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

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ay-
han Zeytinoğlu, Türkiye’nin ihracata dayalı bü-
yüme stratejisini yeni önlemlerle takviye etmesi 

gerektiğini söyledi.
Döviz kurlarındaki yükselişin durduğunu, tersine hare-

ketle TL’nin tekrar değer kazanmaya başladığını söyleyen 
Ayhan Zeytinoğlu, bunun önümüzdeki dönemde küresel re-
kabette dezavantaj yaratacağını söyledi.

İhracat performansının artırılabilmesi için maliyetlerin 
önemine işaret eden Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’nin enerji 
ithalatçısı olduğunu, dolaylı vergiler nedeniyle maliyetlerin 
zaten şişmiş olduğunu belirterek kurların da ihracatçı bek-
lentilerinin dışında gelişerek, TL’nin daha da değer kazan-
ması durumunda, Türkiye’nin küresel piyasalardaki rekabet 
gücünün düşeceğini anlattı. 

İç talebin düşürülmesine yönelik önlemlerin zaten devre-
de olduğunu, üretim ve ihracatın artması için döviz kurları-
na müdahade bulunulmamasının ayrı bir önem kazandığını 
vurgulayan Ayhan Zeytinoğlu, reel kur endeksinin TL’nin de-
ğer kazanmaya devam ettiğini gösterdiğini, doların birikmiş 
enflasyonunun da eklenmesi durumunda TL’nin bugünkün-
den çok farklı bir noktada olması gerekeceğini vurguladı.

Faizlerin düşmesi gerektiğine katıldığını belirten Ayhan 
Zeytinoğlu ancak bu düşüşün piyasa şartlarında 
gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, sıcak para 
girişinin azalması yoluyla faiz düşüşünün en doğ-
rusu olduğunu belirtti. 

Türkiye’nin borçluluğunun gerilemesi, 
bütçenin fazla vermesinin de bu sü-
reci destekleyeceğini anlatan Ayhan 

Zeytinoğlu; bütçedeki 2 
aylık performansın yıla              
yayılmasının önemine işa-
ret etti. 

Döviz kurlarına mü-
dahaleyi de doğru bul-
madığını söyleyen Ayhan 
Zeytinoğlu yabancı sermaye 
girişinin önemine işaret ede-
rek  “Yabancı yatı-
rımcı gelmiyor. 
Burayı üre-
tim merkezi 
görmüyor. 
Türk pa-
zarı için 
geliyor. 

Başkan Zeytinoğlu, TL’nin tekrar değer kazanmaya 
başladığına dikkat çekti...

İhracat odaklı büyüme için
yeni önlemler gerekli
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Türkiye’nin kredi notunun arttığı dönemde gelen yabancı 
sermaye, notun artmamış olduğu bir önceki dönemle aynı. 
Bunun bir şekilde önüne geçmemiz gerekli. Onun için en 
basit şey döviz çıkışına müdahale etmemek. Kurlar faizler 
yüksek geldiği için düşüyor. Fazla para geldiği için faizler 
düşmeli. “ şeklinde konuştu. 

Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için ihracatın en 
önemli enstrüman olduğunu vurgulayan, yüksek faiz dü-
şük kur politikasının sonuçlarının geçmiş dönemlerde de 
sınandığını kaydeden  Ayhan Zeytinoğlu; makro ekonomik 
gelişmelere ilişkin bir dizi değerlendirmede bulundu:

CARİ AÇIK
Yıllık dış ticaret açığımız geçen aralık ayında zirve 

yapmıştı. Dış ticaret açığında ocak ayında başlayan geri-
leme yıllık cari açığa da olumlu yansıdı. Ocak ayında 64  
milyar dolara düşen cari açık da gerilemeye başladı. Yıllık 
cari açığın şubat itibariyle 62 milyar dolara kadar gerile-
yebileceğini bekliyoruz. 

BÜTÇE
Bütçe şubat ayında  1,7 milyar dolar, ocak-şubat döne-

minde ise 3,6 milyar dolar fazla verdi. Şubat ayında bütçe 
harcamaları yüzde 3,5 azaldı. Bütçe gelirleri yüzde 5,9 
artarken vergi gelirleri yüzde 7 artış gösterdi.

Ocak-şubat döneminde ise bütçe harcamaları yüzde 6, 
bütçe gelirleri yüzde 4,3, vergi gelirleri ise yüzde 11,1 ar-
tış gösterdi.

Döviz kurlarındaki yükseliş bütçe gelirlerini sınırlıyor. 
Şubat ayında bütçe harcamalarının gerilemesinde faiz 

harcamalarındaki düşüşün etkili olduğunu görüyoruz. 
2014 yılı bütçe harcamaları bir evvelki yıldan yüzde 7 

fazla olarak, yani bizim de istediğimiz gibi yüzde 7.4 olan 
geçen yılın enflasyon oranı kadar artması hedeflenmiş. 
Şimdilik artış yüzde 6.

Hedefimiz sadece bütçeye uygunluk olmamalı. Çünkü 
OVP 33,2 milyar TL açık öngörüyor.

2014 yılı bütçe gelirlerinde yüzde 3,5’luk çok mütevazi 
bir artış öngörülmüş. 

Ancak gelirlerde yaklaşık yüzde 12 artış sağlayabilir-
sek denk bütçe şansını yakalayabiliriz. 

Kaldı ki geçen yıl bütçe gelirlerimizi yüzde 17,1 ar-
tırmışız. Dolayısıyla bütçe giderlerinde temkinli olmamız 
gerekiyor.

Yılın ilk iki aynı değerlendirdiğimizde ise; vergi gelir-
lerine en büyük katkıyı İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardın-
dan Kocaeli olarak biz  yaptık.

İŞSİZLİK
İşsizlik aralık ayında yüzde 10, yıllık olarak da yüzde 

9,7 olarak gerçekleşti. Çalışmaya hazır olmasına karşın 
iş aramayanlar da dahil edildiğinde işsizlik oranı yüzde 
17,3’e yükseliyor.

İşsizlik ancak yatırımlarla ve üretimin artmasıyla ge-
riliyor.

Bu nedenle yatırım teşviklerinin sanayicinin lehine süre 
uzatımına karar verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. 
Süre uzatımına ilişkin tebliğin yayınlanmasını bekliyoruz. 

Özellikle bizim bölgemizde süre uzatımını bekleyen çok 
yatırımcı var. 2013’ün son çeyreğinde motivasyonu bozu-
lan yatırımcılar bu karar ile düğmeye bastılar.

2014’ün ikinci çeyreğinde yatırımların hızlanmasını 
bekliyoruz.Yansımaları 2015’te daha fazla görürüz.

KAPASİTE KULLANIMI
Mart ayı kapasite kullanım oranı Türkiye’de yüzde 

73,1, Kocaeli’de yüzde 70,7 olarak gerçekleşti.
Mart ayında ilimizdeki hemen hemen tüm sektörlerin 

kapasite kullanım oranlarında bir azalış görüldü. 
Bir önceki yılın aynı ayına göre daha iyi bir performans 

göstermiş olmamıza rağmen bir önceki aya göre gerile-
dik. 

Bu gerilemeyi sanayi üretimindeki azalışın bir yansı-
ması olarak değerlendiriyoruz. 

Önümüzdeki aylarda mevsimsel etki ile kapasitelerin 
tekrar yükselişe geçeceğini bekliyoruz.

DIŞ TİCARET
İhracatta yukarı yönlü artış devam ediyor. Altın da 

dahil edildiğinde mart ayı ihracatının 14 milyar dolara 
yaklaşacağını bekliyoruz. Orta Vadeli Programda 2014 
yılında 166,5 milyar dolar ihracat hedefleniyor. Bu hedefe 
ulaşmak için aylık en az 14 milyar dolar ihracat gerçekleş-
tirmemiz gerekiyor. 2014 yılında ihracata dayalı bir bü-
yüme gerçekleştireceğimizi bekliyoruz. Ancak bunun için 
gerek döviz kurlarının, gerek rekabet avantajı yaratmak 
üzere diğer maliyetlerin yakın takip edilmesi gerekli. 

BÜYÜME
2013 yılı büyüme performansı yüzde 4 olarak netleşti.
Genel konjonktüre ve ülkemizde yaşanan gerginliğe 

rağmen yüzde 4 iyi bir büyüme oranıdır. Biz yüzde 4,1 
bekliyorduk. Sürpriz olmadı.

Büyümeye katkı, olması gerektiği gibi ihracattan değil, 
devlet harcamaları ve iç tüketimden geldi. 2013 yılında 
ihracatın büyümeye katkısı, bir önceki yılın aksine binde 
1 oldu.

Büyümede Avrupa’da açık ara birinciyiz. Son çeyrekte 
ise dünyada ilk 6’ya girdik. 2013 son çeyreğinde Çin yüzde 
7,7, Endonezya yüzde  5,7, Malezya yüzde 5,1, Romanya 
yüzde  5,1, Hindistan yüzde 4,7, Türkiye ise yüzde 4,5 
büyüdü.

ENFLASYON  
Yıllık enflasyon TÜFE bazında yüzde 8,39, ÜFE ba-

zında ise yüzde 12,31 olarak gerçekleşti. Kurlardaki artı-
şın üretici fiyatları endeksi üzerindeki etkisi bitti.

Tüketici fiyatları endeksi üzerindeki etkisi ise yeni 
başladı. ÜFE’de gerileme olmasına rağmen, kurlardan 
kaynaklanan çift haneli enflasyonu görme ihtimali devam 
ediyor.
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İsterseniz sohbetimizin en sonundan 
başlayalım! 

Şerif Ünan’a, “36 yıl önce bir şir-
ket kurdunuz, başardınız mı?” diye so-
ruyorum. 

Gözleri parlayarak; 
-“Evet, başardım” diye yanıtlıyor.
-“Başardım ve sürmesini istiyo-

rum.”

İzmit’in Gündoğdu köyünde baş-
layan bir yaşam, 1924’te Drama’dan 
yola çıkan muhacir bir dede, 1.5 ya-
şında geldiği Gündoğdu’da büyüyen 
topraktan geçimini sağlamaya çalışan, 
sonra hizmet sektörüne geçmek zorun-
da kalan bir baba ve muhacirlerin ‘di-
siplinli’ ve ‘çalışan’ bir millet olduğunu 
vurgulayan 6 kardeşin en büyüğü ‘oğul’ 
Şerif Ünan. 

