  işlerimden de geri kalıyorum. 
Bıraktım. Kocaelispor Kulup Başkanlığı’nı 1991’de Sefa 
Sirmen’e devrettim. 

-Sevgi, saygı, ahlak
Ben mahallemin amatör küme takımının da başkanı ol-

muştum. Kağıt oyunlarını yasakladım, kütüphaneler kurdum. 
Gençlere sahip çıktım. Saygı görmek istiyorsan saygı gös-
tereceksin. Bugün bütün Plaza’yı gezdim, tek tek herkesin 
elini sıktım. İyi kötü günlerinde insanların yanında olurum, 
düğünde cenazede olurum. İnsanlarla duygusal bağım vardır. 
Saygı bekliyorsan, saygı göstereceksin. Tüm müşterilerimi 
kapıya kadar geçiririm, onların arabası gidene kadar bekle-
rim. Benim tarzım bu. Onun için çok aranır, çok sorulurum. 

-1991 dönüm noktası
1991’de Şahabettin Bilgisu’nun referansı ile Sabancı’ya 

bir mektup yazıp Toyota’nın bayisi olmak istediğimi ilettim. 
Bayiliği Özdemir Sabancı veriyor. İzmit’te ailenin diğer şir-
ketlerine elektrik işi yaptığımı söylemedim. Özdemir Sabancı 
geldi, tanıştık, elimi sıktı. Ve biraz düşündükten sonra bana 
bayilik işini verdiğini söyledi. 

İzmit Merkez’de bayilik için hazırlıkları yaptık, açılış 

Güler Sabancı ile birlikte

İzmit merkezdeki ilk bayinin açılışı 

Toyota Başkanı Hiroshi Okuda’nın hediyesi 

Kocaelispor’un o dönemki takımı



�� Kocaeli Odavizyon

yapıldı. Ancak Özdemir Sabancı 3S Plazalar yapacakları-
nı, benim de 3 yıl içinde 3S Plaza’ya geçmem gerektiğini 
söyledi. 

-Neden otomotiv
Sabancı Holding, Pirelli, Goodyear bütün her yerin elek-

trik işini yapıyorum. Aldığım malzemeler hep ithal, dolar 
bazında mal alıyoruz. Diğer işleri yaparken borçlanıyoruz. 
Otomotivle perakende zincirde devamlı dönen bir kanal 
yaratmak istiyoruz. Bu şekilde 1993 ve 1994’te Türkiye’nin 
en çok satan bayisi ünvanlarını aldık. Özdemir Sabancı gel-
di. Plaza’nın yapılacağı yeri görmek istiyor. Bu arada kendi 

işlerimiz için pano 
imalatı yapan bir 
fabrika kurmuşum. 
Japonya’dan CNC 
tezgahı almışım. Pe-
rakende işi var, pano 
imalatı var, taahhüt 
işi var, otomotiv işi 
var. Ayrıca sigorta 
işine de girmişim. 
Hatta inşaat işi de 
yapıyorum.

-Araziyi Özdemir 
Bey beğendi

Uzunçiflik’te 
elektrik taahhüt 
işi ve pano imalatı 
yaptığımız fabrikanın 
arazisini Özdemir 
Sabancı’ya gösteriyo-
rum. Beğeniyor. An-
cak İzmit’e dönerken 
bugünkü Plaza’nın 

olduğu yeri de gösteriyorum. Burası dedemden kalmış bir 
yer. Bir bölüm araziyi de dedem başka insanlara satmış.1.5 
dönüm kalmış yani oldukça küçük.  Orayı da gösterdim. 
Arabanın camını açtı, koluna yaslanıp şöyle bir baktı, ince-
ledi, düşündü. Bana “Sen buraya yap. Ben gerekirse bir iki 
yıl daha beklerim.” dedi.  

Buradaki araziyi toplamaya başladım, ufak ufak 
toplayıp 13 dönüme çıkardım.Hiç de kolay olmadı. Bugün 
Türkiye’nin önde gelen bazı simaları zamanında dedemden 
yer almışlardı. Ben de aynı yerleri geri toplamak zorunda 
kaldım. 

-Görkemli olmalı
 Projeyi yaptım, önüne koydum. Özdemir Sabancı tam 

da Kentsa’nın karşısındaki olacak bir binanın Sabancı 

Holding’i iyi temsil edecek görkemli bir bina olmasını 
istemişti. Bana “Sen binayı yap, ben seni destekleyece-
ğim 3 yıl içinde yatırdığın parayı çıkaracaksın, korkma.” 
diyordu. Plaza’nın yanındaki çam ağaçlarını birlikte diktik. 
İşte Ortadoğu’nun en büyük plazası böyle başladı. Onlar da 
Türkiye’nin en başarılı bayisinin yatırımına sahip çıktılar. 
Özdemir ve Sakıp Sabancı ile ailenin diğer üyeleri ile  yakın 
ilişkilerimiz oldu. ABD’ye Japonya’ya seyahatler yaptık, 
evlerimize gittik geldik. 

-Okuda’dan plaket
Binayı bir aşamaya kadar getirdik. 1998’de Toyota’nın 

dünyadaki tüm operasyonlarını yöneten aileden Toyota 
Motor Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Hiroshi Okuda 
Şevket Sabancı ile birlikte İzmit’e geldi. Binayı gezdi ve 
hayranlığını dile getirdi. O günün anısına bana bir hatıra 
plaketi, çerçeveli bir resim hediye etti.

-Nasıl olsa kazanırız!
Binanın temelini atmıştık, bu çok büyük binayı bitirmek 

için tüm birikimimi koyduk, işin sonuna doğru biraz da 
bankalardan kısa vadeli borçlar aldık. Nasıl olsa Özdemir 
Sabancı ile birlikteyiz, biz binayı bitirelim, o bizi destekle-
yecek en geç 3 yıl içinde yatırımın karşılığını alacağız. 

-Olmayacak şeyler oluyor
Ancak olmayacak şeyler olmaya başladı. Sabancı men-

fur bir suikast sonunda rahmetli oldu. Rahmetlinin verdiği 
sözleri unutmak zorunda kaldık. Bizde kriz bitmez, ekono-
mi daraldı, model tutmadı, kurlar sıçradı, faizler sıçradı 
derken ilk başta 14 bin metrekare olan bu dev bina bir anda 
bizi tersine çevirdi.  Bir an önce işletmeye geçip borç öde-
memiz lazım ama işletme sermayesinde sorun var. Bankalar 
da sırt çeviriyor. Ne yapacağız? Bu hengame içinde elektrik 
işlerimiz de yavaşladı. Doğal olarak o tarafta da borçlar 
başladı. Özetle artık bina bitmiştir ama işletme sermayesi 
yetersizdir. Teminat mektubu sıkıntıları vardır. Eş dostun 
devreye girmesiyle ilk bir iki yıl döndürmeye çalıştık. 

Bu aşamada gittik geldik ve büyük partnerlerimiz dev-
reye girdi. Bize binanın toplam bedelinin yüzde 30’u kadar 
taze kaynak aktardılar. Aktarılan kaynak karşılığında da 
binanın mülkiyetinde söz sahibi oldular.  Bu söz sahipli-
ği bazen birinde, bazen diğerinde oldu. Biz bu kaynakla 
banka borçlarını temizledik. Piyasa alacakları için borçlar 
karşılığı fazlasıyla gayrimenkulleri verdim. Ve arsalarımı, 
arazilerimi verdiğim bu kişilere “Ben işlerimi yoluna koyup 
faiziyle ödemesini yapıp, bu gayrimenkulleri geri alacağım” 
dedim. 

-Bir felaket daha
Ardından bir büyük felaket daha geldi, deprem yaşadık. 

Binanın uzay çatısı yıkıldı, tekrar yatırım yapma ihtiyacı or-
taya çıktı. Bu arada mülkiyet problemi nedeniyle, depremin 
yarattığı zararın sigortadan karşılanmasında sorun çıktı. 
Olmadı. Gerçekten büyük bir binaydı, 14.5 bin metrekarey-
di. Depremden sonra 2 kat indirdik.

Bu arada ana partnerlerimizin birbirinden ayrılması söz-
konusu oldu. İşler daha da karıştı. Bizim dosya bir o tarafa, 
bir o tarafa gitti. Hasar nedeniyle ticaret yapamaz duru-
ma düştük. Bir yandan da muhatap sorunumuz var. Kendi 
kaynaklarımızla güçlendirmeyi yaptık, gereken restorasyonu 
yaptık. Oğlum Atalay Kaya İngiltere’de eğitim görüyor. 
Geliyor bize tercümanlık yapıyor. Hatta eş dost dediğimiz 
insanlardan kaynaklanan hukuki süreçler yaşadık. 2001’de 
oğlum Atalay Kaya döndü. Aile olarak iyice kenetlendik. 
Derdimiz şu; partnerlere iş yapıp borcumuzu ödeyeceğiz 
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Uluslararası kalite standartlarında satış, servis ve yedek 
parça hizmeti sunarak, müşteri memnuniyetini en üst 
düzeyde sağlamaya çalışan Kocaeli Kaya Satış ve Pazar-
lama AŞ,  1991 yılından beri Kocaeli’nde faaliyet göster-
mektedir.1997 yılından itibaren ise TOYOTA PLAZA’da 
Satış, Servis ve Yedek Parça faaliyetini aynı çatı altında 
sürdürmektedir. 2007 yılında almış olduğumuz ISO 
9001 belgesi sayesinde Kocaeli Kaya Satış ve Pazarlama 
AŞ’nin başarısı müşterimizin ihtiyaçlarını anlamak ve 
dikkate almak kaydıyla, mevcut veya olası müşteri ihtiyaç 
ve beklentileri, ihtiyaçlarını anlama ve tatmin etme esası-
na bağlı olmaktadır. Toyota Otomotiv Müşteri Memnuni-
yeti Merkezli çalışan ekibiyle sizi Showroom’a adımınızı 
attığınız andan aracınıza ilk oturmanın keyfini yaşadığı-
nız ana kadar yalnız bırakmayacaktır. Son model, Toyota 
larımızı siz yakından keşfetme keyfini Showroom un sıcak 
ve konforlu ortamında yaşarken, alanında en deneyimli 

satış temsilcilerimiz de aklınıza gelebilecek en ufak soru 
işaretini kaldırmak ve teknoloji harikası Toyotaları size 
tüm ayrıntıları ile tanıtırken bir yandan da size en uygun 
olanı seçebilmek için her zaman yanınızda olacaklardır.

KAYA PANO
Temelleri 1961 

yılında atılan 
Kocaeli Kaya Elektromekanik, endüstri bölgesinin ihtiyacı 
olan elektrik malzemelerini müşterilerinin hizmetine 
sunan bir firma iken büyük risk alarak sanayiye yönelik 
yatırım sürecini başlatmıştır. Daima ileri teknoloji kul-
lanımı ve kalite güvencesi sistem standartlarında hizmet 
üretmeyi temel yaklaşım olarak benimseyen, üstlendiği 
projelerde müşterilerine her türlü teminatı veren firmamız 
kısa sürede büyük işlere imza atmıştır.

 Firmamız zamanla gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda, 
KAYA PANO markasıyla, pano üretimine başlamıştır. 
Verdiği hizmetlerle, kuruluşların elektrik enerjisini daha 
tasarruflu ve emniyetli kullanmasını ve arızalardan 
kaynaklı iş kayıplarının en az seviyede olmasını hedefle-
mektedir. Projelerin hazırlanması ve bu projelerin hayata 
geçirilmesi sırasında her türlü teknik destek, montaj, de-
montaj, otomasyon ve imalat hizmetlerini de vermektedir.

diyor, takvim veriyoruz. 

-Bütünüyle odaklandık
Bu arada gittim partner grubunun bir bankasından bir 

teminat mektubu aldım,  Küçük bir miktarla araba çekmeye 
başladım. Bir yandan da güçlendirme sürüyor. Biz de adeta 
bahçede satış yapıyoruz. Gözümüz hiçbir şey görmüyor, tek 
derdimiz satmak başarmak binayı geri almak. Bu arada 
bankalarla da barışmak istiyoruz.  

O satışlarla bir imaj yakaladık, bankalardan 1 trilyonluk 
limit çıkardık. 2004’te Türkiye’de en çok satan bayi olduk. 
Gece gündüz araba satıyoruz, motivasyonumuz çok yüksek. 

-Nihayet o gün geldi
Sonuç olarak bu barışı yakaladık, kredi imkanları 

sağladık, kaynağı bulup borcumuzu ödedik. Gerçi kaynağı 
bulmamıza rağmen, yani borcumuzu ödemek için gereken 
paraya sahip olmamıza rağmen yine bazı hukuki sorunlar 
çıkardılar ama kısa zamanda çözüldü. Binamız tekrar üstü-
müze geçmiş oldu. 

Böylelikle yıllarca süren mücadelede çok önemli bir 
aşamaya gelmiş olduk. 

Binanın toplam değerinin yüzde 30’u kadar bir krediyle 
bu iş tamamlanmış oldu. Tabi bu kredinin ödenmesi için de 
ayrıca çok iyi çalışmamız, çok iyi yönetmemiz gerekiyordu. 