“Çocukluğumdan beri hiçbir yazı 
boşa geçirmedim. Hep çalıştım.” diyor 
ve ekliyor: “Ben öğrencilik dönemim-
deki tatillerde hep çalışırdım. Orta okul 
ve lise yıllarında yaz aylarında manifa-
turacıda tezgahtarlık yaptım, bağımız-
dan üzüm de sattım, kasap yanında da 
çalıştım. Bu kısa dönemli çalışmalar 
bana piyasa bilgisi kazandıran ilk önem-
li deneyimler oldu. İtfaiyeci memur bir 
babanın altı çocuğundan biriydim. Zor 
koşullar insanı üretken kılıyor.” 

“Köyde iş yoktu. Bizden beklenen 
okumaktı” diyen Şerif Ünan, ‘beklenen’i 
yerine getirmek için de çalışıyor.

ODTÜ Elektrik Mühendisliği günle-
ri başlıyor. 

O dönemler itfaiyeci olan babasının 
600 liralık maaşının 200 lirasını tü-

ketmek bir parça ağırına gidiyor olsa 
gerek, yine çalışıyor ve ABD’den ka-
zandığı bir bursla babasını bu giderden 
kurtarıyor.

Ama babası zor takdir edenlerden. 
Sadece bu başarısını değil, ilerleyen 
yıllarda da birçok başarısını yeterli bul-
muyor. 

Şerif Ünan belliki babasına kendini 
beğendirmek için daha çok çalışıyor, 
daha çok başarmak istiyor, yaşamın 
her alanında gitgide çıtayı yükseltmek 
zorunda kalıyor. 

Bugün biraz hırsla, biraz gururla 
söylediği  “Mutlaka bir yol bulurum, 
mutlaka yaparım.” özgüveninin de bir 
kökeni olmalı. 

Oysa kendisi 68 Kuşağı öğrencileri 
arasında. O dönemin heyecanını solu-
muş, sanki hiç de öyle masanın karşı 
tarafında oturmaya programlı değilmiş 
gibi.

Bir işveren olmaktan çok, çalışan 
haklarını maksimize etmeye yönelik po-
litikalara daha yakın bir bakışı var gibi. 
Politikayla ilgilenmesi, 1973 sonrası 
İzmit Belediye Meclisi’nde yer alması 
da bundan. 

Bu çaba, aslında o dönemin öğren-
cileri arasında çok görülen aile ve top-
luma karşı görevlerini yerine getirmeyi 
içeren bir misyondan kaynaklanıyor 
olsa gerek. 

Ancak mezuniyet sonrası çalıştıkla-
rı fabrikada yaşanan bir grevin ardın-
dan  3 mühendis arkadaş kendilerini 
bir anda masanın karşı tarafında bu-
luyorlar. Grev sırasında ‘kapsam dışı 
personel’ oldukları için işte kalıyorlar 

[bir portre ►
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Şerif Ünan

   ŞERİF ÜNAN KİMDİR?

1948 İzmit Gündoğdu köyü doğumlu olan Şerif Ünan, ilk ve orta eğitimini İzmit’te 
tamamladı. 1965 yılında ODTÜ’ye girdi, 1970 yılında Elektrik Mühendisi oldu. 1972 
yılında Yüksek Mühendis unvanını aldı. Üniversite yıllarından itibaren sivil toplum ör-
gütlerinde aktif görevler üstlendi. Bir süre TEK’te çalıştı. 1972-73 yıllarında asker-
lik görevi sırasında Deniz Kuvvetlerinde İngilizce ve elektroteknik öğretmenliği yaptı. 
1973-77 yılları arasında Mannesmann’da İşletme Mühendisi, olarak çalıştı. 1977-82 
yıllarında Goodyear’de görev yaptı. 1973-77 döneminde İzmit Belediye Meclisi üyesi 
olan Ünan, 1978 yılında üç arkadaşı ile birlikte bugün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu 
Kalibre Boru’yu kurdu. Kalibre Boru, özellikle otomotiv sektörüne parça üreten, 400 
kişinin çalıştığı bir kuruluş haline geldi. Üretiminin yüzde 65’ini de ihraç ediyor. Ünan, 
1994-96 yıllarında KYÖD Başkanlığı yaptı. Halen kurucusu olduğu KYÖV ve ODTÜ 
KYÖD İlköğretim Okulu’nun da yönetim kurulu başkanı. Evli, iki çocuk, bir torun sahibi 
olan Ünan, İngilizce ve Almanca biliyor.

“Çok iyi olmak, kaliteli olmak sıradandır. 

Önemli olan insanları hayran bırakmak, çarpıcı olmaktır.”

� Kocaeli Odavizyon
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ancak fabrikada üretimin durması onları yeni arayışlara sü-
rüklüyor.

Kendileri bir süre daha bir başka fabrikada çalışmaya 
devam ediyorlar ancak bir yakınlarına ait benzin istasyonu-
nun hangarlarında yapılan denemelerle Kalibre Boru’nun ilk 
üretim hatlarını kuruyorlar. 

Yıl 1978. 
Bugün 36 yıl olmuş,
Başlangıcı Şerif Ünan; “O yıllar  Türkiye’de petrol krizi 

ve döviz sıkıntısı yaşanıyordu ve sanayiciler ipliği saracak 
masura bulamıyorlardı. Biz de bu ihtiyaçtan yola çıkarak bu 
işi yapmaya karar verdik. 

Kalibre Boru olarak ilk işimiz tekstil sektörü için çelik 
masura üretimi oldu. Bugüne kıyasla çok zor şartlarda bu işi 
denediğimiz için çok sıkıntılar yaşadık. 

akat kendi know-how’ımızı yaratarak ve piyasadan aldı-
ğımız destekle üretimimizi sürdürdük. Zor koşullarda gelen 
başarı bize çok şey öğretti. Kazandıklarımızı işe yatırdık ve 
bu sayede önce tekstille başlamış olan iş daha sonra değişik 
sektörlere doğru kaydırdık.

Biz Kalibre Boru olarak Türkiye’nin çelik özel boru ihti-
yacını karşılayan ilk kuruluş olduk. İlk anda üç patron, bir 
işçi ile başladığımız 36 yolculukta değişik sektörlere girdik. 
Bu süreçte kendimizi epeyce yeniledik. Yaklaşık 400 çalışa-
nımızla üretimimizin yüzde 65’ini ihraç eden  Avrupa’daki 
ilk on firma arasında, konusunda rekabet edebilen bir kuru-
luş haline geldik.” diye anlatıyor. 

‘Başaran’ Şerif Ünan, oyuncağını kimseye kaptırmak 
istemeyen bir çocuk gibi, ‘Bir süre daha çalışmak istediği-
ni’ söylüyor. Çalışmak istiyor, çünkü birçok şirketin düştüğü 
tuzağa düşmek istemiyor. 10 yıla yakın bir süredir, aile şir-
ketleri için bir yol haritası olarak nitelendirilen  ‘Aile Anaya-
sası’ hazırlığı da bundan. 

Kendi ifadesine göre 3 kuşak sonra yaşayabilen şirketle-
rin oranı yüzde 3’ü aşmıyor. Bu yüzden tüm başarılı şirketle-
rin kurucularının, şirketin ayakta kalması için kendilerinden 
sonraki dönemi de planlaması gerekiyor.

Bunun için oturur Aile Anayasası’nı hazırlar. Artık ken-
disinden sonraki kuşakların ‘yol haritası’ da ortaya çıkmıştır. 
Artık binbir güçlükle kurulan ve büyütülen şirketin geleceği 
daha da güvence altındadır. 

Peki nasıl bir kişidir Şerif Ünan? Kendi ağzından anla-
maya çalışalım!

 -Sağlamcı yaklaşım
Çalıştığımız bir şirketle birlikte Rusya’da üs kuracağız. 

Rusya otomotiv için teşvik veriyor. ancak yerlileştirme is-
tiyor. Yavaş yavaş başlıyoruz. Önce depoya göndereceğiz. 
Sonra kesme makinası koyacağız. Ardından boru yapmak 
için çekme makinası, kaynak makinası koyacağız. Sonuçları 
göre göre, yavaş yavaş  büyüyeceğiz. 

 -Ortaklığa dikkat
Ortaklarla iş kurarsan kavga kesindir. Ya az paradan, 

ya çok paradan. Biz uğraştık, Türkiye’yi sıkıntılardan kur-
tardık. İthal ikamesi yaptık. İthalatı durdurduk. Biz tekstil 
ülkesiyiz. Biz başarınca İsviçre ve Almanya’dan bize ihracat 
yapan firmaları battı. Ortaklar arasında yaptığımız centil-
menlik anlaşması ile kavga etmeden ayrılmayı başardık.

-Krizler
Krizlerden tabiiki etkilendik. 1994, 2001, 2008 krizleri-

ni yaşadık. Çıkışı ihracatla sağladık. 1994’le birlikte ihraca-
ta başladık. Eğer ihracat yapamazsam Gümrük Birliği beni 
öldürecekti. Biz dışarı satma hedefi koyduk ve başardık. 

Arkadaş ortaklığı sona erdikten sonra kardeşlerin 
katılımıyla bir süre devam eden ortaklık deneyimleri 
Şerif Ünan’ı yıpratır. Çocuklarının da bu tür sıkıntı-
ları yaşayacağını düşünür. Buna bir çözüm olsun diye 
anayasa yazmaya çalışır. 10 yıla yakın bir sürede eş 
ve çocuklarının da onayıyla bir anayasa hazırlar. 

Şerif Ünan’a göre aynı anne babadan doğan ço-
cuklar evleninceye kadar çok sorun olmaz. Ancak 
evlenip eş ve çocukları olunca şirketlerde çatışmalar 
kaçınılmaz olur. 

O, bu süreci şöyle anlatıyor:
“Yaşadığım ilk zorluk “Aile Anayasa”sı ihtiyaç 

olduğunda, aile meclisinin kurulmasını gündeme ge-
tirdiğim zaman oldu. Çocuklar çok genç olduğu için 
tam olarak durumu kabullenmeleri çok kolay olma-
dığı gibi tepkileri de olumlu değildi. Aile içinde böy-
le bir anayasının gerekli olmadığını düşünüyorlardı. 
Fakat aileler de büyüyor, aileye yeni bireyler katıl-
dıkça şirket içi ilişkilerin ve iş akışlarının durumu da 
başlangıçtaki kadar kolay olmuyor. Çocuklarıma tüm 
bunları anlatmaya çalıştım. Onlara bu durumu alış-
tırarak, sindirerek kabullendirmek ve inanmalarını  
sağlamak bir kaç yıl sürdü. O nedenle bu sürecin biraz 
zor geçtiğinin altını çizmek isterim.”

ŞERİF ÜNAN’A GÖRE 
AİLE ŞİRKETLERİNİN TEMEL SORUNLARI
Aile kontrolünü kaybetmeden büyümek için gerek-

li  mali kaynak temini
İşin ve ailenin nakit ihtiyaçları arasındaki çelişki
Devir planlaması yapılmaması, varislerin intikal 

vergilerini ödeyememesi,
Aile liderinin zamanında işi terk edememesi,
Yetkin profesyonelleri işe çekememek,
Kardeşler arasındaki rekabet, veliahtın kabul edil-

memesi,
Yetenekli aile bireylerini işe çekememek,
Uygun kültürel ortam yaratılamaması

ŞERİF ÜNAN’DAN SANAYİCİLERE UYARI
“Kurucusu olduğunuz şirketin gelecek nesillerde 

devam etmesini istiyorsanız, aile anayasası yazınız. 
Yoksa ya sizdten sonra ya 2. nesil ve 3. nesilde binbir 
güçlüklerle yarattığınız bu eser yok olacak, satılacak 
ve ailenizden kimseye yarar sağlamayacaktır.”

AİLE ANAYASASI
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Avrupa’ya nakliye dahil ucuz verme başarısını gösterdik. 
-
-Niş iş
Yaptığımız iş niş bir işti. İlk yıllarda yüzde 50 para almadan 

işi yapmazdık. Peşinat alırdık. Şimdi hammaddeyi erken alıp, 
ödemeyi daha sonra alabiliyoruz. Finanse edebiliyoruz. 

-En büyük kriz
Sacın tonu 1500 dolara çıkıyordu. 1200’den Romanya’dan 

sac getirme şansı yakaladık. Kriz başladı, iptaler başladı. Mal 
gelirken fiyatı 400 dolara düştü. 400’den satıp bankaya parayı 
1200’den nasıl vereceğim? Çok malı olanlar battı.

 Hem 400’den aldığımızı, hem 
1000-1200’den aldığıızı 600’den 
verip stoğu eritmeye çalıştık. Zararı 
minimize etmeye çalıştık. Biz eritebil-
dik, eritemeyenler oldu. 

İş hayatımızdaki en kötü örnek 
buydu. 120 kişiyi işten çıkarmak zo-
runda kaldık. 4 vardiyadan tek vardi-
yaya düştük. Herşey iptal oldu. Kısa 
çalışma ödeneği ile nefes alabildik.

Bugün daha çok iş yapıyor, daha 
az ciro yapabiliyoruz. Karlılık giderek 
azalıyor. Ama olsun, önemli olan işi 
çevirebilmek.

-En büyük ders
Aldığımız ders şu; stok yapmaya-

caksın. 40 yıldır şunu öğrenmiştik; 
paran var mı mal al. Satma mal dur-
sun. 40 yılın dersi buydu. Doğru de-
ğilmiş. Şimdi artık sipariş kadar ya 
da biraz daha fazlası kadar stokla işi 
yapmak zorundasın. Her zaman düşü-
nüyorsun.  Patlarsa ne olacak. 

-Babam “Kendi paranı kazan” 
derdi

Ben işkolik bir adamım. İşadamı 
aile filan düşünmez, sadece işi düşü-
nür. İşkolik hırsı olmak demek, kim-
seye güvenememek, evi çocuğu filan 
düşünmemek demek. Çağırmasalar 
eve gitmezsin yani. 

Neden böyle; başarı hırsı, tutkusu olan bir tipim. Belki de 
babam sebep. Faturası da var. Biz sınıfı geçerdik, millet çocu-
ğuna bisiklet alırdı, bizde olmazdı. Sınıfı geçtik, babam ‘Geçtiy-
sen kendine geçtin. Kendi paranı kazan’ derdi. 

Ağzımla kuş tutuyordum. Babama götürüyordum. O bana 
daha niye 2 tane tutmadın diyordu. Büyük burslar kazandım. 
Siyasetle uğraşıyorum, sınıfı geçiyorum değişmiyor. 

Tabiiki 6 kardeşiz. O’nun için hiç de kolay değldi. 

-Bu iş zordur dediler
Eğitimle ilgili bir vakıf kurdum. Ankara’dan hocalar geldi. 

“Bu iş göründüğü kadar kolay değildir, zordur “ filan dediler. 
“Ben dağı delerim. Öbür taraftan çıkarım” dedim. Böyle-

sine inatçıyımdır. Kolay kolay girmem, zor girerim ama kararı 

verdim mi yaparım.
Çünkü ben çocukluğumdan her beri herşeyi yapıyorum. Hiç 

parası olmayan biri nasıl bu kadar iş yapar. Neyse yolu yöntemi, 
eğitimi kursu vesairesi... Uğraşırım yaparım.  

-Patronlar nasıl uyur?
3 ortaktık, doğal oarak risk de 3’e bölünüyordu. Ayrıldıktan 

sonra uyuyamaya başladım. 
Sanayi ilişkilerini bilen bir psikoloğa gittim. “Bu adamlar 

nasıl uyuyorlar?” diye sordum. 
‘Onların deneyimleri babadan dededen’ geliyor diye yanıt 

verdi. Sonra bana riski kontrol etmem için önerilerde bulundu. 
Mesela varlıklar sigortalanmalıydı. 
Kıdem tazminatı artı borçlar toplamı-
nın alacaklar artı stokların toplamın-
dan büyük olması gerekliydi. İstihdam 
ve büyüme bu formülle yapılmalıydı. 

İşin yetki ve sorumluluğu delege 
edilmeli, Daima bardağın dolu tarafı 
düşünülmeli, İç denetim yaptırılma-
lıydı. 

Bu önerileri dikkate aldım ve bi-
raz rahatladım.

-Ana işte büyüme
Şirket 1988’de kendi ham ana bo-

rusunu yapmak üzere ilk boru kaynak 
makinasını kurdu. 2002 yılında üreti-
len mamül boruların boy kesme, pah 
kırma, delme gibi son işlemlerini yap-
mak üzere tesisler yapılandırdı. Bun-
lar hep birbirine bağlı işler oldu. Bun-
lar yapılırken başka işlere yönelmeyi 
tercih etmedim. Farklı sektörlerde iş 
yapabilmek için kurumsallaşmaların 
tam olması gerekir. Kurumsallaşma 
olmadıkça başka işlere girmek tehli-
keli olur. 

 
-İlişkileri önemserim
En büyük kabiliyetim ilişkiler. İn-

san ilişkileri. ben tatlı dilli yılanı de-
liğinden çıkaracak bir adamım. Küs 
durmam. Ama yanlışını gördüysem 
en yakınıma. oğluma da kızarım. 

Bugün azarladıysam, yaralı gezerim. Zor sabrederim. ama 
kırılmasın diye uyarmamazlık etmem. 

-Tedbirli olmak
Çok sağlamcıyımdır. Bütün herşeyi bağlarım. Çünkü kay-

betmemek gerekiyor. Çok kontrolcüyüm. Yıllardır işten uzak-
laşmak için uğraşıyorum. Eğitim bile aldım. Ancak aklım ora-
da. Kapı, fatura, şu, bu. Bu nedenle iç denetim başlattım.

Yokum ya, tüm işlevler raporlanıyor. Ne oluyor, orası yanı-
yor mu, herhangi bir risk var mı?

-Deneyim demek...
Deneyim yaptığımız hataların toplamıdır. Ben çok tecrübeli-

yim demek çok hata yaptım demektir. 

Bana “Bu zor iştir” dediler,
Ben de onlara “Ben bu Kartepe dağını deler, 
öbür taraftan çıkarım. Yeterki karar vereyim” dedim.

Türk milletini mozaike benzetirler. Bu benzetme doğru 
değildir. mozaikin unsurları birbirini etkilemez, zaten 
soğuktur. Bence bu cam kazanda pişirilen aşure bizi daha 
iyi anlatır. Çünkü her birinin ayrı bir tadı vardır. Birleşip 
oluşturdukları aşurenin de hepsinden ayrı bir tadı olur. 
Üstelik sıcaktır.

[bir portre ►
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- Ünan ailesi olarak her 
zaman birbirimizi sevelim, 
sayalım. Böylece işin ilerle-
mesini ve aile refahının sü-
rekliliğini sağlayalım. 

- Sevgi insan olmanın te-
meli ve hayatı yaşamayı de-
ğer kılan kaynaktır. Kötü bir 
dil, kullananı ve diğerlerini 
yaralar. Nazik bir dil, her 
şeyi huzur içinde tutar. Söy-
lediğimiz her sözcüğe dikkat 
edelim.

-Bize yıllardan beri bü-
yüklerimizden devir olan 
alçak gönüllülüğümüzü ko-
ruyarak, her çabamızı, ya-
pabileceğinizin en iyisini 
yapmak için sarf edelim.

-Doğru kazanç alın teri 
ile elde edilmelidir. Birbi-
rimizin zayıf taraflarından 
yarar sağlayarak iş yapma-
yalım.

-Rekabet ilerleme ve bü-
yüme için önemli bir unsur-
dur ancak aşırı ve gereksiz 
rekabetten kaçınalım. Başa-
rıyı hep birlikte paylaşarak 
yakalamaya çalışalım. 

-Başarı ve başarısızlıkta açıklığı sağlayıp, ödül 
ve cezada adil olalım. Başarıyı ödüllendirmeyi ih-
mal etmeyelim ve hatalara göz yummayalım. 

-Plansızca borçlanmayalım, kefil olmayalım. 
Faiz almak amacıyla borç vermeyelim. 

-Kazançlarımızdan tasarruf edelim, sosyal so-
rumluluk projelerine karşılıksız katkıda bulunalım. 

-Önemli konularda tek başımıza karar vermeye-
lim. mutlaka ilgili kişilere danışalım. 

-Şirket aileye hizmet etmez, aile şirkete hizmet 
eder prensibini daime geçerli kılalım.

-Çocuklarımızın eğitim, topluma karşı sorumlu-
luğumzudur. Hem zihinlerini, hem bedenlerini, etik, 
entellektüel ve bedensel olarak eğitelim.

-İş yerinde çalışacak aile üyeleri en az aile dışı 
çalışanlar kadar yetenekli ve çalışkan olmalıdır. Aile 
üyeleri atandıkları iş konusunda yetkin olmalıdır. 