-Tabela indirmemek için direndim

Sonuç olarak ticarette bunlar 
varmış. Gidip geldik.  Ticaret hare-
ket arttıkça, kazandıkça borçlarımız 
ödendi, arsalarımızı topladık,  ha-
cizleri kaldırdık. Kredi limitlerimizi 
artırıdık, daha çok araç alıp daha çok 
satma imkanına kavuştuk. Dar günde 
fabrika arsasını satmaya çalıştık. 
Beni ikna etmek zordur. Zarar 
eden şirketin tabelasını indirme-
dim. Kiraya vermek için 
bile tabelayı indirmeye 
karşı çıktım. Sigorta işi-
mizi hareketlendirdik. Bu binada bazı yerleri kiraya verdik. 
Arsalar temizlendi, teminatlar artırıldı. 

-Şimdi yeni ataklar başlattık
Elektrik taahhütünde atak yaptık 3-4 büyük iş yaptık. 

Burda Scattolini var, Akademi Hastanesi var, İstanbul 
Büyükdere Caddesi’nde Dedeman Park Otel’i yapıyoruz, 
Bu arada çok yeni bir iş olarak İMKB’nin elektrik taahhüt 
işini aldık. İşler rahatlayınca yan tarafa bina kurduk, Media 
Markt’a verdik. Çok yeni bir proje olarak dondurulmuş gıda 
işine giriyoruz. Bir endüstriyel grup var, bu arada pera-
kendesini de hazırlıyoruz. Kandıra OSB’de de var olmayı 
planlıyoruz. Sonuç olarak büyümeye devam ediyoruz. Yeni 
yatırımlarımız sürüyor. 

Kaya Ailesi Kaya Pano ekibi
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Kocaeli Sanayi odası ve JETRO (Japan External Tra-
de Organisation - Japon Dış Ticaret Teşkilatı) işbirliği ile, 
JETRO’nun R.I.T (Regional Industrial Tie-up) yani “Böl-
gesel Sanayi Eşleşmesi” programı çerçevesinde, 4 Kasım 
2014 tarihinde Japonya’dan bir heyet KSO’ya geldi.

“Bölgesel Sanayi Eşleşmesi” programı ile Japonya’da 
sanayinin belli bir kolunda lider olan bölgesi başka bir 
ülkenin benzer özellikteki bölgesi ile eşleştiriliyor. Bu 
kapsamda, Japonya’da demir - çelik sektörünün merkezi 
olan Kitakyushu ile Türkiye arasında bir köprü kurulması 
planlanıyor.

Japon Heyeti KSO’ya, Kitakyushu firmalarının enerji 
verimliliği teknolojilerini,  bu teknolojilere sahip çözümle-
rini tanıtmak; bu çerçevede işbirliği olanaklarını Türk de-
mir çelik firmaları ile karşılıklı değerlendirmek amacıyla 

geldi. Toplantıya demir - çelik sektöründe yer alıp, Japon 
enerji verimliliği teknolojileri/ürünleri ile ilgilenen KSO 
üyeleri katılım gösterdiler.

Kitakyushu Uluslararası Teknolojik İşbirliği Derne-
ği Başkan Yardımcısı Kazuya Kudo’nun “Japonya’da 
Kaynak Kullanım Oranı & Malzeme ve Enerji Girdileri” 
konulu sunumun ardından, Taiko Refractories Firması 
Genel Müdürleri Hirode Okuno ve Yozo Yukino; Nippon 
Magnetic Dressing Firması Yönetici Müdürü Makoto Ha-
rada ve Genel Müdür Vekili Hiroyuki Jogo; Fujico Co. 
Ltd. Firması Haddehane birimi direktörü Yoshio Ishii ve 
Tobata Seisakusho Firması Satış Birimi Kıdemli Müdür 
Shinji Mukai tarafından enerji verimliliği çözümleri hak-
kında sunumlar yapıldı.

Japonya ile Kocaeli arasında 
enerji verimliliği köprüsü 

[enerji ►
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Yerel enerji ekonomisi derneklerinin 
bulunduğu 100’ü aşkın ülkede yaklaşık 
4 bin 500 üyeyi barındıran Uluslararası 
Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE), önü-
müzdeki 2 yıl dünya ekonomi enerjisine 
Türkiye’den yön verecek.

Enerji Ekonomisi Derneği (EED) 
Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Endüs-
tri Mühendisliği Öğretim üyesi Prof. 
Dr. Gürkan Kumbaroğlu, IAEE’nin ül-
kelerde tartışma platformlarıyla enerji 
bilinci oluşturmak, enerji kaynaklarını 
etkin şekilde değerlendirmek ve gelecek 
nesillere sürdürülebilir enerji sağlamak 
amacıyla kurulan çok önemli bir birlik 
olduğunun altını çizdi.

Enerji sektöründe dünya devi sa-
yılacak kurum ve kuruluşlar ile Nobel 
ödüllü bilim adamlarının da aralarında 
bulunduğu birliğin 38 yıldır dünya ener-
ji ekonomisine yön verdiğini belirten 
Kumbaroğlu, böylesi önemli bir kurum-
da 1 Ocak 2015’ten itibaren 2 yıl birlik 
başkanlığı görevine getirilmesinin ken-
disi ve ülkemiz açısından büyük önem 
taşıdığını kaydetti.

Kumbaroğlu, bu süreci etkin, iz bıra-
kacak çalışmalarla yürütmek için kendisi 
ve arkadaşlarının yoğun bir çalışma temposuna girdiğini 
belirterek, şunları söyledi:

“Dünya enerji ekonomisine yön veren bu birliğin özel-
likle Afrika, Ortadoğu ve Asya ülkelerinde daha etkin ol-
ması için çalışmalar yürüteceğiz. Hemen yanı başımızda 
bulunan ve dünya enerjisi için oldukça önemli bir ülke olan 
kardeş Azerbaycan’dan başlayarak, Singapur, Pakistan, 
Çin gibi ülkelerde yerel enerji ekonomi dernekleri kura-
rak, bu ülkelerdeki halkların gelecek için çok büyük önem 
taşıyan enerji konusunda bilincini artırmak adına büyük 
adım atmış olacağız. Bu bilincin artması gereken ülkele-
rin başında şüphesiz Afrika ülkeleri de geliyor. Dar gelirli 

insanların da temiz enerjiye erişmesini, enerji kaynaklarını 
verimli değerlendirmelerini ve refah seviyelerini yükselt-
melerini sağlamak üzere Afrika ülkelerinde ciddi şekilde 
yoğunlaşacağız. Ayrıca farklı coğrafyalarda bölgesel kon-
feranslar da çok önemli. Bu konferansların hedefe ulaşır, 
sonuç alınır şekilde organize edilmesi için şimdiden çalış-
malara başladık.”

Özellikle konferanslarda gençliğe, üniversitelile-
re yönelik sürpriz projelerinin de olduğu vurgulayan 
Kumbaroğlu, başlatacakları enerji eğitimleriyle gelecek 
nesillere temiz; az maliyetle, yüksek konfora ulaşmanın 
yolunu açmak istediklerini, bunda gençleri projelerin içine 
yerleştirmenin büyük önem taşıdığını bildirdi.

EED Başkanı Prof. Dr. 
Gürkan Kumbaroğlu: 

Enerji ekonomisinde yeni 
köprü Türkiye

Başkanlığına Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nun getirildiği Uluslararası 
Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE), Afrika’dan Uzak Doğu’ya kadar çok sayıda ülkede yerel dernekler 

kurarak, dünya enerji bilincini arttıracak.
Özellikle üniversiteli gençleri hedefleyen IAEE, enerji eğitimleriyle gelecek nesillere temiz; 

az maliyetle, yüksek konfora ulaşmanın yolunu açacak.
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[şirketlerden ►

Kocaeli’nde, bugüne kadar yapılan en iyi proje 
olarak bilinen Terrace Carpediem evlerinden 
sonra, SKYY Yapı, hem yurt içinde hem de 
yurt dışından büyük ses getirecek yeni bir pro-

jeyi daha hayata geçiriyor. SKYY Yapı, Arızlı mevkiinde eşi 
benzeri görülmemiş bir tatil köyü inşa etmeye hazırlanıyor. 
SKYY YAPI iddia ediyor ki bu muhteşem projeyle Kocaeli 
bölgesine de çok büyük değer kazandırmayı hedefliyor.

Antalya’da kurulan Almanya kökenli SKYY Yapı firma-
sı, Antalya’da başarıyla bitirip teslim ettiği 135 dairelik 5 
başarılı projenin ardından, yatırım için Kocaeli’ne yöneldi. 
Kartepe İlçesi  Atakent Mahallesinde tatil ihtiyacı duyur-
mayacak butik bir tatil köyü konseptinde 108 konutluk 
büyük bir projeyi bitirerek yoluna devam eden firma, hem 
kendileri tarafından, hem de müşterileri tarafından iddia 
ediyorki Kocaeli’nin en iyi ve modern projesi olarak görülen 
29 dairelik Terrace Carpediem Evlerine başlayıp kısa süre-
de tamamladı. Terrace Carpediem Evlerinin satışları devam 
ederken, SKYY Yapı yine Kocaeli’nde büyük ses getirmeyi 
planladığı tatil köyü projesini hayata geçirmeye karar verdi.

- Yıldırım: Büyük ses getirecek tatil köyü 
projesini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz
Antalya’da 2007 yılında kurulan ve kısa zamanda büyük 

projelere imza atan SKYY Yapı, Kocaeli’nde 2009 ile 2010 
yılları arasında büyük arsa yatırımları yaptı. İlk olarak 
Kartepe ilçesinde 108 konutluk Carpediem kartepe konutla-
rını hayata geçiren SKYY Yapı’nın Ortağı ve Genel Müdürü 
Yıldırım Bozkurt, son olarak hem kendileri, hem müşterileri 
tarafından en iyi ve en modern proje olarak gösterilen Ter-
race Carpediem Evlerini tamamladıklarının belirterek, aynı 
bölgede yurt içinde ve yurt dışında büyük ses getirecek tatil 
köyü projesini hayata geçirmeye hazırlandıklarını ifade etti. 

Firmasının projeleri ve Kocaeli’ndeki inşaat sektörü hak-
kında düşüncelerini aktarak Yıldırım Bozkurt; “Firmamız 
2007 yılında Antalya’da kuruldu. Orada 5 proje tamam-
layarak 135 daireyi müşterilerimize teslim ettik.  Kendim 
uzun yıllar Almanya’da kaldım. Orda da aynı sektörde 
çalıştık. Sonra Türkiye’ye geldik. Türkiye’nin birçok yerine 
yatırım yaptık. 2009 da arsa yatırımlarında bulunduk. 
Kocaeli’nde 108 konuttan oluşan Kartepe Carpediem Ev-
lerini tamamladık. Evlerimizin tamamı kısa sürede satıldı. 
Satışlarımız devam ederken 29 dairelik Terrace Carpediem 
evleri projemize başladık” dedi.

- Kocaeli’nin zemin kaya üzerine oturmuş olması, 
burada yatırım yapmamızın en büyük nedeni
Arsa yatırımlarında bulunmadan önce Kocaeli genelinde 

SKYY Yapı Ortağı ve Genel Müdürü Yıldırım Bozkurt:

Büyük ses getirecek Tatil Köyü projemizi 
hayata geçirmeye hazırlanıyoruz
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incelemelerde bulunduklarından söz eden Yıldırım Bozkurt; 
“Yaptığımız araştırmalar sonucunda Bu bölgenin Kocaeli’nin 
hatta Türkiye’nin en sağlam yeri olduğunu belirledik. En sert 
ve en sağlam zemin burada bulunuyor. Ayrıca en önemli bir  
ayrıntı hava kirliliğinden uzak doğa harikası bir mekan. Her 
yerde 3,5 kata kadar ruhsat verilirken burada daha yüksek 
katlara ruhsat veriliyor. Zemin kaya üzerine oturmuş. En 
önemli etken buydu. Ancak diğer faktörlerde yer seçiminde 
oldukça etkiliydi. Vatandaşın görmek istediği deniz ve doğa 
manzarası burada mevcut. Yine TEM otoyolu ile D-100 
Karayoluna 3 Km mesafede şehir merkezi 9 Km uzaklıkta, 
Sabiha Gökçene 30, Cengiz Topel’e 20 dakika mesafede bir 
yer. Bu nedenle Kasım 2012 de projeye başlayarak kısa süre-
de bitirdik” açıklamasında bulundu.