-Performans standartları herkes için aynı olma-
lıdır. 

-İşte çalışacak çocuklar genç yaşta alıştırılmalı, 

eğitimlerini tamamlamalı 
ve en az 2 yıl başka işte ça-
lıştıktan sonra şirkette ça-
lışmaya başlamalıdır. 

-Aile üyelerinin hepsi 
aynı işte çalışacak diye bir 
kaide yoktur. “Aile üye-
lerinden bazıları işe yara-
yabilirler” diye düşünmek 
daha gerçekçidir. 

-Görev vereceğimiz aile 
üyeleri ile ilgili olarak şir-
ketin üst düzey yetkilileri-
nin fikrini de mutlaka ala-
lım. 

-Patronluk, sermaye-
darlık ve aile üyeliği ile işin 
yürütülmesini ayıralım. 

-Çocukları diğerleri gibi 
nitelik, yetenek ve deneyim-
lerine uyan emsal görev-
herde başlatalım. Patron 
olarak işe başlatmayalım. 
Odası, mobilyası, çalışma 
saatleri ve yemek düzeni 
emsalleri gibi olmalı. Üc-
retleri profesyonellerden 
farklı olmamalı. 

-Yaş ve cinsiyet ayrımı 
yapmayalım, performanslarına göre yükseltelim, 
başarısız olanları yükseltmeyelim. 

-işimiz, oğul, kız, eş, dost, akraba ve profesyo-
nellerden ehil, nitelikleri uyan ve iyi niyetli olanlara 
emanet edilmelidir. 

-Aile daima mevcut başkanın yerini alacak olan 
halefi belirlemelidir.

-Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı en geç 60 ya-
şında aktif çalışmayı, 65 yaşında da Yönetim Kuru-
lu Başkanlığı’nı bırakmalıdır. 

-Hisselerin piyasa değeri her ay açıklanmalı ve 
hissedarlar arasında bu fiyat üzerinden her zaman 
alışveriş olabilmelidir. 

-Yönetim Kurulu ya da İcra Kurulu’nda en az 
yüzde 40 dolayında profesyonel olmalıdır.

-Profesyonel tepe yöneticilerinin en az yüzde 60’ı 
aile dışından seçilmelidir.

-Şirketin avukatı, danışmanı, muhasebecisi ve 
kilit yöneticileri Yönetim Kurulu’nda olmamalıdır. 
Yönetim Kurulu’nda arkadaş atanmamalıdır. Önem-
li müşteriler ve satıcılar yönetimde olmamalıdır. 

ŞERİF ÜNAN’IN HAZIRLADIĞI AİLE ANAYASASINDAN ÖRNEKLER
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Dünya ve Türkiye’de yaşanan son gelişme-
ler şüphesizki herkesi olduğu gibi bizleri 
ve sektörümüzü de etkiledi. Bizler olum-
suz yönde etkilendik. İşadamları için do-

ların durumu ve diğer ekonomik parametreler açısın-
dan belirsizlikler sözkonusu. Bu arada biri biten biri 
de yapılacak olan seçimler var; tabii ki bunlar da bir 
siyasi belirsizlik yaratıyor. Bunların hepsi de bizlere 
olumsuz olarak yansıyor. Mart ayı sonunda yapılan 
yerel seçimlerle beraber tablonun biraz daha belirgin-
leşmesini bekliyorum. Ekonominin ilk seçimle beraber 
biraz daha düzeleceğine inanıyorum. 

Firma olarak bizler demir çelik sektöründeyiz. 
Ana-metal, demir çelik sektöründe kurun artmış ol-
ması, rekabet anlamında pek işe yaramıyor. 

2013 yılına bakacak olursak hem firma olarak 
hem sektör olarak ‘iyi geçti’ diyebiliriz. Tabii ki her-
kesi etkileyen olaylar genel olarak 2013 yılı son çey-
reğinden sonra ortaya çıkmaya başladı. Dolayısı ile bu 
dönemlerde firmaların daha dikkatli, daha kontrollü 
olması gerekiyor. Finansman anlamında, kur anla-
mında döviz pozisyonunun iyi takip edilmesi lazım. 
Ekonomik gündemin ve verilerin daha güncel takip 
edilmesi lazım. Ben 2014’ten umutsuz değilim, çok 
fazla sıkıntı yaşanacağına inanmıyorum.

Sami Soybaş Demir Sanayi ve Ticaret AŞ. 
Genel Müdürü Osman SOYBAŞ

Ben 2014’ten umutsuz değilim

2014 yılında gerek dünya gerek Türkiye’de 
yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisi-
ne ve sektörlere etkisini değerlendiren 
Kocaelili sanayiciler, yaşananların olum-

suz etkisinden şikayetçiler. Yine de umutsuz olmayan 
Kocaeli sanayicisi, 2014’ten çok şey de beklemiyor. 

Özellikle döviz kurlarında yaşanan dalgalanma-
larla ihracatta da belirsizlik yaşayan firmaların sı-
kıntısı, bazı sektörler için devam edecek gibi görü-
nüyor. 

Yaşanan gelişmeler sadece kârları değil yatırım-
ları da etkileyecek gibi görünüyor. Düşük kâr marjı 
ile çalışmak durumunda kalan birçok sektörde firma-
lar, 2014 yılı için yeni yatırımlardan da uzak dura-
caklarının sinyalini veriyor.

2014’te umut varsa da, 
yeni yatırımlar olmayacak gibi



�Kocaeli Odavizyon

Yaşanan gelişmeler ekonominin bütün dallarını olduğu 
gibi bizi de son derece etkiledi. Kurların aşırı artması, 
özellikle önümüzdeki sektörün yani kablo ve bizden ürün 
alan, üretim yapan tüm kuruluşların hepsinde darboğaz 

yarattı. Bundan 3 ay önceki hesap edilen borçlar yüzde 10-15 seviye-
lerinde arttı. Burada ödeme sıkıntısı ortaya çıkıyor. Sektörde zorun-
lu bir küçülmeye doğru gitme temayülü var. Bu küçülme gelecek için 
çok olumlu görünmüyor. İhracat iyi gidiyor. Bence Avrupa bu konuda 
üzerindeki global yükün çoğunu attı, sorunlarını azalttı. Dolayısıyla 
Avrupa’ya ihracat artıyor. Ortadoğu zaten büyüdü. İhtacatta müsbet 
yönde gelişmeler var. Dahili pazarda darlık var. Tabi bu sene hammad-
dede çok büyük sıkıntı var. Çünkü Türkiye’nin en büyük kaynaklarının 
biri olan Kazakistan, en büyük tesisini bakıma aldı. Dolayısıyla 3 sene 
ordan Türkiye’ye 100 bin ton civarında hammadde girmemiş olacak, 
bu da tabii ham maddeye darboğaz yaratıyor.

Evren Zincir olarak denizcilik sektöründe faaliyet gösteri-
yoruz. Sektörde gemi zinciri ve çapa imalatı yapıyoruz. 
Yurt içi faaliyetlerimizin yanı sıra ve ağırlıklı olarak yurt-
dışında da çalışmalar yapıyoruz. 2008 yılından beri de-

nizcilik sektörü çok verimsizdi. Yani kapasitesinin belki yüzde 10’unu 
kullanıyordu. Ama 2013 yılı sonu itibari ile yavaş yavaş bir ilerleme 
yaşanıyor. Bundan sonra da  devlet projeleri ve askeri  projelerle bera-
ber iyileşmeler yaşanacaktır. İşlerimiz kısa vadede değil, uzun vadede 
oluyor. 2014 yılının son periyodu itibari ile sektörün daha hızlanacağını 
ümit ediyoruz. Tabii çok büyük büyümeler beklemiyoruz, sektörün eskisi 
gibi olacağını tahmin etmiyoruz ama 2014 yılının 2013 yılından biraz 
daha iyi olacağını ümit ediyoruz. İhracat yapan bir firmayız. Ekonomik 
çalkalanmalar ihracat yapan firmalara anlık bazda iyi gelebilir. Ama bu 
anlıktır. Sonrasında bunun acısı çıkar diye düşünüyorum. Biz onu uzun 
vadede iyi görmüyoruz. Ben her zaman enflasyon ne kadar ilerliyorsa 
döviz de o oranda ilerlemeli tezini savunuyorum. Bu fark her iki tarafta 
da dengeli olmak zorundadır. Dengesizlik yaşandığı zaman uzun  vade-
de ihracat yapan firmaları olumsuz yönde etkiler. Kurların yükselmesi 
anlık olarak çok iyi olabilir diye düşünebiliriz ama uzun vadede bizi 
yoracaktır diye düşünüyorum.

Birol Bozkurt 
Evren Zincir Yönetim Kurulu Üyesi 
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi 
KSO Genç Girişimciler Kurulu Bşk. Yrd.

Bizim üretim konumuz fayanslar içerisinde 
bulunan bordürlerin üretimi ve satışıdır. 
İşyerimiz Başiskele ilçesinde bulunuyor. 
2013 senesi ve 2012 seneleri benzer yıllar-

dı. Karlılık oranlarımız çok düştü. Maaliyetlerimiz her 
geçen gün artıyor. Fakat biz fiyatlarımızı artan maliyet-
lere göre dengeleyemiyoruz. Dolayısıyla kar marjları dü-
şük bir şekilde çalışıyoruz. Tabi bu bize sıkıntı veriyor. 
2014 yılının da 2013 yılından farklı olabileceğini düşün-
müyorum. Ekonomide yaşanan belirsizlikler firmamızı 
etkiledi. Kur farklılıklarının yükselmesi, dolayısı ile ham-
madde girişlerinin yabancı para karşılığında olan artışı, 
kar marjımızın erimesine sebep oldu. 2014 yılı için yeni 
yatırımlarımız olmayacak. Yurt dışına ihracat yapıyoruz. 
Azerbaycan, Gürcistan, Irak gibi ülkelere ihracat yapı-
yoruz. 

Hasan Fırıncı
Tursan Seramik San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Yönetim Kurulu Başkanı 
32. Meslek Komitesi Üyesi

Sektörde zorunlu bir küçülmeye 
doğru gitme temaülü var

Kar marjları düşük bir şekilde çalışıyoruz...

Sektörün daha hızlanacağını ümit ediyoruz

Hayrettin Çaycı
Sarkuysan Elektrolitik Bakır 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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Firma Unvanı  TÜRK HENKEL KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres               Beylikbağı Mah. 341 Sok. No:1/A 41400 Çayırova / KOCAELİ

Tel/Faks          0 262 653 30 30
0 262 653 77 01

E-mail               mehmet.yilmaz@henkel.com

Faaliyet            Sabun yıkama ve temizleme ürünü imalatı

MEHMET YILMAZ (Komite Üyesi)

Firma Unvanı  DOW TÜRKİYE KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres               Bayar Cad. S.M. Fatih Öngül Sok. Odak Plaza Kat:3 Kozyatağı / İSTANBUL

Tel/Faks          0 216 571 16 20
0 216 416 08 90

E-mail               tyildirim@dow.com

Faaliyet            Boya, poliüretan ve plastik katkı madde imalatı

TANER YILDIRIM (Meclis Üyesi)

Firma Unvanı  POLİSAN KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres               Dilovası OSB Liman Cad. Dilovası / KOCAELİ

Tel/Faks          0 262 679 71 00
0 262 754 80 56

E-mail               n.hakoglu@polisan.com.tr

Faaliyet            Boya ve vernik imalatı

NECATİ HAKOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kocaeli Sanayi Odası 10. Meslek Komitesi
TEMEL KİMYASAL ÜRÜNLER 

SANAYİ GRUBU

Firma Unvanı  HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş.

Adres               Sepetlipınar Mah. Hayat Cad. No:2 Yeniköy / KOCAELİ

Tel/Faks          0 262 317 51 00
0 262 341 32 81

E-mail               hertan@hayat.com.tr

Faaliyet            Deterjan, temizlik ürünleri, sles ve labsa üretimi

Firma Unvanı  DSM BESİN MADDELERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres               GOSB 700. Sok. No:718 Gebze / KOCAELİ

Tel/Faks          0 262 751 11 40
0 262 751 11 45

E-mail               akif.ozenler@dsm.com

Faaliyet            Kimyasal ürün imalatı (yem katkı)

MEHMET AKİF ÖZENLER (Komite Başkan Yrd.)

HÜSEYİN ERTAN (Komite Başkanı)
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Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına Dair ADR 
Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmiş olması sonrası yaşanan prob-
lemler üzerinde görüş alışverişinde bulunmaya devam eden 10 
Meslek Komitesi, taşıma kurallarının ve alt yapının henüz 
hazır olmamasına rağmen yayınlanan yönetmeliğin ve uygu-
lamanın sağlıksız başlamış olmasına işaret ediyor. Uygulama 
noktasında olan kamu yetkililerinin de bilgi eksikliği sebebi 
ile ceza uygulamalarının yerinde olmadığını ifade eden komi-
te üyeleri ceza maddelerinin uygulanmasının ileri bir tarihe 
ertelenmesi gerektiği konusunda hemfikir. Yönetmelik kapsa-
mında UN sertifikalı ambalajların kullanılmasının beklendiği 
ancak hem eski ürünlere ait ambalajların buna uymadığı ve bu 
ürünlere ait uygulamanın nasıl olacağı bilinmediğine ve yeni 
imal edilecek ürünler için de UN sertifikalı ambalaj üretim-
lerinin yok veya yetersiz olduğu ifade edilirken; bu konudaki 
uygulamaların ne olması gerektiği, üretimin ve ihracatın aksa-
maması için alınması gereken önlemler hakkında yetkililerle 
toplantı yapılmasına karar verildi. Şubat 2014 tarihinde TSE, 
Tugem, ASD, ambalaj üreticisi iki firma yetkilisi ve kimya lo-
jistiği konusunda deneyimli iki firmadan yetkililerin katılımı 
ile yapılan toplantıda; karayolunda kimyasal madde taşımaya 
yönelik sürücülere verilen SRC belgelerinin halihazırda verile-

mediği ve bu konuda devletin belgeleri düzenlemesi gerektiği-
ne dikkat çekildi. 

Sözkonusu toplantıda ayrıca; 
• IBC ambalajlarda taşınan kimyasal maddeler ile tanker 

ile taşınanların kimyasallara ait risklerinin aynı olduğundan 
bahisle uygulamadaki farkların ortadan kaldırılması gerekti-
ği; 

• Firmaların konu hakkında tam bilgi sahibi olmaması se-
bebi ile akredite edilmiş bir kurumdan alınan eğitimin yeterli 
olmadığı, daha sonra bakanlıkça açılan sınavdan başarılı ol-
mak suretiyle belge alınabildiği belirtilerek bu konudaki bilgi 
kirliliğinin ortadan kaldırılması adına TUGEM’den Mehmet 
Tanbaş’ın üyelere bilgilendirme yapmasının yerinde olacağı;

• Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Genel SekreteriAs-
lıhan Arıkan’ın yönetmeliğin ertelenmesi gerekliliğini ortaya 
koyması ile bir danışma komisyonu kurularak sektör ve do-
layısıyla bu konuya taraf olanların bu komisyonda yer alması 
gerektiği ve ilgili bakanlıkta oluşturulması gerektiği anlatıldı.

10. Meslek Komitesi
‘Temel Kimyasal Ürünler 

Sanayi Grubu’



Hexagon Studio, ula-

Türkiye ihracatını sırtlayan kimya, yı-
lın ilk çeyreğinde ihracatını 4 milyar 
326 milyon dolara yükseltti. Bu dö-
nemde Irak, Mısır ve Birleşik Arap 

Emirlikleri en fazla ihracat yapılan ülkeler ola-
rak sıralanırken; Malta, Almanya, İtalya, Rusya, 
İran, ABD ve Ürdün ise üst sıralarda yer alan 
diğer ülkeler oldu. İlk çeyrekte Avrupa ekono-
misindeki canlanmanın kimya ihracatına olumlu 
etkisi sürdü ve sektör AB’ye ihracatını yüzde 6,3 
oranında artırdı. Ocak - Mart döneminde kimya 
ihracatında ilk üçte; plastikler ve mamulleri, mi-
neral yakıtlar ve yağlar,  kauçuk ve kauçuk eşya 
sektörleri yer aldı. 15,51’lik artışla 1 milyar 
343 milyon dolara yükselen plastik ihracatında 
Irak, Almanya ve İtalya başı çekti. 

- Akyüz: Avrupa’daki toparlanmanın 
etkilerinin sürüyor
Mineral yakıtlar ve yağlarda Malta, Birleşik 

Arap Emirlikleri ve Mısır ağırlık kazanırken, 
kauçuk ve kauçuk eşya sektörü yüzde 21,03 
artışla ihracatını 354 milyon dolara yükseltti. 
Boya, kozmetikler, sabun, kişisel temizlik mad-
deleri, eczacılık ürünleri ve organik kimyasallar 
gibi alt sektörler de ihracat artışındaki iyi per-
formansıyla dikkat çekti. 

2014 yılı Mart ayında ise 1 milyar 474 mil-
yon dolar ile otomotiv ve hazır giyimin ardından 
üçüncü sırada yer alan kimya, en çok ihracatı 
Irak, Almanya ve yüzde 714 rekor ihracat ar-
tışıyla Birleşik Arap Emirliklerine yaptı. Bu 
dönemde en fazla ihracat yapılan diğer ülkeler 
de şöyle sıralanıyor: İtalya, Mısır, Cebeli Tarık, 
Rusya, İspanya, Ürdün ve Malta. 

Türkiye’nin Avrupa’ya kimyasal 
ürün ihracatı yüzde 6,3 arttı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, ihracat gündemine yeniden dönme 
zamanının geldiğini belirterek şunları söyledi: “Uzun süredir gündemimizi 
seçimler oluşturuyordu. Yoğun seçim döneminde çoğu üretici firmamız 
gelişmelere bağlı olarak uzun vadeli anlaşma yapmaktan çekiniyordu. Bu 
süreç sona erdi. Artık Türkiye’nin kriz senaryosundan çok 2023 yılı ihra-
cat stratejisine yoğunlaşması gerekiyor.” 

Kimya ihracatının ilk çeyrekte iyi bir performans sergilediğini de be-
lirten Murat Akyüz, Avrupa’daki toparlanmanın etkilerinin sürdüğünü ve 
kimya sektörüne olumlu bir katkıda bulunduğuna dikkat çekti. 

2013 ($)            2014 ($)            FARK (%)

OCAK

ŞUBAT 

MART

1.320.517.982,58 1.408.362.367,70      6,65

1.435.187.217,87 1.454.150.616,08       1,32    

 

1.459.655.638,00 1.474.562.956,00       1,02 

2014 Mart ayında en fazla hangi ülkelere kimya ihracatı yaptık? 2014’de kimya ihracatı

[kimya ►

1� Kocaeli Odavizyon



Türkiye, ocak-mart dönemindeki kimyevi mad-
deler ve mamulleri ihracatını 2013’ün aynı 
dönemine göre yüzde 2,7 arttırdı. Türkiye İh-
racatçılar Meclisinin (TİM) verilerinden der-

lenen bilgiye göre, kimyevi maddeler ve mamulleri sektö-
ründe 2013’ün ocak-mart döneminde 4 milyar 197 milyon 
527 bin dolarlık ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,7 
artışla 4 milyar 311 milyon 346 bin dolara yükseldi.

- En fazla ihracat İstanbul ve Kocaeli’den
Bu yılın ilk çeyreğinde kimyevi maddeler ve mamulleri 

ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 yük-
selten İstanbul, 1 milyar 753 milyon 273 bin dolarlık ihra-
cat gerçekleştirdi. İstanbul’un en yakın takipçisi Kocaeli, 
söz konusu dönemdeki ihracatını 2013’ün aynı dönemine 
göre yüzde 14,3 azalışla 1 milyar 161 milyon 482 bin 
dolara düşürdü. İstanbul ve Kocaeli, Türkiye’nin kimyevi 
maddeler ve mamulleri ihracatının yüzde 67,6’sını karşı-
ladı. İzmir 354 milyon 810 bin dolar, Ankara 331 milyon 
768 bin dolar, Gaziantep 176 milyon 472 bin dolarlık kim-
yevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarının yer aldığı Ko-
caeli, ihracatının yüzde 75,5’ini karşılayan ‘kimyevi mad-
deler ve mamulleri’ ile ‘taşıt araçları ve yan sanayi’ dış 
satımını geçen yılın aynı ayına göre azalttı. Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlenen bilgiye göre, 

kentte ihracat yapan firmaların şubat ayında sektör bazın-
daki ihracat performansında, ‘kimyevi maddeler ve mamul-
leri’ 1’inci, ‘taşıt araçları ve yan sanayi’ 2’nci oldu. Kentte 
ihracat yapan firmalar, ihracatının yüzde 75,5’ini ‘kimyevi 
maddeler ve mamulleri’ ile ‘taşıt araçları ve yan sanayi’ sek-
töründen elde ederken, bu sektörlerden geçen ay 754 milyon 
737 bin dolar gelir sağlandı.