- Bu evlerde kapılar hırsızlığa karşı 
5 yıl garantili
Yapılan projenin, Kocaeli hatta Türkiye standartlarının 

çok üzerinde Avrupa standartlarında yapılan bir proje oldu-
ğunu belirten Yıldırım Bozkurt; “Avrupa tarzı enerji ve ısı 
tasarrufu bulunuyor. Bütün malzemeler özenle seçildi. Düşü-
nün ki bu binadaki kremit rengi bile en ince ayrıntısına kadar 
düşünüldü. Bulunduğu ortamda sırıtmayacak bir yapı olacak. 
Diğer yapılarda çift cam kullanılırken bizde 3’lü cam kulla-
nıldı. Yanmayan ve deforme olmayan malzemeler kullanıldı. 
Ayrıca dünyanın en güvenli çelik kapısı kullanıldı. Bu evlerde 
kapılar hırsızlığa karşı 5 yıl garantili. Muhteşem Körfez 
deniz ve doğa harikası bir manzaraya sahip. Biliniyor ki Ko-
caeli sanayi bölgesi, hava kirliliği üst seviyede ve projemizin 
bulunduğu bölge bu kirlilikten uzak. Saymakla bitmeyecek 
daha pek çok özellik bulunuyor. Bu proje için müşterilerimiz 
ve görenler Kocaeli’nin bu güne kadar yapılmış en iyi ve en 
modern projesi olduğunu dile getiriyor” dedi.

- Yaptığımız projelerde nitelikli insanları 
biraraya getirmeyi hedefliyoruz
Ev tipleri ve fiyatları hakkında bilgi veren Yıldırım 

Bozkurt; “Evlerimiz 2+1 ve 3+1 dairelerimiz bulunuyor. 
2+1’ler 112 m2, 3+1’ler ise 150 m2 şeklinde tasarlandı. Fi-
yatlar ise 2+1 112 m2 210 bin ile 3+1 150 m2 300 liradan 
başlıyor. Çatı katında 6m tavan yüksekliği, şöminesi, açık 
hava jakuzisi, açık ve kapalı kış bahçesi ile hobi odasından 
tutun da, hizmetli odasına kadar mevcut olan 2 adet dub-
leksimiz bulunuyor. Bunlarda farklı mimari ve malzemeler 
kullanıldı. Değeri 1 milyon liranın üzerinde” dedi.

Yıldırım Bozkurt; “Biz bir projeye başlamadan önce an-
ket yaptırırız. İnsanların hangi özelliklerde, hangi bölgelerde, 
nasıl bir konut istediğini belirleriz. Yani ihtiyaca göre nitelik-
li projeler hazırlarız. Kocaeli’nde yatırım yapma nedenimizde 
buydu. Kocaeli’nde nitelikli projeler pek fazla bulunmuyordu. 
Firma olarak, yaptığımız işe sadece ticaret olarak bakmıyo-
ruz. Duygusal olarak da yaklaşıyoruz. Amacımız yaptığımız 
daireye müşteri bulup satmaktan çok, yaptığımız projelerde 
nitelikli insanları bir araya getirmek” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Kocaeli’nde inşaat sektörünü değerlendiren Yıldırım Boz-
kurt; “Kocaeli’nde inşaat sektörünü daha farklı yerlerde ol-
ması gerektiğini düşünüyorum. Sektör hak ettiği yerde değil. 
Bütün firmaların daha modern projeler üretmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Kocaeli’nde çok büyük arsa yatırımları yaptık. 
Şimdiki projemiz yine Kocaeli’nde bir ilk olacak, Arızlı Akpı-
nar mevkiinde 24 dönüm üzerine bir tatil köyü inşa edeceğiz. 
Bu Hem yurt içinde hem de yurt dışında ses getirecek bir 
proje olacak. Kocaeli’nde başka bölgelerde de arsa yatırımla-
rımız var. Onları da ilerleyen zamanlarda değerlendireceğiz. 
Bu Projeleri Kocaeli’nde hayata geçirdiğimiz için SKYY Yapı 
ailesi olarak gurur duyuyoruz” dedi.

Bana göre ev almak, araba almak gibidir.  Sıfır bir 
arabayı almadan önce teknik özelliklerine bakıp, araba-
dan anlayanlara bu işin uzmanlarına soruyoruz. İkinci 
el bir arabayı alırken, anlayan bir ustaya götürüyoruz. 
Kaportacıya baktırıyoruz. Ekstra masraflar yapıyoruz. 
Bana göre bir vatandaşımızda, ev alırken bir mimar 
veya mühendisi yanına alıp evi bulunduğu konumdan,  
yapımında kullanılan malzemesine kadar incelemesi 
gerektiğine inanıyorum. Daha önce dediğim gibi biz bu 
işe duygusal yaklaşıyoruz. Her projemizi yapıp satmak 
için değil, içinde kendimiz oturacakmışçasına yapıyo-
ruz.  Yine herkese şunu öneriyorum. Kocaeli bir deprem 
bölgesidir. Bu nedenle bir evi alırken ilk olarak beledi-
yelerin internet sitelerini açıp deprem bölgesinde olup 
olmadığına baksınlar.

‘

’



Bodycote Istaş, yeni fabrikasını 
Dilovası’nda hizmete açtı

Dünyanın önde gelen kurumlarından Bodycote ile 
güçlerini birleştiren Istaş, 12 milyon liralık yatırımla 

Dilovası’ndaki yeni fabrikasını hizmete açtı

Türkiye’de 1979  yılından beri  faaliyetlerini 
sürdüren ve 2006 yılında dünya devlerinden 
Bodycote ile güçlerini birleştiren Istaş, 12 
milyon liralık yatırımla Dilovası’ndaki yeni 

fabrikasını hizmete açtı.
Dünya genelinde 190’ın üzerinde fabrikası bulunan 

Bodycote, yeni fabrikasının açılışını, Dilovası İMES 
OSB’de düzenlenen bir törenle gerçekleştirdi. 4 milyon 
Euro yatırım maliyeti ile 3 bin metrekaresi kapalı, toplam 
4 bin metrekare alan üzerine kurulan Bodycote Istaş Di-
lovası tesisleri düzenlenen bir törenle açıldı. Tesisin açılış 
törenine Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, BODYCOTE 
Kuzey ve Doğu  Avrupa Başkanı Paul Clough, BODYCOTE 
IŞTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Telse-
ren, Genel Müdür Barış Telseren, Fabrika yöneticileri ve 
firmanın bazı müşterileri katıldı. 

[şirketlerden ►
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Isıl işlem konusunda uyguladıkları teknoloji açısın-
dan dünyanın en ileri ülkeleri ile rekabet edebilecek 
seviyede olduklarının altını çizen Bodycote Istaş Genel 
Müdürü Barış Telseren; “Dünya ölçeğinde 26 değişik 
ülkede yaklaşık 190 işletmesiyle ile faaliyet gösteren 
Bodycote firması bilindiği üzere, ısıl işlem konusunda 
sektörünün adeta deyim yerinde ise dünya devi ola-
rak adlandırılıyor. Sektörde önemli bir pazar payına 
sahip olan Bodycote’un yıllık toplam cirosu 1 milyar 
Euro’nun üzerinde seyretmekte. 2006 yılında ortaklık 
kuran işletmemiz, yüzde 80 BODYCOTE, yüzde 20 ise 
Istaş ortaklığı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Isıl 
işlem konusunda en üst segmente uygulama gerçekleşti-
ren firmamızın Türkiye genelindeki pazar payı ise yüzde 
20-25’lerde seyretmektedir” diye konuştu.

Merkezi İzmir’de kurulu bulunan firmanın Bursa, 
İzmir ve Gebze Dilovası OSB’deki tesislerinde başta 
otomotiv sektörü olmak üzere; makine imalat, havacılık 
ve savunma sanayi, tarım, inşaat, demiryolu, iş maki-
neleri, medikal, gıda, elektronik ve mekanik iş koluna 
yönelik ısıl işlem konularında A’ dan Z’ ye hizmet 
vermekte olduğunu ifade eden Telseren, “1990 yılına 
kadar tuz banyoları, 1990-2000 yılları arasında atmos-
fer kontrollü kamaralı tip fırınlar, daha sonraki yıllarda 
ise vakum sertleştirme fırınlarında gerçekleştirilen ısıl 
işlem uygulamaları, özellikle kalite bilincinin oluşması 
ile birlikte 2000’li yıllardan sonra, dünya genelinde 
uygulanan sistemin aynısı uygulanmakta olduğunu 
söyleyebiliriz. Bilindiği gibi, her sektörde olduğu gibi, 
bizim iş kolumuzda da makine ve teknolojiye yapılan 
yatırımlar son derece önemlidir. Yeniden birleşme, 
iş güvenliği, kalite, kapasite artıştı ve yeni sistemin 
Türkiye’ye getirilmesinde hep öncü olduk ve olmaya da 
devam edeceğiz” diye konuştu. 

Barış Telseren
Bodycote Istaş Genel Müdürü

��Kocaeli Odavizyon
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Helis Yapı’nın Kartal da inşa 
ettiği Yakacık metrosuna 
5 adım uzaklıktaki Metro 
Ofis, 19 kattan ve 77 

bağımsız bölümden oluşuyor. Form VRF 
Sistemleri A.Ş’nin gerçekleştirdiği uygu-
lama da 1.200 kW’lık ısıtma ve soğutma 
sistemi için 56-68 kW aralıklarında 20 
adet dış ünite ve 113 adet kanallı tipi iç 
ünite kullanıldı. 

Sistem nasıl işliyor?
Projede kullanılan Mitsubishi Heavy 

Industries VRF klima sistemleri; dış ünite 
grubunun, birden fazla bağımsız noktaya 
hitap eden iç ünitelere bağlanmasıyla her 
ofis alanının arzu edilen ısıtma, soğutma 
ve havalandırma konfor şartlarını sağlı-
yor. Çift inverter teknolojisine sahip dış 
üniteler ile kısmi kullanımlarda minimum 
elektrik tüketimiyle istenilen konfor daha 
hızlı bir şekilde elde ediliyor. 

Fosil yakıtlı ısıtma cihazlarına göre 
düşük CO2 salınımıyla çevreye ve kolay 
kullanımıyla da kullanıcıyla dost bir 
teknoloji olan Mitsubishi Heavy VRF 
sistemleri,  tüm soğutma, ısıtma ihtiyaç-
larınızı karşılar.

Mitsubishi Heavy Industries VRF kli-
ma sistemleri, en yüksek enerji verimliliği 
sunmakla birlikte enerjinin doğru yöne-
timi ve kontrolü felsefesi ile üretiliyor. 
Mitsubishi Heavy Industries Grubu Global 
100 Endeksi-Sürdürülebilir Şirketler sı-
ralamasında 66. Sırada yer alarak klima 
sektöründen bu sıralamada yer alan tek 
firma olarak dikkat çekiyor.

Konumu ve mimarisiyle 
fark yaratan Helis Metro 
Ofis projesi, ısıtma-so-
ğutma ihtiyacı için sür-
dürülebilirlik ilkeleri dik-
kate alınarak tasarlanan 
enerji verimliliği yüksek 
Mitsubishi Heavy VRF 
klima sistemlerini tercih 
etti.

FORM, ‘Metro Ofis Kartal’ın 
çözüm ortağı oldu

[şirketlerden ►
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Yıl 1966... İstanbul nüfusunun henüz daha 2,5 milyon 
olmadığı, Indira Gandhi’nin Hindistan başbakanı olduğu, 
Anadol marka otomobilimizin Otosan hatlarında ilk defa 
üretilmeye başladığı, İngiltere’nin FIFA finalinde Batı 
Almanya’ya attığı golde topun çizgiyi geçip geçmediğinin 
tartışıldığı yıllardı... Türkiye’nin büyüme rakamları, bir yıl 
önceki genel seçimlerin ardından, yüzde 12’leri gösteriyor-
du ama ekonomik olarak zor ve dışa bağımlı günlerdi. Ku-
rucumuz Rahmetli Abdullah Bey, Trabzon’dan İstanbul’a 
gelerek - aslında bir süre pratikte yaptığı işi - Topkapı’da 
tam da bu yıl resmen firma kurarak başlattı.

1965-1970 yılları arasında  sanayi üretimi zor şartlar-
da da olsa artış gösteriyordu. Bu 5 yılda Türkiye sanayisi 
yüzde 50’den fazla büyüdü ve Abdullah Bey bu beş yıl içinde 
canla başla çalışarak kurduğu KANCA’yı ortalamanın çok 
daha üzerinde büyüttü, geliştirdi..   El aletleri  konusunda 
kısa sürede isim yaptı, başarı kazandı. 1970lerin ortaların-
da, Türkiye ekonomisi zor günler geçirirken, Topkapı’dan 
Güneşli’deki fabrikaya taşındı ve şartların aksine büyümeyi 
sürdürdü.

1980lere geldiğimizde el aleti ve özellikle mengene ve 
işkence konusunda ustaların bir numaralı seçimi haline 
geldi KANCA. 1980 darbesinin henüz 2 yıl ardından, el 
aleti sektörünün yanında otomotiv ile çalışmaya başladı. 
O yıllarda Türkiye’de motorlu araç üretimi ancak 100.000 
adetler seviyesindeydi ve bunun dörtte biri traktör, dörtte 
biri ticari araç, kalan yarısı da binek araçtı. KANCA’nın 
ilk müşterileri de doğal olarak Tofaş, Ford ve Renault idi.

O günlerden bugüne kadar gerek el aleti, gerekse de 
otomotiv sektöründe çok yol kat ettik. 30 yıl kadar ima-
latımızı sürdürdüğümüz Güneşli tesislerimizden de 2004 
yılında Gebze TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi içindeki 
50 dönüm yerimize taşındık.

Faaliyetlerimizi 2 ana grupta özetleyebiliriz: Otomotiv 
ve El aletleri.

Bunların her biri kendi içinde kurallara, geleneklere, 
diğer gruptan ayrılan temel özelliklere ve müşteri kitlele-
rine sahip. 10 kişilik bir nalbur da bizim müşterimiz, 300 
bin çalışanı olan Volkswagen grubu da. Aynı çatı altında bu 
farklılıkları, değişken müşteri beklentilerini  yönettiğiniz 
müddetçe, bunlar bir avantaja dönüşüyor. Yeter ki sinerji 
oluşturabilecek bir firma kültürünü yerleştirin. Önemli olan 
bu, gerisi malum detaylar: Fuarlar, müşterilerle doğrudan 
temaslar, yurt dışı ilişkiler, kongreler, konferans ve uluslar 
arası organizasyonlar...

Empati de oldukça önemli; dinleme, duyma, işitme ve 
ikrar. Bir müşteriye yaklaşmada en önemli adımlar bunlar. 
Ülkeleri, yöreleri, kültürleri, beklentileri önce anlamak. 
Ardından kendi teknik ve kalite dillerinizi onların diline 
tercüme etmek, onlara anlatmak. İletişim ve iş bağlantı-
ları böyle başlıyor. Sonra da en keyifli kısımlarından biri 
olan kültürünüzü tercüme etmek ve anlatmak. Yorucu ama 
zevkli bir süreç satış ve pazarlama.

Şu anda bulunduğumuz  TAYSAD Organize Sanayi’deki 
yerimize 2004 yılında taşındık. 50 dönümlük bir alanımız 
var. Daha öncesini önceden anlatmıştım. Kendi Ar-Ge mer-
kezimiz, kalıphanemiz, sıcak ve ılık dövme bölümlerimiz, 
ısıl işlem, talaşlı imalat ve  el aleti imalat atelyelerimiz 
. Hepsi kendi çatımız altında. Fabrikamıza giren buğday, 
ekmek olarak çıkar anlayacağınız. 500 kişiye yakın bir ai-
leyiz. Laboratuarlarımız ve Devlet tarafından onaylı Ar-Ge 
birimlerimiz de aynı çatı altında.

Lider olduğumuz alanlarda lider kalmak ve en az 3 yeni 
alanda ya da ürün grubunda da lider olmak istiyoruz.  Orta 
vadede yakın coğrafyada alanımızda en yetkin firma olmak 
ve müşterilerin akıllarına ilk gelen firma olmak istiyoruz.

Kanca El Aletleri olarak 
Avrupa’daki pazarımızı 

genişletmeyi planlıyoruz

Kanca Genel Müdürü 
Alper Kanca

Kanca İhracat Müdürü
Ahmet Demir



Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada, yılın ilk yarısında artan jeopolitik riskler, 
ekonomilerde görülen kısmi toparlanma ile Brent ham pet-
rol fiyatı varilde 115 dolar seviyesini gördüğü kaydedildi. 
Açıklamada, üçüncü çeyrek dönemde ise ABD dışında kalan 
bölgelerin büyüme hızlarında yavaşlama ve Ukrayna-Irak 
kaynaklı jeopolitik risklerdeki azalmanın etkisiyle Eylül 
ayında Brent ham petrol fiyatının 95 dolar/varil düzeyine 
gerilemesi ile sektörde yüksek stok zararlarına neden oldu-
ğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Dokuz aylık dönem değerlendirildiğinde, ham petrol 
ve enerji girdi maliyetleri daha ucuz olan ABD rafinerileri-
nin yüksek kapasite kullanması, Ortadoğu ile Asya’da açı-
lan yeni rafineriler, Akdeniz piyasasında ürün arzının art-
masına neden olmuştur. Gelişen ülkelerle birlikte Avrupa 
büyüme hızındaki yavaşlamanın petrol ürünleri tüketimine 
olumsuz etkilerine bağlı olarak, benzin ve nafta haricinde-
ki ürünlerin fiyat oranları gerileyerek, geçen yılın 9 aylık 
döneminde 2,13 dolar/varil olan Akdeniz Rafineri Marjı 
1,40 dolar/varil olarak gerçekleşmiştir.”

Açıklamada, üçüncü çeyrek dönemde, Temmuz ayından 
sonra artan bakım faaliyetleri ve yüksek seyreden benzin 
talepleri gibi ürün arz fazlasını dengeleyici unsurların ya-
nında, hızla düşen hampetrol fiyatlarının etkisi ile Akdeniz 
rafineri marjı 2013 yılı 3. çeyreğindeki 1,05 dolar/varil 
düzeyinden, 3,45 dolar/varile yükseldiği ifade edilerek, 
“Bu gelişmeyle düşen petrol fiyatları nedeniyle oluşan ham 
petrol stok etkisine rağmen Tüpraş’ın 3. çeyrek dönem net 
rafineri marjı da varilde 4,13 dolar düzeyinden 5,53 dola-
ra yükselmiştir. Böylece geçen yılın 9 aylık döneminde va-
rilde 2,59 dolar olan Tüpraş’ın net rafineri marjı, yükselen 
döviz kurunun da etkisiyle, 2014 yılı aynı döneminde 2,71 
dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.” denildi.

Açıklamada, Fuel Oil Dönüşüm Projesi (RUP) için İz-
mit Rafinerisi’nde altyapı bağlantılarına yönelik bakım 
duruşları, diğer rafinerilerde RUP öncesi gerekli bakım 

çalışmaları ve zayıf konjonktür nedeniyle ilk dokuz aylık 
dönemde toplam kapasite kullanımı yüzde 72,6 seviyesin-
de gerçekleştiği bilgisine yer verilerek, “Azaltılan kapasite 
kullanımının yanısıra, kârlılığı düşen ithalattan yapılan sa-
tışların azalması ve düşen asfalt talebi nedeniyle Tüpraş’ın 
yurtiçi satışları (743 bin tonu bitümen ve 1.143 bin ton mo-
torin olmak üzere) 1,9 milyon ton azalmıştır. Üretim opti-
mizasyonuna bağlı olarak ihracatın da 172 bin ton daha 
az gerçekleşmesi nedeniyle toplam satışlar 16,1 milyon ton 
olmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Satış miktarı ve Akde-
niz ürün fiyatlarındaki düşüşe rağmen, ortalama döviz ku-
rundaki yüzde 16,0 yükselişin etkisiyle satış gelirleri 2013 
yılının yüzde 0,7 üzerinde gerçekleşmiştir. 2014 ilk 9 aylık 
dönemde uluslararası fiyatlardaki düşüşten kaynaklanan 
negatif ham petrol ve ürün stok etkisine rağmen faaliyet 
kârı yüzde 11 artarak 402 milyon TL düzeyinde gerçek-
leşmiştir. Faiz ve döviz kurunda yaşanan yükselişin neden 
olduğu giderlerin etkisiyle vergi öncesi kâr ise geçen yılın 
yüzde 18 altında, 279 milyon TL seviyesinde, Fuel Oil Dö-
nüşüm Projesi yatırım teşvikinden kaynaklanan 977 milyon 
TL ‘Ertelenmiş Vergi Geliri’ nedeniyle de net dönem kârı 1 
milyar 246 milyon TL olmuştur. 

Eylül sonu itibariyle yüzde 98,2’si tamamlanan Fuel 
Oil Dönüşüm Projesi dahil, 2014 yılı 9 aylık dönemde 1,9 
milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Ülkemi-
ze yılda yaklaşık 1 milyar doları tutarında katma değer 
sağlayarak, ülkemiz cari açığını aynı seviyede düşürecek, 
2,7 milyar doları tutarındaki Fuel Oil Dönüşüm Projesi için 
2014 Eylül sonuna kadar toplam 2,6 milyar dolar harcan-
mıştır. 

Güçlü insan kaynağıyla iş süreçlerinde emniyet, üretim-
de verimlilik hedefleyen Tüpraş, operasyonel ve finansal 
başarılarını sürdürülebilir kılmak için yatırımlarını istikrar 
ile sürdürmeye, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için 
katma değer oluşturmaya devam edecektir.”

TÜPRAŞ’ın net dönem kârı 
1 milyar 246 milyon TL

Tüpraş’ta, 2014 ilk 9 aylık dönemde uluslararası fiyatlardaki düşüşten kaynaklanan negatif ham 
petrol ve ürün stok etkisine rağmen faaliyet kârı, yüzde 11 artarak 402 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. 

Faiz ve döviz kurunda yaşanan yükselişin neden olduğu giderlerin etkisiyle vergi öncesi kâr ise geçen 
yılın yüzde 18 altında 279 milyon TL seviyesinde, Fuel Oil Dönüşüm Projesi yatırım teşvikinden kaynak-
lanan 977 milyon TL ‘Ertelenmiş Vergi Geliri’ nedeniyle de net dönem kârı 1 milyar 246 milyon TL oldu.
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İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
her yıl periyodik olarak düzenlediği okullar arası atık topla-
ma yarışması bu sene de düzenleniyor.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen ambalaj atığı, atık pil ve elektronik 
atık toplama yarışmalarında dereceye giren ilk 3 okula çe-
şitli hediyeler verilecek. Yarışmanın son katılım tarihinin 31 
Mayıs 2015 olduğu öğrenildi. 

İlgililer, okulların biriktirdikleri atıkları son güne bırak-
madan teslim edebileceklerini ifade ederek; “Eğitim kurum-
larımızın teslim ettikleri atık miktarı listelenerek 29 Mayıs 
sonrası toplanarak rakamlar netleşmiş olacak” şeklinde ko-
nuştular.

Projenin ilk ve ortaöğretim okullarında çevre bilincini 
aşılamak ve çocukların daha temiz ve yaşanabilir bir çev-
reye kavuşmalarını sağlamak olduğunu söyleyen yetkililer, 
“Geleneksel hale gelen yarışmaya eğitim kurumlarımız her 
sene büyük ilgi göstermişti. Bu sene de katılımın yoğun ol-
masını bekliyoruz. Okullarda verdiğimiz çevre bilinçlendir-
me eğitimlerinin yarışmaya katılımda büyük etkisi olmakta-
dır.” dediler.

Okullar, çevre 
için yarışmaya 

hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaos-
manoğlu, İZAYDAŞ tarafından Yuvacık Barajı ile Kullar 
İçmesuyu Arıtma Tesisi arasında yaptırılan HES çalışma-
larını da inceledi. Hidroelektrik santrali çalışmaları kapsa-
mında, 2200 milimetre çapındaki çelik boru bağlantılarının 
yapıldığını belirten Karaosmanoğlu, artan enerji maliyeti-
nin bir kısmının buradan karşılanacağını ve ekonomiye kat-
kı sağlayacaklarını vurguladı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Kara-
osmanoğlu; “Hazırlanan projeyle Yuvacık Barajı ile arıt-
ma tesisi arasındaki kot farkından yararlanılarak enerji 

üretmek amacı ile bir “kanal tipi hidroelektrik santrali” 
kuruyoruz. Halen elinde elektrik üretim lisansı bulunma-
sı nedeniyle yatırım İZAYDAŞ tarafından yapılıyor. Yıllık 
14 milyon kilovat civarında elektrik üretmesi hedeflenen 
yatırımın elektrik satışından elde edilecek gelirle beş yılda 
kendini amorti etmesini hedefliyoruz.” dedi.

Türkiye’de güneş ve rüzgar enerjisini model olarak kul-
landıklarını aktaran Karaosmanoğlu, “Sudan elde edilen 
enerjiyi de en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Çevreyi hiç 
kirletmeden ve zarar vermeden enerji ihtiyacımızı karşıla-
mak arzusundayız.” ifadesini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye’nin enerjiye ihtiyacı 
olduğunu bildirerek, “Enerji maliyetleri her geçen gün artıyor” dedi.

İbrahim Karaosmanoğlu: 

Kanal tipi hidroelektrik 
santrali kuruyoruz



Ayhan Zeytinoğlu, Japonya’da 
Dünya Odalar Federasyonu 

Toplantısı’na katıldı

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, WCF’nin 
yönetimine seçimle gelen 20 kişi arasına girerek önemli 
bir başarı sağlamıştı. Bu doğrultuda 15-18 Ekim tarih-
lerinde Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen, 

WCF (Word Chambers Federation - Dünya Odalar Federasyonu) Genel 
Kurul Toplantısına, Avrupa Kıtası’nı temsilen katıldı. Toplantıya, 
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu adına danışmanı Sarp Kalkan ve 
Rona Yırcalı katıldı. 

Ayhan Zeytinoğlu’nun juri olarak bulunduğu toplantıda, WCF’nin 
2017 Genel Konsey Toplantısının yapılacağı şehir hakkında sunumlar 
gerçekleştirildi. Aday şehirler olarak, Avustralya’dan Sydney, Çin’den 
Yiwu, Hindistan’dan Kalkuta ve Filipinler’den Manile yer aldı. 