Geçen ay, kimya sektöründe 2013 yılının aynı ayına 
göre, yüzde 15’lik azalışla 417 milyon 613 bin dolar ihra-
cat gerçekleştiren Kocaeli, Türkiye’nin 1 milyar 449 milyon 
343 bin dolar ‘kimyevi maddeler ve mamulleri’ ihracatının 
yüzde 28,8’ini karşıladı.

Kimya sektörü ihracatı, 4,3 milyar dolar oldu
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DSM markası
kendi sektöründe 
dünyada lider konumda...

Royal DSM sağlık, beslenme ve malzeme alan-
larında faaliyet gösteren bilim temelli global 
bir şirket. DSM Yaşam Bilimleri ve Malzeme 
Bilimleri konusundaki eşsiz yetkinliklerini 

birleştirerek, aynı anda tüm paydaşları için sürdürülebilir 
değer yaratmak amacıyla ekonomik refah, çevresel gelişme 
ve toplumsal ilerleme için çalışıyor. 

DSM gıda ve besin destekleri, kişisel bakım, yem, tıbbi 
aygıtlar, otomotiv, boya, elektrik ve elektronik, yaşam ko-
ruma, alternatif enerji ve biyo-bazlı malzemeler gibi küre-
sel pazarlarda performansı besleyen, koruyan ve iyileştiren 
yenilikçi çözümler sunuyor. DSM, 24 bin 500 çalışanı ile 
yılda yaklaşık 10 milyar euro tutarında net satış gerçekleş-
tiryor. Şirket, NYSE Euronext borsasında kote.

- Demir: Ürün satışları rekor seviyeye yükseldi
2013 yılının firmaları açısından başarılı bir yıl olduğu-

nu dile getiren DSM Türkiye Genel Müdürü Nilgün Demir; 
“Elbette müşterilerimiz açısından da yılı değerlendirmemiz 
gerekiyor. Neticede onların durumu bizi doğrudan etkili-
yor. 2013 yılı beyaz et sektörü açısından son yılların en 

kötü yılı olarak geçti. Çeşitli nedenlerden dolayı fiyatlar 
maalesef çok düştü ve buna kur artışları ve sahada görünen 
hastalıklar sonucu yüksek ölüm oranları da eklenince sonuç 
beklenenden kötü oldu. 

Ayrıca bazı basın yayın organları piliç eti ile ilgili yanlış 
bilgilendirilip kaynak doğruluğunu araştırmadan yayınladı-
lar. Beyaz et üreticilerimiz çok yüksek standart ve kaliteyi 
yakalamış olmalarına rağmen bunu değerlendiremediler. 
Tüketici açısından da kayıp var, çünkü ucuz ve güvenilir 
bir protein kaynağını yeterli düzeyde değerlendiremiyorlar” 
açıklamasında bulundu.     

- Yükseliş trendimizi devam ettireceğiz
2014 yılına beklediğimizden daha iyi başladıklarını 

belirten Nilgün Demir, firma olarak geçen sene yakalamış 
oldukları yükseliş trendini sürdürmeye devam etmek iste-
diklerini aktardı. Nilgün Demir; “Biz kendi açımızdan bir 
sorun görmüyoruz fakat ekonomideki genel sorunlar bizi de 
olumsuz yönde etkileyebilir. Müşterilerimiz kur artışlarına 
karşı çok hassas dolayısı ile yıl içinde kurların seyri belirle-
yici unsur olacaktır” dedi.

[kimya ►
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- 10. Meslek Komitesi olarak ülke 
gündemindeki konulara öncelik veriyoruz
10. Meslek Komitesi üyesi olarak, sektöre yönelik gelişme-

ler konusunda bilgilendirmeler yapılması gerektiğini belirten 
Nilgün Demir; “10. Meslek Komitesi olarak çok aktif çalışma-
larımız olduğunu söyleyebilirim. Zaten kimya sektörünün kal-
binin attığı Kocaeli Sanayi Odası’na da yakışan bu şekilde ol-
masıdır. Komitemizdeki üyeler sektörün önemli firmalarından 
çok değerli kişiler. Çalışmalarımızdaki öncelik, ülkenin günde-
mindeki (yeni çıkan yasalar, güncellenen yönetmelikler, vs…) 
konular oluyor. Özellikle Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsa-
mında talep edilen değişiklikler ile ilgili çalışmalarımız oluyor. 
Bir taraftan sektörde oluşabilecek sıkıntılar ile ilgili çalışmalar 
yapıp bunu bakanlıklarımıza bildirirken, diğer taraftan da sek-
törün oyuncularına bilgilendirme, eğitim, görüş paylaşımı gibi 
faaliyetler düzenleyip  sektörün seviyesini ve standartlarını art-
tırıyoruz ve bu sayede yeni yönetmelik ve kanunlara geçerken 
sektöre gelebilecek zararları minimize etmiş oluyoruz. Daha 
fazla çözüm önerisi sağlamak adına küçük büyük firma ayırt 
etmeden katılımı ve birlikteliği arttırmak istiyoruz. Bu sayede 
hem daha fazla görüş edinmiş hem de sektörün tüm paydaşla-
rına ait çözümler bulmuş olmayı hedefliyoruz” açıklamasında 
bulundu.

- Kurlarda oluşabilecek dalgalanmalar 
büyük sıkıntılar yaratabilir
Son zamanlarda yaşanan ekonomik hareketlerin 

şu ana kadar firmalarına bir olumsuzluk yansıtmadı-
ğını söyleyen Nilgün Demir, müşterilerinin bir bedel 
ödemek zorunda kaldıklarını aktararak; “Sektörün 
girdileri büyük ölçüde ithal hammaddelere dayanıyor. 
Oysa gıda maddeleri TL ile satılıyor bu çok büyük bir 
kur riski oluşturuyor. Kurlarda oluşabilecek dalgalan-
malar büyük sıkıntılar yaratabilir” değerlendirmesin-
de bulundu.

Sınırlı miktarda ihracat yaptıklarından söz eden 
Nilgün Demir, DSM bünyesinde sadece Kuzey Kıbrıs 
ve Azerbaycan’ın sorumluluklarında bulunduğunu ve 
bu ülkelere yapılan satışların, toplamın çok küçük bir 
parçası olduğunu söyledi.  

- DSM, yeni yatırımlar yaparak büyüyor
DSM’nin Türkiye’de çok köklü bir geçmişe sahip 

olduğunu aktaran Nilgün Demir; “1970’li yılların 
başında Roche olarak başlayan ticari aktivitemiz ül-
kemizde çok köklü bir geçmişe sahip. Şirketimiz yem 
sanayimizin modern anlamda gelişmesi için daha ilk 
günlerinden itibaren teknoloji ve bilgi transferi akta-
rılması konusunda köprü görevi üstlendi. 2002 yılında 
DSM olarak değişen markamız Türkiye yem sanayi ile 
birlikte büyüyor diyebiliriz. Onun için DSM markası 
kendi sektöründe dünyada lider konumunda” dedi.

DSM yeni yatırımlar yaparak büyüyen bir şirket 
olduğunu söyleyen Nilgün Demir, “Şu an için kesin-
leşmiş bir yatırım kararı olmamasına rağmen değişik 
alternatifleri değerlendiriyoruz” açıklamasında bu-
lundu. 

- Tüketici gıda güvenliği konusunda 
doğru bilinçlendirilmeli
Sektörün sorunları hakkında bilgi veren Nilgün 

Demir, sektörün gıda güvenliği konusunda tüketicinin 
doğru bilinçlendirilmesi için bir araya gelip ortak ça-
lışması ve en kolay ulaşılabilir protein kaynağı olan 
tavuğun haklı değerinin ortaya çıkması gerektiğini 
söyledi.

1�Kocaeli Odavizyon
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Avustralya-Türk İş Konseyi’nin kuruluşuna iliş-
kin anlaşma Avustralya Büyükelçiliği tarafın-
dan düzenlenen bir resepsiyonla Ankara’da 
kutlandı. Toplantıda söz alan DEİK Başkan 

Yardımcısı ve Türk-Avustralya İş Konseyi Başkanı, Kocaeli 
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, her iki ülke ara-
sındaki ticari ilişkilerin öneminden söz etti.

Resepsiyona ev sahipliği yapan Avustralya’nın Anka-
ra Büyükelçisi James Larsen, iki ülke arasında büyük bir 
tarihi ilişki olduğunu belirterek, “Harika bir geleceğimiz 
olacağına da inanıyorum.” dedi.

Madencilik, madencilikle ilgili hizmetler, tarım ve eği-
tim başta olmak üzere çeşitli iş kollarından pek çok iş ada-
mının bir araya geldiği resepsiyonda kısa bir konuşma ya-
pan Larsen, iş adamlarına yönelik, “ilişkilerimizin geleceği 

sizlersiniz.” ifadesini kullandı. Larsen, iki ülke arasında en 
az gelişen alanın ticari fırsatlar olduğuna dikkati çekti. 
Toplantı da ikinci konuşmayı gerçekleştiren KSO Başka-
nı ve DEİK Başkan Yardımcısı Zeytioğlu, kısa ekonomik 
bir değerlendirmesi sonrası Avustralya ile Türkiye arasında 
sürdürülen ticari ilişkilerden söz etti.

Avustralya-Türk İş Konseyi’nin kurulmasına ilişkin an-
laşma 21 Şubat’ta Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile 
birlikte DEİK Başkan Yardımcısı ve Türk-Avustralya  İş 
Konseyi Başkanı Zeytinoğlu’nun  Avustralya ziyareti sıra-
sında imzalanmıştı. Büyükelçilik rezidansında düzenlenen 
resepsiyona, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-
Avustralya İş Konseyi Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun yanı 
sıra Türk ve Avustralyalı yetkililer, iş adamları, diplomatik 
misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Avustralya - Türk 
İş Konseyi’nin 

kuruluşu kutlandı

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, DEİK Başkan Yardımcısı ve Türk Avustralya İş Konseyi Başkanı olarak katıldığı 
resepsiyonda Avustralya Büyükelcisi James Larsen (ortada) birlikte

[DEİK ►
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Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı 
(MARKA) ile Dış 
Ekonomik İlişkiler 

Kurulu (DEİK) arasında işbirliği 
protokolü imzalandı. MARKA kon-
ferans salonunda yapılan protoko-
lü MARKA adına Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Düzce Valisi Ali İhsan 
Su ile DEİK adına DEİK Başkan 
Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu imzaladılar. Yapılan 
imza törenine MARKA Yönetim 
Kurulu üyeleri de iştirak ettiler.