METİSKOP’un Fransa Saha İncelemesi 
CFI rehberliğinde gerçekleşirildi

Kocaeli Sanayi Odası’nın da or-
tak olduğu ve Türkiye’de ilk kez 
İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde hayata geçirilecek olan 

Mesleki Teknik Eğitimde İş Sağlığı ve Kalite Kül-
türü Oluşturma Projesi‘nin (METİSKOP) Fransa 
Saha incelemesi 21-25 Ekim 2014 tarihinde 
Fransa’nın Paris şehrinde yurt dışı ortak CFI 
(Centre des Formations Industrielles) rehberliğin-
de gerçekleştirildi. 

Proje kapsamında yapılan toplantılarda Paris 
CFI mesleki eğitim merkezinde, mesleki eğitim 
sistemi, güvenlik kuralları ve düzenlemeleri, eği-
tim alanları uygulamaları, iş güvenliği alanındaki 
pisikolojik riskler konularında  eğitim ve brifing 
alındı.

Paris Ticaret odasının da destek verdiği 
eğitimlerde mesleki eğitim uygulamaları, yerel 
iş güvenliği kanun ve yönetmelikleri üzerinde de 
çalışmalar yapıldı.
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Kocaeli Sanayi Odası’nın uluslararası iş geliştir-
me 2014 yılı etkinlikleri kapsamında, 15-22 
Ekim 2014 tarihlerinde, Chicago UBM Canon 
Trade Show ve Las Vegas Solar Power Inter-

national Fuarları’na bir heyet ziyareti düzenlendi.
Chicago Schaumburg Kongre merkezinde gerçekleştiri-

len UBM Canon Trade Show çatısı altında bu yıl 400’den 
fazla firmanın katılımı ile üç farklı fuar gerçekleştirildi. 

ATX Midwest Automation Tech-
nology Expo; Otomasyon sistemleri ve 
montajı, robot teknolojileri ve çözüm-
leri, denetleme sistemleri, yazılım ve 
donanım.

Design & Manufacturing Mi-
dwest; İmalat Sanayi, ürün dizaynı, 
3D baskılama ve tarama, hızlı prototip-
leme, lazer kaynak sistemleri, enjeksi-
yon kalıplama

Plastec Midwest; İlk İşleme Maki-
naları, Yardımcı Ekipmanlar, Makine 
Komponentleri, Kalıp ve Kalıp Kompo-
nentleri, Ekstrüzyon.

Program kapsamında Chicago Başkonsolosu Ramis 
Şen de makamında ziyaret edilerek yetkililerden, bölge 
ekonomisi ve olası iş fırsatları hakkında bilgi alındı. Ayrıca 
Ramis Şen tarafından gerçekleştirilen resepsiyonda, bölgede 
yatırım yapmış Türk firmalar ile de bir araya gelme fırsatı 
bulunuldu, yatırımlar ve dikkat edilmesi gereken adım ve 
hususlar hakkında bilgi alındı.

Chicago’da EVE Business Consulting&Management 
Group yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirildi. T.C. Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı KOSGEB tarafın-

dan akredite edilmiş Amerika’daki tek kuruluş olan EVE 
Business dış ticarete yönelen işletmelerin ihtiyaç duydukları 
danışmanlık hizmetleri, organizasyonel hizmetleri ve daimi 
sergi alanı hizmetlerini sağlamak üzere tasarlandı. 

Eve Business yetkilisi Eray Ütücü ve Üretim Rönesans 
Programı Başkan Yardımcısı Kevin JONES tarafından su-
numların gerçekleştirildiği toplantıda Eray Ütücü firmanın 
faaliyetleri, başarı hikayeleri konularında bilgi verirken, Ke-

vin Jones ise Üretim Rönesansı/Batı 
Yakası İnovasyon Bölgesi Projesi 
hakkında bilgi verdi.

Chicago programında ayrıca 
ABD Ticaret Bakanlığı Ticaret Bölü-
mü yetkilisi Neil Pickett ile gerçek-
leştirilen toplantıda bölge ve yatırım 
ortamı hakkında ayrıntılı bilgi alındı. 

Programın son bölümünde Las 
Vegas Solar Power International Fu-
arı ziyaret edildi. Geçen yıl 10’uncu 
yılını kutlayan Solar Power 2013’e, 
75’in üzerinde ülkeden, yaklaşık 30 
bin ziyaretçi ve 600 firma standla 

katıldı. 2014 yılında ise 600’den fazla firmanın standla 
katıldığı fuar güneş enerjisi ile ilgili en son teknolojiler ve 
yenilikler sergilendi. Ayrıca konu ile ilgili düzenlenen semi-
ner ve eğitim programları ile katılımcılara bilgilendirmeler 
gerçekleştirildi.

Söz konusu heyet ziyareti ile katılımcı firmaların ilgili 
bölgeler hakkında ayrıntılı bilgi almaları ve iş fırsatları 
yakalamalarının yanında iştirak edilen iki fuar ile ilgili 
sektörlerdeki en son yeniliklerin yakından incelenmesi fırsatı 
yakalandı.

KSO, Chicago UBM Canon Trade ve 
Las Vegas Solar Power International 

Fuarları’nı ziyaret etti

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Meclis ve Komite Üyelerinin de katıldığı 14 kişilik bir heyetle ABD’nin 
Las Vegas şehrinde ‘Güneş Enerjisi Fuarı’na katıldı.
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Odamız 3. Meslek Komitesi 16 Ekim 2014 tarihinde 
ilk olarak MENGEN BABA HAZIR YEMEK SANAYİ 
LTD. ŞTİ. firmasını ziyaret etti.

1998 yılında kurulan firma 10 yıldır GEPOSB içinde 
hizmet vermektedir. Günde 3 bin kişilik yemek çıkan fir-
mada yaklaşık olarak 30 kişi çalışıyor. Firma yetkilileri 
kalifiye eleman konusunda sıkıntı yaşadığını dile getirir-
ken, sektörde çalışanların sirkülasyonu çok olduğundan 
firmaların almak zorunda olduğu Gıda Hijyen Eğitim Ser-
tifikası alma konusunda sıkıntı yaşıyoruz“ dedi. 

Görüşmelerde yemek elemanı yetiştirme kursları açıl-
ması yönünde öneri getirilirken yemek fabrikasına eleman 
arayan firmalar ile iş arayanların bir araya getirilebileceği 
platform oluşturulması yönünde öneri getirildi.

Söz konusu ziyarete Meslek Komite Başkanı Mihriban 
Bilen ve Meclis Üyesi Murat Can katılmıştır. Firma sahip-
leri Behice Ünlütürk ve Erol Tuna tarafından karşılanır-
ken, Komitemiz Odamız ve Oda faaliyetlerimiz hakkında 
bilgilendirme yapmıştır. 

Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi 
Grubu (3. Meslek Komitesi) 

firma ziyaretleri

ASRI GIDA ORMAN ÜRÜNLERİ TARIM 
VE BESİCİLİK TİCARET LTD. ŞTİ. ziyare-
tinde Firmanın Proje Müdürü Esen Gürgen ta-
rafından karşılanan Komitemiz Odamız ve Oda 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yaptı. 

2011 yılında kurulan firma günde 2 bin 
kişiye yemek hizmeti vermektedir. GOSB Böl-
ge Müdürlüğü binasında ve GOSB’da yer alan 
fabrikalara yerinde üretim hizmeti veren firma 
Gebze Bölgesinde çok fazla yemek firması ol-
duğu için çalışanların sirkülasyonunun çok ol-
duğunu ve bunun da sektörü olumsuz etkiledi-
ğini belirtti.

23 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen 
UNIGUM GIDA MADDELERİ SANAYİ VE  
TİCARET A.Ş. ziyaretinde Firma Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yaşar Özen tarafından karşılanan 
Komitemiz Odamız ve Oda faaliyetlerimiz hak-
kında bilgilendirme yapmıştır. Sakız üretimi ya-
pan firma 2008 yılında kurulmuş 2010 yılında 
üretime başlamıştır. Yurt içi piyasaya ürün ver-
memektedir. Afrika - Ortadoğu ve Türki Cumhu-
riyetlere satış yapmaktadır. 400 kişinin çalıştığı 
firmada 3’lü vardiya sistemi ile çalışılmaktadır. 

[ziyaretler ►
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LYRA GIDA SANAYİ A.Ş. firmasından 
Genel Müdür Güliz Kanuni Tunçay ev sahip-
liğinde ziyaret gerçekleşti. 

2008 yılında “Çorbadan tatlıya uzun 
ömürlü hazır yemek” sloganıyla kurulan fir-
mada 15 çalışan bulunmakta ve günde 3 bin 
500 tabak yemek üretimi yapılmaktadır. 
Easyfood markalı hazır yemek üretimi yapan 
firma sterilizasyon yöntemi ile ürün üretimi 
yapmaktadır ve bu yüzden ürünün raf ömrü 
çok uzun olmaktadır.

31 Ekim 2014 tarihinde 33. Meslek Komitesi faaliyeti 
olarak Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.  Bi-
lecik fabrikasına teknik gezi düzenlendi. Komite Başkanı 
Hakan Yaşar, Komite Başkan Yardımcısı Necmi Filizgök, 
Komite Üyesi Yusuf Alan ve KSO 33. Meslek Komitesi 
Temsilcisi Yasemin Nur Yüce’nin katılımıyla gerçekleşti-
rilen teknik geziye, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği 
Genel Sekreteri Kubilay Dal ve Dernek Üyesi firmalar da 
katılım gösterdi. 

Demisaş fabrikasının kuruluşundan bugüne değişim 
sürecini anlatan sunum ile başlayan ziyaret, 2013 yılında 

TPM Mükemmellik Ödülü alan Demisaş’ın TPM (Toplam 
Üretken Bakım) yolculuğu ve TPM’in fabrikalara fayda-
larını anlatan sunum ile devam etti. Cari açık vermeyen 
döküm sektörünün Türkiye ve Avrupa’daki konjonktürü ve 
Türkiye’nin ihracat potansiyeli hakkındaki sunum ile su-
numlar tamamlandı.

Öğle yemeğinin ardından 130 bin metrekarelik alan-
da yıllık 80 bin tonun üzerinde üretim kapasitesine ulaşan 
fabrikanın üretim hatları gezildi ve yeni yatırım planları 
hakkında bilgi alındı.

33. Meslek Komitesi Bilecik’te



Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu 
Kocaeli Sanayi Odası’na iade-i ziyaret ger-
çekleştirdi. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 
ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul  
tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu daha 
sonra KSO Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, 
Yönetim Kurulu üyeleri, Murat Ayhan, Mus-
tafa Böyet, İrfan Kanık, Mehmet Ali Kartal, 
İbrahim Yelmenoğlu, Kemal Saraç, Necati 
Bülent Hakoğlu ve KSO Genel Sekreteri  Me-
met Barış Turabi ile tanıştı. 

Kocaeli Sanayi Odası’ndaki ziyarette KSO 
Başkanı Zeytinoğlu, Vali Güzeloğlu’nu ağır-
lamaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgu-
layarak , Kocaeli Sanayi’ni  ve Odayı tanıtan 
sunum gerçekleştirdi. Vali Güzeloğlu da sa-
nayinin kalbi olan Kocaeli’de görev olmaktan 
onur duyduğunu belirterek,birbirinden değerli 
insanlarla tanışmak ve onlarla çalışmanın 
mutluluğunu duyduğunu açıkladı.

Kocaeli Valisi 
Güzeloğlu’dan 
KSO’ya ziyaret

Vali Güzeloğlu, KSO’da Başkan Zeytinoğlu ve Yönetim 
Kurulu üyeleriyle birlikte toplantı yaptı

Kocaeli Valisi Güzeloğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı 
Zeytinoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri toplu olarak görülüyor

KSO Başkanı Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı 
Tuğrul,Vali Güzeloğlu’nu karşıladılar

[ziyaretler ►
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Kocaeli Sanayi Odası Avrupa Birliği ile ilgili Kocaeli’de 
öncü kurum olmaya devam ediyor. 12 Mayıs 2011 tarihin-
de Kocaeli AB Bilgi Merkezi’ni bünyesinde kuran KSO, 11 
Aralık 2013 tarihinde de Eurodesk Temas Noktası oldu. 
Bu kapsamda yıl içerisinde farklı hedef kitlelere etkinlikler 
düzenleyen KSO’nun son etkinliği üniversite öğrencilerine 
yönelik Kartepe Greenpark Hotel’de gerçekleştirilen “AB 
Gençlik Kampı”ydı.

16 - 19 Ekim tarihleri arasında konaklamalı olarak 
gerçekleştirilen organizasyona 581 başvuru arasından se-
çilen 40 üniversite öğrencisi katıldı. Etkinliğin açılışını ya-
pan KSO Genel Sekreteri Memet B. Turabi konuşmasından 
sonra gençlerin beklentilerini dinledi. Açılışın ardından 
T.C. AB Bakanlığına bağlı Ulusal Ajans’ın eğitmen havu-
zunda bulunan Volkan Müderrisoğlu, Ömer Kaya, Tuğba 
Canseli ve İlker Güney tarafından yaygın eğitim metodolo-
jisiyle verilen eğitime öğrenciler aktif katılım sağladı. 

AB Değerleri, AB Gençlik ve İstihdam Politikaları, 
Gençler için Avrupa Fırsatları konularında öğrencilere 
eğitimler verilirken, münazara ve tartışma ortamları da 
yaratıldı. Etkinliğin 3. Günü Avrupa Takımı Üyesi ve AB 

ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) Kurucu Üyesi 
Can Baydarol tarafından Genişleme Süreci, 2014 İlerleme 
Raporu, Türkiye - AB İlişkileri ve AB 2020 Stratejisi ko-
nularında bir oturum gerçekleştirildi. 

AB Gençlik Kampı kapsamında eğitimlerin yanı sıra, 
akşamları sosyal etkinler de gerçekleştirildi. Sosyal etkin-
lik olarak ilk akşam Oyun İstasyonu tiyatro grubuyla Tiyat-
ro Sporu etkinliği, ikinci akşam Sucuk - Ekmek Partisi ve 
son akşam da İnteraktif Turnuva düzenlendi.

-AB Bilgi Merkezi Nedir?
AB Bilgi Merkezleri, Türkiye’nin değişik bölgelerinde 

AB ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında yerelde halka doğru 
ve düzenli bilgi akışını sağlamak ve karşılıklı diyalog ve 
işbirliğini arttırıcı çeşitli etkinlikler düzenlemek amacıyla 
1996 yılında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafın-
dan oluşturuldu. Delegasyon ve işbirliği içinde olduğu yerel 
ortakları tarafından kurulan AB Bilgi Merkezleri, Türkiye 
genelinde 21 ilde hizmet vermektedir. Kocaeli Sanayi Oda-
sı da bir AB Bilgi Merkezi’dir.

KSO’dan Kartepe’de 
AB Gençlik Kampı

Avrupa Takımı Üyesi Can Baydarol öğrencileri
bilgilendirirken görülüyor

Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri 
Memet B. Turabi öğrencileri dinliyor 

Öğrenciler münazara esnasında görülüyorTüm katılımcılar, eğitmenler ve Oyun İstasyonu
oyuncuları birlite görülüyor

��Kocaeli Odavizyon
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1980’li yıllarda kurularak faaliyetlerine 
başlayan İstanbul Tersanesi, 2003 yılında 
SNR Holding bünyesine katıldıktan sonra 
İstanbul Tersanesi adını almıştır. O gün-

lerde tersanede kurumsal organizasyonu altyapıdaki 
teknolojik gelişmelerle birlikte hayata geçirirken ken-
dimize “Savunma Sanayiinde butik çalışmalarımızla 
hizmet veren bir dünya markası olmak” şeklinde bir 
hedef koyduk. 

Bilimsel çalışma bizim rehberimiz oldu, araştır-
ma ve geliştirmeye çalışmalarına öncelik vererek bir 
Dizayn ve Proje Grubu oluşturduk. 

Tersanenin satın alınmasını takiben, yeniden 
yapılandırma sürecinin birinci safhası derhal başlamış 
ve 2004 yılında tamamlanmıştır. 2005 yılında 4000 
ton kaldırma kapasitesine sahip 105 metre boyundaki 
yüzer havuz devreye girmiş, 2006 yılı itibarı ile de 4 
bin m2 kapalı alana, toplamda ise 8  bin m2 alana sahip 
ABS Metal İşleme Fabrikası faaliyete başlamıştır. 2011 
yılında komşu Yıldırım Tersanesi de SNR Holding bünyesine 
katılmış olup, sonradan SNR Tersanesi adını almıştır. 

Bugün İstanbul Tersanesi bir şubesi olarak çalışan ABS 
Metal ve SNR Tersanesi ile birlikte 14 bin 400 m2’si kapalı 
alan olmak üzere toplam 34 bin 500 m2’lik yüzölçümüne 
sahiptir. Yeni inşa için 6 adet kızağa sahip olup, 105 met-
relik yüzer havuzu, 3 iskelesi ve geniş rıhtım alanı sayesinde 
aynı anda 14 gemiye tamir bakım hizmeti verebilmektedir. 
2014 yılsonu itibariyle 129m boyunda ikinci bir yüzer ha-
vuz daha faaliyete girecektir.

Türkiye’de diğer birçok tersanede olduğu gibi orta boy 
kimyasal tankerlerin inşa süreci tersanemizde yoğun bir 
şekilde devam ederken,  farklı ve özel projelere yönelme 
hedefi ile geniş kapsamlı piyasa araştırmaları yapılmış ve 
tersanenin 2006 yılında offshore gemi piyasasına girişi de 
bu sayede başlamıştır. 2007 yılında ticari yeni gemi inşa fa-
aliyetleri en üst seviyelerde iken İstanbul Tersanesi stratejik 

bir kararla diğer tersanelerden ayrışarak askeri projeleri 
hedeflemiştir.  

Askeri ve özel projelere odaklanma stratejisi kapsamın-
da; halen devam etmekte olan ikinci büyük yapılanma süreci 
2011 yılı ilk çeyreğinde başlamıştır. Bu süreçte üzerinde 
helikopter pisti de barındıran dokuz katlı bir idari bina, iki 
adet kapalı üretim tesisi, bir adet kapalı boya/raspa tesisi ve 
bir adet boru atölyesi inşa edilmiş ve Tersaneye modern bir 
kimlik kazandırılmıştır. Vizyonumuz yüksek standartlarda 
üretilen ve ileri teknoloji ile donatılan askeri ve ticari gemi-
ler için mühendislik, üretim kalitesi ve müşteri memnuniyeti 
konularında sürekli gelişim prensibi ile çalışarak ve gerekli 
bilgi, teknoloji ve donanımı mümkün olabildiğince milli kay-
naklardan sağlayarak dünya çapında müşteriler tarafından 
öncelikle tercih edilen bir tersane olmaktır. 

- 2007’de askeri sektördeki faaliyetler başladı
Tersanemizin ürün portföyü Çok Maksatlı Devriye 

Botları, Askeri Destek Gemileri, Offshore Destek Gemileri 
ve Ticari Gemiler olarak sınıflandırabileceğimiz geniş bir 

İstanbul Tersanesi Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı ile  beraber, 
sanayinin dışa bağımlılığını 
azaltma ve ihracat potansiyelini 
artırmaya yönelik hedeflerinde 
azami desteği sağlayacak 
şekilde çalışmalarına aralıksız 
bir şekilde devam ettiriyor.

İstanbul Tersanesi, SSM ile beraber, 
sanayinin dışa bağımlılığını 

azaltmayı hedefledi

Atilla Çiftçigüzeli 
CEO – Istanbul Tersanesi
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yelpazeye sahiptir. İstanbul Tersanesi müşterilerine her 
tip gemi için dizayn, yeni inşa, tamir bakım, havuzlama, 
modernizasyon ve dönüştürme hizmetleri sunmaktadır. 
Amacımız ufkumuzu daha da genişleterek, küresel çapta 
know-how paylaşımı ile ihracat kapasitemizi artırmak ve 
Savunma Sanayiinde devriye botu, destek gemisi ve araş-
tırma gemisi projeleriyle hizmet veren bir dünya markası 
olmaktır. 

Deniz ticareti, gemi işletmeciliği ve armatörlük ko-
nusunda uzun yıllara dayanan tecrübe ve güçlü finansal 
altyapıya sahip SNR Holding’in bir iştiraki olan Tersanemiz 
bu açıdan rakiplerine göre büyük bir avantaja sahiptir ve 
ileri teknoloji gerektiren gemilerin dizayn, inşa ve donatı-
mını kapsayan terzi-işi anahtar teslim projeleri rahatlıkla 
üstlenebilir.   

Ulusal ve NATO seviyesi Güvenlik Sertifikalarının temin 
edilmesinin ardından 2007 yılında SSM (Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı) tarafından ihale edilen Türk Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’na ait 4 adet SAR-35 Botlarının modernizas-
yonu projesi ihalesini kazanmasıyla birlikte Tersanemiz as-
keri sektördeki faaliyetlerine başlamıştır. Proje kapsamında 
ana makine ve sevk sistemleri yenilenen ve tekne formu 
optimize edilen 4 adet SAR-35 botu, 2009 Yılında sözleş-
me gerekliliklerinin üstünde bir performans sağlanarak ve 
zamanından önce teslim edilmiştir. 

2010 yılı Temmuz ayında, Romanya Sınır Polisi ile 
İstanbul Tersanesi’nin kendi bünyesinde geliştirdiği bir pro-
jesi olan SNR-17 Devriye Botlarından 5 adet için sözleşme 
imzalanmış, finansmanı Avrupa Birliği tarafından yapılan 
projede botlar Romanya Sınır Polisi’ne 10 ay gibi kısa bir 
sürede teslim edilmiştir. 

Son olarak, teslim edilen SAR-35 botlarında elde edilen 
başarı sayesinde, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 5 
adet SAR-33 botunun modernizasyonu için de 17 Temmuz 
2012 tarihinde başlayan sözleşme görüşmeleri başarıyla 
sonuçlanmış ve 2013 yılı Ocak ayında SSM ile sözleşmesi 
imzalanmış olup proje süreci devam etmektedir.  

Söz konusu projelerde tekne ve sistem dizayn ve en-
tegrasyonu konusunda edinilen tecrübeyle birlikte, bugün 
dünyanın her bölgesindeki müşterilerimize 15 metreden 
85 metreye kadar değişik boyutlarda çok maksatlı devriye 
botları teklif edebiliyoruz. 

- MOSHIP ve RATSHIP’lerin inşa programı 
ihalesi İstanbul Tersanesi’nde
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacına binaen 1 

adet Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi ve 2 adet Kurtarma ve 
Yedekleme Gemisi’nin tedariki için 28 Ekim 2011‘de Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı ile sözleşmeleri imzalanmıştır. 

Denizaltı Kurtarma Ana Gemisinin (MOSHIP) inşa-
sı İstanbul Tersanesi’nin en önemli projelerinden biridir. 
MOSHIP ile denizaltıların satha gelememesi durumunda 
personeline acil yaşam desteği sağlanması ve 600 metreye 
kadar derinlikten denizaltı personelini kurtarma faaliyetleri, 
Kurtarma ve Yedekleme Gemileri (KURYED) ile de yara 
alan, karaya oturan, arıza yapan gemilerin kurtarılması ve 
yedeklenmesi ile gemi yangınlarına müdahale faaliyetleri 
icra edilebilecektir. Bununla birlikte hem MOSHIP hem de 
KURYED’ler uzaktan kumandalı sualtı aracı, atmosferik 
dalış elbisesi, denizaltı havalandırma sistemi ve basınç odası 
gibi modern kurtarma sistemleri ile donatılacak olup, sualtı 
onarım ve enkaz çıkarma gibi çalışmaların icrası amacıyla 

da kullanılabileceklerdir.

- 2015 için ihracat fırsatlarını
 değerlendirmeye devam edeceğiz
Önümüzdeki yıl içinde, en büyük ve en önemli müca-

delemiz dünyanın en ileri teknolojik kabiliyetlerine sahip 
olan Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi ve Türkiye’nin ilk yerli 
üretim Bilimsel Araştırma Gemisinin inşa ve teslimat süre-
cini en yüksek kalite standartları ile sözleşme süresi içinde 
başarıyla tamamlamak olacaktır. Bu esnada şirketimiz her 
zaman olduğu gibi vizyonumuzu geleceğe taşımak üzere 
konu projelerimiz ve diğer katma değerli özel projeler için 
ihracat fırsatlarını değerlendirmeye devam edecektir.  

Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi ve Kurtarma ve Yedek-
leme Gemilerinin dizayn, inşa, donatım ve entegrasyonları 
tümüyle yurt içinde ve Tersanemiz tarafından gerçekleştiril-
mektedir. Bu çerçevede, gemi inşa malzeme ve hizmetleri-
nin yanı sıra gemiye entegre edilecek sistemlerin büyük bö-
lümü de yurt içinden temin edilmekte ve proje bedellerinin 
yaklaşık %65’inin sanayii katılımı ve offset olarak gerçek-
leştirilmesi suretiyle Türk sanayiinin imkan ve kabiliyetleri 
etkin bir şekilde değerlendirilmektedir. 

Bunlara ilaveten, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Ge-
nel Müdürlüğü ihtiyacına binaen, 1 adet Bilimsel Araştırma 
Gemisi’nin (SİSMİK) yurt içinde inşasını içeren ihalesini de 
İstanbul Tersanesi kazanmış olup SSM ile 24 Nisan 2012 
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.  