İmzalanan işbirliği protokolü 
Doğu Marmara illeri olan Kocaeli, 
Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova 
illerinin tanıtım ve yatırım konu-
larında yapılacak işbirliklerini 
içerdi. 

Protokol uyarınca DEİK, Doğu 
Marmara Kalkınma  Ajansı’nın 
yapacağı strateji dokümanları ve 
analiz çalışmalarına, yazılı ve görsel tanıtım malzemeleri-
nin üretimine destek verecek. Ayrıca küresel yatırımcıları 
Ajans bölgesine yönlendirecek. 

DEİK ve MARKA arasında ortak eğitimlerin de yapıl-

masını içeren protokolde, DEİK bölge işletmelerine yönelik 
program ve destek mekanizmalarında kullanılmak üzere 
fon kaynağı yaratmak için; yerel, ulusal ya da uluslararası 
fonlar, kredi kuruluşları ve bankalarla gerçekleştirilecek 
çalışma ve işbirliklerine katkı sağlayacak.

MARKA ve DEİK 
arasında işbirliği 

protokolü imzalandı
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[meclis toplantısı ►

Kocaeli Sanayi Odası Mart Ayı Meclis toplan-
tısı, Başbakan Yardımcısı  Ali Babacan’ın  
katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun ilgi nede-
niyle KSO’nun Meclis toplantısı Kocaeli Bü-

yükşehir Belediyesine ait Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans 
Salonunda yapıldı. 

Meclis Toplantısına Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 
yanısıra Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Kocaeli Milletvekil-
leri İlyas Şeker, Zeki Aygün, Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Vali yardımcısı Mus-
tafa Ünlüsoy, İzmit Kaymakamı Osman Kaymak, Kocaeli 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu, Kocaeli 
Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ, KOTO Meclis Başka-
nı Bülent Karagöz, Marka Genel Sekreteri Fatih Akbulut, 
Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehlivan, İzmit Belediye 
Başkanı Nevzat Doğan, Organize Sanayi Bölgesi Başkan-
ları, Kocaeli Sanayi Odası Meclis üyeleri, sanayiciler ve 
işadamları katıldı.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, top-
lantının açış konuşmasını gerçekleştirerek sözlerine Koca-
eli sanayinin önemli verilerini aktararak başladı. Konuşma-
sında ağırlıkla sanayicilerin ve bölgenin sorunlarına ağırlık 
veren Ayhan Zeytinoğlu, bu konudaki çözüm ve talepleri 
dile getirdi. 

-Zeytinoğlu: Ulaşım altyapısı ile
ilgili çok ciddi taleplerimiz var
Ayhan Zeytinoğlu konuşmasında  şu bilgileri verdi:
“Bölgemizin ulaşım altyapısı ile ilgili çok ciddi talepleri-

miz var. Vilayetimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile uyumlu 
çalışıyoruz. Büyükşehir belediyemiz bütçesinin büyük bir kıs-
mını ulaşım altyapı giderlerine harcıyor. Ancak ihtiyaçları-
mız çok daha fazla. 

Bu taleplerimiz kısaca; demiryolu-liman bağlantı yolları, 
üçüncü köprü otoyolu, dördüncü demiryolu hattı, Güney oto-
yolu ve demiryolu, OSB ve otoyol bağlantıları. Bu yatırımları 
özellikle 2023 hedeflerine ulaşmak için istiyoruz.”

Konuşmasında çeşitli ekonomik değerlendirmelerde de 
bulunan Başkan Zeytinoğlu, “Ocak ayında sanayi üretiminde 
güzel bir sinyal aldık. Sanayinin ekonomideki payı son yıllar-
da giderek azaldı. Ama dünyadaki trend de böyle. Zengin-
leşmemiz üretimle olacaktır. Dolayısıyla üretim ayağımızın 
güçlü olması gerektiğini sık sık vurguluyoruz.Bu artışın net 
bir şekilde ihracat artışından geldiğini görmekteyiz.” dedi. 

-Babacan: Türkiye’nin şartlarını dünyadaki 
genel durumla değerlendirmek durumundayız
Oda Meclisi toplantısına konuk olan Başbakan Yardım-

cısı Ali Babacan ise konuşmasında şunları kaydetti:
“Bugün sizlerle beraber bu meclis toplantısında olmak, 

benim için büyük bir mutluluk. Sanayicilerimizle böyle bir 
istişare imkanı hazırladıkları için başta Sanayi Odası Baş-
kanımız Ayhan Zeytinoğlu olmak üzere  Sanayi Odası men-
suplarına teşekkür ediyorum. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi tab-
loyu incelemeden önce, kuşkusuz dünyadaki  gelişmeleri 
değerlendirmeliyiz. Hem ticaret, hemde finansman bağla-
mında dünyayla ve Avrupayla çok yakından entegre olmuş 
Türkiye’nin şartlarını, buna göre değerlendirmek gerekiyor. 
2008-2009 yıllarında başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına 
alan küresel kriz, geçtiğimiz yıldan itibaren yavaş yavaş bir 
toparlanma dönemine girmiş durumdadır.  Bu toparlanma, 
maalesef güçlü bir toparlanma değildir.  Aynı zamanda den-
gesizlikleride içinde barındıran bir toparlanmadır. Küresel 
ekonomide iyileşme var diyoruz. Ancak bölgeler bazında 
baktığımızda, bu toparlanmanın henüz bizlere cesaret veren 
bir toparlanma olmadığını da dikkate almamız gerekiyor. 
Problemlerin çözümü adına atılan adımlar, aslında ileriye 
doğru başka riskleri de beraberinde getirmiş durumdadır. 
Şu anda gelişmiş ülkelerin kamu borcu, tarihi yüksek sevi-
yelere yükselmiş durumdadır.”

KSO’nun Mart ayı ‘Oda Meclisi’ konuk konuşmacısı 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dı... 

Kocaeli Sanayi Odası Mart ayı meclis toplantısının konuk konuşmacısı olan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan; 
küresel ekonomide iyileşmenin olduğunu ancak bölgeler bazında bakıldığında bu toparlanmanın henüz

 cesaret veren bir toparlanma olmadığına vurgu yaptı. Ali Babacan, sorunların çözümü adına atılan
 adımların ileriye dönük başka riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekti. 

Küresel ekonomide iyileşme var 
ama yeterli değil...  

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan
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-Bankacılıkta sıkıntılar bitmedi
Bankacılık sektöründe, henüz pek çok ül-

kenin sıkıntıları aşamadıklarını belirten Baş-
bakan Yardımcısı Babacan, ”Amerika, Avru-
pa ve Japonya’da Merkez Bankalarının atmış 
olduğu adımlar, şimdilik herhangi bir finansö-
rün iflasını önlemiş durumdadır. 

Özellikle Avrupa’nın durumu bizim için 
önemlidir. Çünkü Avrupa, bizim şu anda bir 
numaralı ihraç pazarımızdır. Afrika ve Orta 
Doğu’yu topladığımızda Avrupa Birliği’ne 
olan ihracatımıza yakın rakamlar görmeye 
başladık, ancak sıralamaya koyduğumuzda 
Avrupa Birliği bizim bir numaralı ihracat 
pazarımız konumundadır. Doğrudan sermaye 
girişine baktığımızda, Türkiye’ye giren doğru-
dan sermayenin yaklaşık yüzde 80’i Avrupa 
Birliği üzerinden geliyor.” dedi.

-Babacan: Avrupa’da bu yıl ilk defa 
pozitif bir büyüme bekleniyor
Avrupa’da nihayet bu yıl, geçmiş yıllara 

göre bir miktar daha iyi bir tablonun beklen-
diğini belirten Ali Babacan şu bilgileri verdi:

“Bu yıl ilk defa pozitif bir büyüme bek-
leniyor. Bu yıl sadece İspanya’ya baktığımız-
da, ihracatımızda yüzde 20’lik bir artış var. 
Önümüzde dönemde Avrupa’da yeni bir sıkıntı 
olmazsa, Avrupa piyasasının güçlenmesi bi-
zim ekonomimiz üzerinde er yada geç olumlu 
etkiler gösterecektir. Bizim kuşkusuz dünyada 
olup biteni çok yakından izlememiz gerekiyor. 
2 yıl önce seçimle G20 Başkanlığına seçildik. 
Amerikan Merkez Bankasının yeni uygulama-
ya başladığı para politikası, tüm gelişmekte 
olan ülkeler gibi Türkiye’yi de etkiliyor. 

2007-2008’den bu yana yüksek miktar-
larda ve karşılıksız piyasaya sürülen para 
artık eskisi kadar bol miktarda olmayacak. 
İşler normalleştikçe bu likiditenin artık ya-
vaş yavaş azaltılması söz konusu olacak. Ge-
çen sene Mayıs ayında Amerikan Merkez 
Bankası bunu açıkladı, uygulamada bu sene 
yani 2013 yılının 18 Aralık tarihiyle başladı. 
Bunlar zamanlama olarak da enteresan oldu. 
Bunlar bizim Mayıs ayındaki Gezi olaylarıyla 
çakıştı. Arkadan Türkiye 17 Aralık sürecine 
girdi ve 18 Aralık’ta da  Amerikan Merkez 
Bankası’nın fiili uygulaması başladı ve detay-
ları netleşti.” 