SİSMİK projesi gemi inşa sürecimizde kritik öneme 
sahip diğer bir kilometre taşıdır.  Söz konusu proje kap-
samında inşa edilecek gemi, sismik araştırmanın yanı sıra 
diğer bilimsel çalışmaları da yapabilecek çok amaçlı bir 
araştırma gemisi olacaktır. Bilimsel Araştırma Gemisi’nin 
dizayn, inşa, donatım ve entegrasyonu da tümüyle yurt için-
de ve Tersanemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bugün 
itibariyle bir adet Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi, iki adet 
Kurtarma ve Yedekleme Gemisi ve bir adet Bilimsel Araş-
tırma Gemisi tersanemizde tamamlanma aşamasındadır, 
tümüyle kendi ekibimiz tarafından dizayn edilmiş olup, yine 
kendi ekibimiz tarafından donatımları yapılmaktadır. Bahse 
konu projelerin tümü eşsiz ve komplike projelerdir ve Türk 
Gemi İnşa Sanayi tarihinde devletin aynı anda 3 gemi inşa 
programını sipariş ettiği tek tersane olmak bizim için büyük 
bir gurur vesilesidir.      

- Koşulsuz müşteri memnuniyetine inanan
 müşteri odaklı bir firmayız
İstanbul Tersanesi iş sağlığı ve güvenliği ve çevresel 

yönetim sistemlerine dair katı prensipleri ve üretimin her 
aşamasında uyguladığı sürekli kontroller ile üstün kaliteyi 
hedeflemektedir ve her yönden koşulsuz müşteri memnuniye-
tine inanan müşteri odaklı bir firmadır. Tersanemiz, müşte-
rilerimizle olduğu kadar tedarikçi firmalarla da uzun soluklu 
ilişkilerin önemine inanmakta ve ilişkilerimizin sürekli ve 
sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlamak adına daima yeni iş 
fırsatları ortaya koymak için çaba sarf etmektedir. 

Tersanenin cirosunun yaklaşık yüzde 3’ü Ar-Ge projele-
rine aktarılmaktadır. İstanbul Tersanesi “Milper” olarak 
adlandırılan önemli bir proje üzerinde çalışmaktadır ve bu 
proje kapsamında sabit veya kontrol edilebilir hatveli perva-
nelerin, pervane şaftlarının ve egzoz susturucularının milli 
kaynaklarımızla tasarım ve üretiminin yapılması hedeflen-
mektedir.      
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Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de tehdit 
eder hale gelen diyabet, adeta çağın salgınına 
dönüşmüş durumda. Hastalık, özellikle çeşitli 
organlarda yarattığı tahribatlarla istenmeyen 

sonuçlara kadar ilerleyebiliyor. Ancak diyabet konusunda 
bilinçli hareket edip tedaviye uyum gösteren hastalar ya-
şam kaliteleri düşmeden hayatlarına devam edebiliyor.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği tarafın-
dan ilki 1997-1998 yıllarında yapılan TURDEP II (2010) 
araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye’de diyabetli oranı 
yüzde 13.7’ye kadar yükseldi. Rakamlar arasında en çok 
dikkat çeken ise, 6.5 milyonu bulan diyabetli hastaların 
neredeyse yarısının yeni diyabet hastası olarak listeye ek-
lenmesi. 

Anadolu Sağlık Merkezi Endokrinoloji ve Metaboliz-
ma Uzmanı Dr. Erdem Türemen, insanların yaklaşık üçte 
birinin ise durumlarından haberdar olmadıklarının altını 
çiziyor. Dr. Türemen, hastalığın bu denli artmasının bili-
nen ya da bilinmeyen pek çok nedeni olduğunu belirterek 
şunları söylüyor: “Toplumda daha yaygın olarak görülen 
Tip 2 diyabete neden olan faktörlerin en başında kilo soru-
nu geliyor. Çünkü diyabet obeziteyle, vücut yağlanmasıyla 
ilişkili bir hastalık. Tabii obezitenin de birçok nedeni var. 
Hareketsizlik, TV seyretme saatlerinin artması ve beslen-
me problemleri bunların başında geliyor. Düşünün ki artık 
çocuklarda dahi Tip 2 diyabet görülüyor. Eskiden Tip 1 
ve Tip 2 diye ayrılıyordu fakat artık bu ayrım eskisi kadar 
keskin değil.”

-Risk grupları içinde misiniz?
İlk zamanlarda sinsi bir hastalık olarak seyreden di-

yabette, risk faktörü olan gruplar büyük önem taşıyor. 

Örneğin ailesinde diyabetli olanlar, fazla kilolular, hiper-
tansiyon hastaları, kalp hastaları ve kolesterol problemi ya-
şayanlar en riskli gruplar olarak öne çıkıyor. Dr. Türemen, 
bu noktada riskli gruplara uygulanacak tarama testlerinin 
olası diyabet öykülerinin erken teşhis edilmesini sağladı-
ğını söylüyor. Dr. Türemen önemli bir noktaya daha deği-
niyor: “Diyabet riskinin arttığı dönemi pre-diyabet olarak 
tanımlıyoruz. Halk arasında ‘gizli şeker’ diye bilinen bu dö-
nemde, hastanın diyabet riski artmış oluyor. Pre-diyabeti 
çok önemsiyoruz; çünkü bu dönemde bazı önlemleri almak, 
birtakım ilaçlar kullanmak, hayat tarzını değiştirmek ya 
da diyet yapmak gibi pek çok adım, muhtemel bir diyabeti 
önlemektedir.” 

Yemeklerden sonra sürekli acıkma hissi varsa, çok fazla 
susama söz konusuysa, ani kilo kaybı olduysa kan şekeri-
nin yükselmesinden şüphelenebilirsiniz. Ancak kan şekeri 
ölçümü normal çıkarsa ve hastanın kilosu, fiziki muayene 
sonuçları yerindeyse herhangi bir endişeye gerek yok. Has-
tanın Vücut Kitle İndeksi 30’un üstündeyse, ailede diyabet 
mevcutsa, hiperlipidemi, hipertansiyon ya da kalp hastalığı 
öyküleri varsa bu kez tarama testleri ve şeker yükleme testi 
devreye giriyor. Şeker yükleme testinin, kişinin pre-diya-
bet olup olmadığını da gösteren bir işlem olduğuna dikkat 
çeken Dr. Türemen, “Kişinin açlık şekeri normal çıkabilir 
fakat şeker yükleme testi yapmadan pre-diyabet olup olma-
dığını anlamayabilirsiniz. Bu testle kişinin pre-diyabet olup 
olmadığını; eğer pre-diyabet varsa diyabete ne kadar yakın 
olduğunu da öğrenmek mümkün.” diyor.

-Pre-Diyabet döneminde nelere dikkat etmeli?
Anadolu Sağlık Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma 

Uzmanı Dr. Erdem Türemen, Pre-Diyabet döneminde dik-

Anadolu Sağlık Merkezi Endokrinoloji ve 

Metabolizma Uzmanı Dr. Erdem Türemen:

“TATLI TEHDİDİN” 
ACI BİLANÇOSU BÜYÜYOR!

‘Çağımızın salgını’ ilan edi-
len diyabet Türkiye’yi de tehdit 
ediyor... Araştırma sonuçlarına 

göre hasta oranı yüzde 13.7’ye 
kadar yükselmiş durumda. 

Oysa diyabet, iyi bir takip ve 
hasta uyumuyla önlenebilen 
bir hastalık. Tam bu noktada 

ise, pre-diyabet (diyabet öncesi 
dönem) döneminin önemi gün 
geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. 

14 Kasım Dünya Diyabet Günü 
dolayısıyla Anadolu Sağlık 

Merkezi uzmanları konuyla ilgili 
çarpıcı bilgiler verdi…

“Diyabete neden olan genetik faktörleri değiştiremeyiz fakat yaşam tarzımızı değiştirerek 
diyabete meydan okuyabiliriz. Özellikle gizli şeker olarak bilinen pre-diyabet döneminde 

gerekli tarama testleriyle önlem almak, diyabete erken yakalanma riskini de düşürmektedir.”

Diyabete meydan okuyan 
2 alışkanlık!

• Düzenli spor 
• Sağlıklı beslenme
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Egzersiz, kalori yakımı yanında vücudun insülin 
yanıtını artıran ve kan şekerini düşürüp ilaç 
ihtiyacını azaltan önemli bir aktivite. Anadolu 
Sağlık Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma 

Uzmanı Dr. A. Serap Yalın, egzersizin diyabet hastalarında 
sıklıkla etkilenebilen bacak ve kollarda dolaşımı iyileştirir-
ken, kolesterol ve kan basıncını da düşürdüğünü söylüyor. 
Nasıl egzersizler yapmak ve egzersiz yaparken nelere dikkat 
etmek gerektiği konusunda ise önemli bir öneri ve ipucu lis-
tesi veriyor: 

• Egzersize yavaş ve düşük hızda başlayıp giderek tem-
poyu artırın. Kendinizi aşırı zorlamayın. 

• Yanınızda her zaman diyabet hastası olduğunuzu be-
lirten bir yazı, bileklik vb. taşıyın. 

• Haftada 3-5 kez yürüyüş yapın. 
• Ayak probleminiz varsa yüzme ve bisiklet gibi ayağa 

daha az yük bindiren sporları tercih edin.
 • Spor ayakkabınızı ve spor kıyafetlerinizi her an göre-

bileceğiniz yerlerde tutun. Böylece egzersiz her an aklınızda 
olacaktır. 

• Ayaklarınızı sık sık kontrol edin (kızarıklık, su topla-
ması vb). 

• Egzersiz süresince yanınızda glukoz kaynağı besinler 
bulundurun. 

• Geç vakitlerde egzersizden kaçının, tek başınıza eg-
zersiz yapmayın. 

• Adımsayar kullanın ve 10000 adımı hedefleyin. Bilim-
sel çalışmalar adımsayar kullananların, kullanmayanlara 
göre 2 bin 500 adım daha fazla attığını ve daha fazla kilo 
verdiğini gösteriyor. 

• Yeterli miktarda su için. 
• Egzersiz öncesi ve sonrası kan şekerinizi ölçün.

www.anadolusaglik.org
44 44 276

Anadolu Sağlık Merkezi

Anadolu Sağlık Merkezi Endokrinoloji ve 
Metabolizma Uzmanı Dr. Ayşe Serap Yalın:
HAYATINIZA 

‘HAREKET’ 
KATIN!

“Egzersiz, diyabet hastalarında sıklıkla 
etkilenebilen bacak ve kollarda dolaşımı 

iyileştirirken, kolesterol ve kan 
basıncını da düşürmektedir.”

TÜRKİYE’DE DİYABET VE 
OBEZİTE ORANLARI / TURDEP-II 

Fazla kilolu  Yüzde 37.5 
Obez   Yüzde 31.2 
Pre-diyabetli  Yüzde 28.7 
Diyabetli   Yüzde 13.7

kat edilmesi gereken noktalara da dikkat 
çekerek şu bilgileri veriyor:

“Pre-diyabet döneminde bazen diya-
bete gidişi yavaşlatan ilaçlar kullanmak 
gerekebiliyor. Fakat ilaç kullanmadan 
önce hastalarımıza, beslenmelerini dü-
zeltmelerini ve hareketli olmalarını öne-
riyoruz. Eğer hasta bunları uygular ve 
belirli bir kilo kontrolünü sağlayıp bunu 

devam ettirmeyi başarırsa zaten ila-
ca da ihtiyacı kalmıyor. Önemli olan, 
pre-diyabet döneminde kilo kontrolünü 
sağlayabilmektir. Diyabetin korkutan 
komplikasyonlarının da, iyi bir takip 
ve hasta uyumuyla önlendiğini hatırlat-
makta fayda var. Çünkü önemli olan, 
kan şekerinin belirli bir düzeyde tutul-
masıdır.”
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Kocaeli’de girişimciye destek vermek amacıyla Koca-
eli Sanayi Odası öncülüğünde Doğu Marmara ABİGEM, 
Kalkınma Ajansları, İŞKUR ve KOSGEB işbirliğiyle 2010 
yılından bu yana girişimci adaylarına iş kurma ve iş geliş-
tirme süreçlerinde eğitim, danışmanlık ve KOSGEB tara-
fından sağlanan hibe desteği veriliyor.

Girişimci adaylarına profesyonel eğitmen ve danışman 
kadro ile iş planı, pazarlama, hukuk ve şirket kurmanın 
mali boyutları hakkında teori ve uygulamaya yönelik bil-
giler verilerek başarılı, sürdürülebilir girişimcilerin hayata 
geçirilmesi sağlanıyor.

KSO iştiraki Doğu Marmara ABİGEM 2002 yılında 
bölgede ilk defa ‘Girişimcilik’ yaygınlaştırılması projesi 
başlatarak bölgede bir çok yeni girişimcinin iş fikirlerini 
hayata geçirilmesini sağladı. Edinmiş olduğu bu bilgi ve 
tecrübeyle KOSGEB’in Uygulamalı Girişimcilik Destekleri 
konusunda tebliğin oluşmasına katkı sağlayarak bölgedeki 
öncü rolünü sürdürdü. 

2009 yılından bu yana Doğu Marmara ABİGEM tara-
fından 10 bin 550 kişi eğitim aldı ve bu girişimcilerin yüz-
de 8’i kendi işlerini kurdular. İş kuran girişimciler mentör 
ve girişimci koçlarla iş geliştirme süreçlerinde de yalnız 
bırakılmadı ve sürdürülebilirliklerine katkı sağlandı.

Bölge ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlamayı he-
defleyen Kocaeli Sanayi Odası, girişimciliğin yaygınlaştırıl-
ması için KOSGEB tarafından desteklenen uygulamalı gi-
rişimcilik eğitimlerini başarıyla devam ettiriyor. Böylelikle 
ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün 
temel faktörü olan ‘girişimcilik’, başarılı ve sürdürülebi-
lir işletmelerin kurulmasını, yeni endüstrilerin doğmasını, 
üretim araçlarının ve mevcut girdilerinin değişik şekillerde 
kullanılması ile üretimin ve verimliliğin arttırılmasını sağ-
laması sebebiyle ekonomik büyümenin de dinamosu olma 
fonksiyonu görüyor.

2009’dan bu yana
“Kendi İşim Olsun”

[girişimcilik ►
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‘Sürdürülebilir Kalkınma İçin Girişimcilik ve İnovas-
yonda Kadın Konferansı’, Meyra Palace Hotel’de gerçek-
leşti. Söz konusu konferansın katılımcılarından TOBB 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, burada yap-
tığı konuşmada işsizlik sorununa dikkat çekti. Türkiye’de 
işsizlik sorununun en önemli çözüm noktalarından birinin 
girişimcilikten geçtiğine değinen Faik Yavuz; TOBB olarak 
çocuk büyüten kadınların artık ekonomiyi de büyütmelerini 
istediklerini kaydetti. 

Faik Yavuz şöyle konuştu: “Ülkeyi zenginleştirmenin 
ve işsizlik sorununu çözmenin de tek bir yolu var. O da gi-
rişimci sayısını arttırmak. Çünkü Türkiye’de her girişimci, 
yani her şirket ortalama 10 kişiyi istihdam ediyor. Yani 
her yeni girişimci 10 işsize iş anlamına geliyor. Üretim 
anlamına, ticaret anlamına ve zenginlik anlamına geliyor. 
Dünyaya baktığınızda da bunun örneklerini görüyorsunuz.  
Dünyada petrolü, doğalgazı olmadan zenginleşen ülkelerin 
ortak bir özelliği var. Bu ülkeler özel sektörle zenginleşi-
yor. Girişimcilerin önünü açıyor. Girişimci dostu bir yatı-
rım ortamı oluşturuyorlar. Yeni icatları çıkaran da, parayı 
kazanan da bu ülkeler.

Hepimizin para verip satın aldığı bilgisayarlar, akıllı 
telefonlar, internet teknolojileri hep bu ülkelerde üretili-
yor. Yeni zekalar hep icat çıkarmaya, girişimci olmaya 
teşvik ediliyor. İşte bizim sorunumuz burada başlıyor. Biz 
bu noktada elimizdeki insan varlığının yarısını, yani ka-
dınlarımızı hep görmezden gelmişiz. Türkiye’deki toplam 
girişimcilerin sayısı 1,3 milyon civarında. Bunun sadece 
yüzde 9’u kadın. Yani Türkiye’deki kadın girişimcilerin sa-
yısı 100 bini bile aşamadı. Bizler israf haram kültüründen 
geliyoruz. 37 milyon kadınımızdan ancak 100 bin kadın gi-
rişimci çıkarıyoruz.  İsrafın olduğu yerde zenginlik olmaz. 
Ve emin olun bu noktada kadınlarımız erkeklerimizden çok 
daha azimli ve başarılı oluyor. Çünkü bizim kadınlarımız 
gerçekten pratik zekalı ve çok yetenekli. Hepiniz anneni-
zi gözünüzün önüne getirin. Evin içindeki pek çok sorunu 
pratik zeka ile nasıl çözdüklerine hepiniz şahit olmuşsu-
nuzdur. İşte şimdi biz bu zeka üretime, ticarete, ülke zen-
ginliğine de kullanılsın istiyoruz.”

-Yavuz: KOBİ’lerin finansmana 
ulaşım sorununu çözüyoruz
TOBB olarak bu düşüncelerle yola çıktıklarını ve bu 

doğrultuda kadın ve genç girişimci kurullarını kurduklarını 
ifade eden Faik Yavuz konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Yurt içi fuar katılımında kadın girişimcilerin destek-
lenmesi projesini başlattık. Kadın girişimcilerimizin yurt içi 
fuarlardan ücretsiz faydalanmasını sağladık. Biliyorsunuz 
Kredi Garanti Fonu ile KOBİ’lerin bankalardan alacakları 
kredilere kefil oluyoruz. Yani KOBİ’lerin finansmana ula-
şım sorununu çözüyoruz. Bu fonun kullanımında da kadın 

girişimcilerimize öncelik sağlıyoruz. Kadın girişimcilerimiz 
iş hayatına atılarak son derece zor ama zor olduğu kadar 
da, fedakârlık gerektiren bir tercihte bulunmuşlardır. Umu-
yorum ki, çok önemli yeteneklere ve niteliklere sahip, yüz-
binlerce kadın, sizlerin açtığı bu yoldan ilerleyeceklerdir. 
Sizlerle birlikte çalışarak, Türk kadınının toplumda hak 
ettiği yeri almasını sağlayacağımıza inanıyorum.”

-İslam: Kadın istihdamının artırılması 
öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor
‘Sürdürülebilir Kalkınma İçin Girişimcilik ve İnovas-

yonda Kadın Konferansı’nın konuşmacılarından Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam: “Kadın girişim-
cilerin hem kendileri hem de istihdam ettikleri kişiler için 
iş yaratmaları ve çalışma yaşamında daha etkin ve aktif 
olmaları; kadınların toplumdaki konumlarını güçlendirme-
sine, toplumların gelişmişlik düzeyinin yükselmesine ve ge-
lir dağılımındaki adaletsizliği de önlemeye önemli katkılar 
sağlamaktadır.

Kalkınma Bakanlığı ve Dünya Bankası işbirliğinde ya-
pılan çalışmaya göre kadın istihdamındaki 6 puanlık artış, 
yoksulluğun 15 puan gerilemesine yol açtı. TÜİK 2013 yılı 
verileri çerçevesinde de eğitim düzeyi yükseldikçe kadınla-
rın işgücüne katılım oranının yükseldiği görülüyor.

10. Kalkınma Planı’nda ve Ulusal İstihdam Strateji-
sinde kadın istihdamının ve işgücüne katılım oranının ar-
tırılması  öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yeni 
istihdam imkanlarının sağlanması amacıyla 24 aydan 54 
aya kadar sigorta primlerinin işveren hisselerinin İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan karşılanacağı hususları düzenlendi. 
Söz konusu teşvik ile Şubat 2014 itibarıyla 144 bin 28 
kadın yararlandı.” dedi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yeni kanun 
düzenlemeleri çalışmasında bir dizi değişiklik önerisinde 
bulunduklarını da ifade eden Ayşenur İslam, Türkiye’de 
kadın istihdamının artırılması için yürütülen çalışmalarda, 
kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve desteklenmesinin 
üzerinde durduklarını kaydetti.

-Ustaoğlu: Kalkınma, gelişme ve refah
seviyesinin yükselmesi girişimcilere bağlı 
Söz konusu konferansın konuşmacılarından Kadının Sta-

tüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ise, kadının toplumsal 
hayatın tüm alanlarında etkin rol alması için çalışmalarını 
bilinçli ve özverili bir şekilde sürdürdüklerini bildirdi. Hiz-
met birimlerinin çeşitli projeler ve iş birliği protokollerinde 
belirlenen hedeflere ulaşma, kadınların memnuniyetini ve 
refahını artırma gayretinde olduklarını ifade eden adının 
Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, bir toplumun kal-
kınmasının, gelişmesinin ve refah seviyesinin yükseltilmesi-
nin girişimcilerine bağlı olduğuna işaret etti.

Ülkeyi zenginleştirmenin ve 
işsizlik sorununun çözüm formülü: 

Girişimcilik’tir

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz:
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

BRFR20140704001 Fransız perakendecinin pamuk dikiş 
ipliği tedarik edecek firma arayışı.
Tekstil sektöründe uzmanlaşmış olan Fransız firma ürün yel-
pazesini genişletmek amacıyla pamuk dikiş ipliği tedarikçileri 
aramaktadır.

BRPL20140404001 İkinci el tarım makinalarının alım-satı-
mını yapan Polonyalı firmanın distribütörlük işbirliği arayışı
Polonyalı ikinci el tarım makinalarının alım-satımını yapan 
firma distribütörlük almak istemektedir. Bunun yanı sıra 
firma yeni makinalar ve tarım ekipmanları satmayı düşün-
mektedir.

BRNL20140904001 Su drenajı çözümleri geliştiren ve satan 
Hollandalı firmanın ürün yelpazesine eklemek üzere yeni ürün 
arayışı
Hollandalı bir KOBİ su drenaj çözümleri ile ilgili iki yeni-
likçi ürün geliştirmiştir. Ürün yelpazelerini genişletmek için 
bunların üzerine ekleyebilecekleri ve Hollanda pazarında 
halen hazırda var olan müşterilerine sunabilecekleri yeni 
ürünler aramaktadırlar. Firma, ticari acente anlaşması ya da 
distribütörlük anlaşması yapma istemektedir.

BOUK20130718001 Cerrahi aletler ve ortopedik implant 
üreticisi İngiliz firmanın distribütör arayışı
Kaliteli cerrahi aletler ve ortopedik implantların da arasın-
da bulunduğu geniş ürün yelpazesine sahip İngiliz üretici, 
Avrupa’da dağıtım ağı kurmak ve genişletmek için distribütör 
firmalar aramaktadır.

BOGR20140520001 Yunan planlama ve danışmanlık firma-
sının outsourcing teklifi ve ortak girişim arayışı
Planlama ve danışmanlık (mimari planlama, inşaat, proje 
danışmanlığı, emlak geliştirme ve özel danışmalık) alanla-
rında uzman Yunan şirket outsourcing hizmeti sunmaktadır. 
Firma aynı zamanda ortak girişim yapmak için ortaklar 
aramaktadır.

BOHR20140407001 Metal endüstrisinde faaliyet gösteren 
Hırvat firmanın taşeronluk veya ortak girişim teklifi
Metal yapı üretimi yapan, lazer ve plazmayla metal kesimin-
de uzman Hırvat üretici firma, bükme, montaj ve kaynak gibi 
hizmetleri de sağlamaktadır ve ortak girişim anlaşması ya da 
taşeron sözleşmesi yapmak istemektedir. 

BOUK20140618003 Kontaminantların %99’unu temizleyen 
nanoteknoloji su filtresi ve şişelerin dizayn ve üretimini yapan 
İngiliz firmanın acenta, temsilcilik ve distribütör arayışı.
Nanoteknoloji yardımıyla dış katmanı yüklü hale getirilmiş su 
filtreleme cihazı sunan İngiliz firma yurtdışı pazarlarda satış 
geliştirmelerine yardımcı olması için endüstri uzmanları ve 
ticari geliştirme fırsatları aramaktadır. Cihazın değiştirile-
bilir filtresi 200 litreye kadar su için veya 3 ay kullanılabilir 
ve kullanılan kartuş zehirli maddelerin %99’unu arıtabilecek 
kapasiteye sahiptir.

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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▼nadolu Basın MerkeziA

4 YILDIR 
ANADOLU BASIN
MERKEZİ TARAFINDAN 
HAZIRLANMIŞTIR.

.

TOBB
TÜRKİYE
FUAR
REHBERİ
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KOCAELİ SANAYİ ODASI ayl ık resmi yayın organıdır                                    SAYI 98 KASIM 2014

KOCAELİ SANAYİ ODASI                 

ODAVİZYON
Ekonomide Dönüşüm Programa Bağlandı

9 ADIMDA DÖNÜŞÜM...

1-İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması 

2-Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme 

3-Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve 

    Yerli Üretim

4-Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi

5-Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi 

6-Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi

7-Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm 

8-Sağlık Turizminin Geliştirilmesi 

9-Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm 

rapor
DÜNYA-TÜRKİYE 
İNŞAAT SEKTÖRÜ ANALİZ RAPORU 
AÇIKLANDI

yatırım
BODYCOTE ISTAŞ 
YENİ FABRİKASINI DİLOVASI’NDA 
İŞLETMEYE ALDI

araştırma
KOCAELİ FİRMALARININ EKİM  AYI 
KAPASİTE KULLANIMI 1 PUAN ARTIŞLA 
YÜZDE 71.7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Enerji Ekonomisi Derneği 
Başkanı Prof. Dr. 
Gürkan KUMBAROĞLU 

ENERJİ EKONOMİSİNDE 
YENİ KÖPRÜ TÜRKİYE

duayen

‘BEN YOK BİZ VARIZ’ FELSEFEM OLDU

Kocaeli Kaya Satış ve Pazarlama AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Kaya

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN

HAZİRAN 2015’TE KÖRFEZ 
KÖPRÜSÜ’NDEN BURSA’YA 
GEÇECEĞİZ 