-Babacan: İç gelişmelerimiz küresel 
piyasalarımızı olumsuz etkiliyor
Dışarıdaki önemli olaylarla iç gelişmeleri-

mizin takvim olarak çakıştığını sözlerine ekle-
yen Başbakan Yardımcısı Babacan, “Biz ken-
di piyasalarımız üzerindeki etkilerin dışarıdan 
kaynaklandığını görüyoruz. Ama içimizde 
olup biten, kuşkusuz piyasalarımız üzerinde 
olumsuz bir etkide bulunuyor ve Türkiye’nin 
diğer gelişmekte olan ülkelerinden negatif bir 
şekilde ayrışmasının da sebebi oluyor. Ali Babacan, Odavizyon dergimizi dikkatle inceledi

Ayhan Zeytinoğlu meclis konuşmasını yaparken

Ayhan Zeytinoğlu, Ali Babacan’a
 ilimiz ile ilgili bir dosya sundu
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Bütün bu olumsuzlara rağmen Türkiye’nin büyüdüğünü 
ve Türkiye’de istihdamın arttığını görüyoruz. 2013 yılında 
2012 yılına  göre işsizlikte bir miktar artış var, ancak iş-
gücüne katılımda da çok ciddi bir artış yaşandı. Özellikle 
genç ve kadınlarımızda işgücüne katılım çok fazla olmuş-
tur. Son 4 yılda çalışan sayısı 6 milyon kişi artmıştır. Türk 
ekonomisi 6 milyon ilave istihdam oluşturdu. Aynı dönem-
de Avrupa’da 5 milyon istihdam kaybı var. Ama iş gücü 
katılımı arttığı için işsizliğimizdeki gerileme aynı hızda 
gerçekleşmedi.  Türkiye’nin iş gücü piyasasına baktığınız 
zaman hem oluşan istihdam, hem de işsizlik oranı büyüme 
hızıyla alakalıdır. Bizim yaklaşık yüzde 10 işsizliğin en az 
5 puanı iş gücü piyasasıyla ilgili yapısal sorunlarımızdan 
kaynaklanıyor. 

İşgücü piyasalarımızın katı olması ve özellikle işgücü 
piyasalarıyla ilgili giriş çıkış maliyetleri ve farklı konular 
olsun bunları alt alta koyduğunuzda bu da işsizliği arttıran 
başka unsurdur. Üstelik bizde yarı zamanlı çalışma model-
leri çok yaygın değil. Amerika Birleşik Devletleri’nde eğer 
esnek çalışma modelleri olmasa, yaklaşık yüzde 20’lik bir 
işsizlik oranı var.” dedi.

Her konuda büyümenin önemli olduğuna dikkat çeken 
Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Ancak büyümenin sadece rakamsal boyutu değil, bü-
yümenin kalitesi de çok önemlidir. Büyümenin kalitesin-
den, büyümenin sürdürülebilirliğini anlıyoruz. Biz büyüme 
derken sadece sayısal boyutuna bakmıyoruz, bu büyümenin 
sürdürülebilir ve kaliteli olmasına da bakıyoruz. Büyümey-
le beraber o ülkenin bankalarının finansal yapısı nereye 
gidiyor, halkının, şirketlerinin borcu nereye gidiyor bu çok 
önemlidir. Hemen komşumuz Yunanistan’a baktığımızda 
bir takım gerçekleri görebiliyoruz. Büyürken ne kadar sağ-
lıklı büyüyoruz buna dikkat etmek gerekiyor. Büyüyelim 
ama halkımızın borçluluğu makul seviyelerde seyretsin. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde hane halkının borcu, sa-
dece konut kredilerine borçları, milli gelirin yüzde 80’ine 
ulaşmıştır. Amerika’daki kriz, konut piyasasından kaynak-
lanan krizdir.  Biz kendi konut kredisi yasamızı çıkarırken, 
yüzde 25 peşinat şartı koştuk. Çok ciddi itirazlarla karşı-
laştık. 

Finansal sürdürülebilirlik çok önemlidir.  Öte yandan 
büyümenin sosyal sürdürülebilirliği de çok önemlidir. Bü-
yüme gerçekten adil bir refah olarak topluma yansıyor. 
Yoksulluğu azaltıyor. Bunları sağlamadığımızda sosyal 
risk geliyor. Bugün Çin politikasını tamamen değiştiriyor. 
Büyüme modelini değiştiriyor ve oranını düşürüyor. Banka-
cılık sistemleri tam bir kapalı kutu ve bunu şeffaflaştırıyor-
lar. Her ülke politikalarını sorguluyor.”

Konuşmasında çevre konusuna da değinen Başbakan Yar-
dımcısı Ali Babacan, Kocaeli için çevre konusunun önemine 
vurgu yaparak; “Büyüme diyoruz ama bu büyümenin çevre-
sel etkileri de çok önemlidir. Çok büyüyelim, üretelim ancak 
bunun karşısında su kaynakları ne hale geliyor, ormanların 
durumu, hava kirliliği ne durumdadır bunları bilmek gere-
kiyor. Bugün büyüme adına gelecek nesillerden çalınıyor. 
Çevre meseleleri son derece önemlidir. Bütün bunlar hükü-
met olarak çok dikkat ettiğimiz hususlardır. İşin ekonomik 
boyutu çok önemlidir.

Ekonominin üzerine oturduğu bir zemin var. Ekonomi-
nin oturduğu bu zemin istikrar ve güvendir. Siyasi istikrar 
son derece önemlidir. Güven olmazsa olmaz bir şeydir. Halk 

güvenmezse harcama yapmaz. Şirketler ya-
tırım yapmaz, bankalar kredi vermez. Ülke-
mizdeki bu güven ortamını güçlendirmek her 
birimizin görevidir. Hukuki güvenlik de çok 
önemlidir. Kanunlar açık net yazılı mıdır ve 
sık sık değişiyor mu bunlar çok önemlidir. 
Kazanılmış haklar sonuna kadar korunuyor 
mu bunlara bakılmalıdır. Bizim her yıl 1 mil-
yon 100 bin civarında çocuğumuz okula baş-
lıyor. Eğitim reformunu bir yıl geciktirdiği-
nizde bu yavrularımız daha zayıf bir eğitimle 
yola çıkacaktır. Eğitim konusunu da çok 
önemsiyoruz. 4+4+4 sistemine geçmemiz 
çok iyi oldu. Müfredat tamamen değişti. İleri 
sınıflara gittikçe daha da çok seçenekler çıkı-
yor ortaya. Devlet memurluğu sisteminde bir 
performans ve ödüllendirme sistemi gelsin is-
tiyoruz.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu KSO Mec-
lis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul günün  anı-
sına Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a’a el 
dokuması bir Hereke halısı takdim etti. Meclis toplantımıza katılanlar toplu olarak görülüyor

Meclisimize katılımı anısına Babacan’a ilimizle 
özdeşleşen halı takdim edildi
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Bölgedeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık olarak 
takip edilmesi amacıyla hazırlanan Mart ayı anketi çerçevesinde 

Kocaeli Sanayi Odası’nca bir araştırma yapıldı.
 Araştırmaya katılan firma sayısı 149 adet olup bu firmaların 

yüzde 77’si KOBİ, yüzde 23’ü büyük ölçekli firma niteliğinde. 

Mart’ta Kocaeli firmalarının 
kapasite kullanım oranı yüzde 70,7 oldu

Merkez Bankası tarafından Türkiye’nin Mart ayı kapasite kullanım oranı yüzde 73,1 olarak 
açıklandı. Türkiye genelinde, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,4 puanlık bir artış gerçekleşirken, 

bir önceki aya göre 0,2 puanlık bir azalış görüldü. 
Kocaeli Sanayi Odası tarafından yapılan araştırmaya göre Mart ayı için Kocaeli firmalarının kapasite 
kullanım oranı yüzde 70,7 olarak belirlendi. Kocaeli sanayinin kapasiteleri geçen yılın aynı ayına göre 
0,7 puan artarken, bir evvelki aya göre 1,2 puanlık bir azalış gösterdi. Mart ayında ilimizdeki hemen 

hemen tüm sektörlerin kapasite kullanım oranlarında bir azalış tespit edildi. 
Bir evvelki yılın aynı ayına göre daha iyi bir performans göstermekle birlikte, bir evvelki aya göre 

gerileme görülüyor. Bu gerileme sanayi üretimindeki azalışın bir yansıması olarak değerlendirilebilir. 
Önümüzdeki aylarda mevsimsel etki ile birlikte kapasitelerin tekrar yükselişe geçeceği bekleniyor.

[rapor ►
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Yıl / Ay 
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık

2013 
(Türkiye)

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

2013 
(Kocaeli)

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

2014 
(Türkiye)

73,9 73,3 73,1

2014 
(Kocaeli)

70,5 71,9 70,7

Mart ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 24,42’sinin istihdamlarının arttığı, yüzde 63,95’inin 
ise istihdamlarında bir önceki aya göre değişim yaşanmadığı belirlendi.

Firma Bildirimleri Mart (%)

Arttı 24,42

Değişmedi 63,95

Azaldı 11,63

Firmaların yüzde 25’inin Nisan ayında iç siparişlerinin arttığı belirtilirken yüzde 19,28’inin 
siparişlerinin azaldığı belirtildi. Genel olarak, siparişlerdeki azalışları sezonsal olarak değerlendirildi.

Firma Bildirimleri (%) Nisan

Arttı/Artacak 25,30

Değişmedi/Değişmeyecek 55,42

Azaldı/Azalacak 19,28

Ankete katılan firmaların yüzde 18’i dış siparişlerinin Nisan ayında arttığını belirtirken, 
yüzde 15’i ihracatlarında azalış bildirdiler. Firmaların yüzde 67’sinin ise alınan 

dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmadı.

Firma Bildirimleri (%) Nisan

Arttı/Artacak 18,33

Değişmedi/Değişmeyecek 66,67

Azaldı/Azalacak 15,00

İstihdam►

İç Siparişler►

Dış Siparişler►
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 Danimarka ekonomisi, IMF 2011 verilerine göre, 
dünyanın 34’üncü, Avrupa’nın ise 14’üncü büyük ekono-
misi konumunda. 

Danimarka’da özel tüketim harcamaları GSYİH’in 
yaklaşık yarısına eşit olup, bu oran kamu harcamaları-
nın yüksek olmasından dolayı diğer pek çok AB ülkesine 
göre daha düşük. 

Son dönemde yapılan reformlar sayesinde devletin 
ülke ekonomisindeki payı azalmasına karşın, kamu har-
camaları hala GSYİH’in dörtte biri gibi yüksek bir paya 
sahip. 

Ülkenin gayri safi yatırımları ekonominin durumuna 
göre GSYİH’in yaklaşık yüzde 20’si civarında değişiyor. 
Bu yatırım oranı diğer AB ülkeleri ile karşılaştırıldığın-
da Danimarka’nın yüksek seviyedeki üretim verimliliği, 
ekonomisinin dışa açıklığı ile açıklanıyor. 

Tüm sanayileşmiş ve teknolojik açıdan gelişmiş ülke-
lerde olduğu gibi Danimarka ekonomisi de hizmet sektö-
rünün öne çıktığı bir ekonomik yapı arz ediyor. 

1990’lı yıllarda gelişen hizmet sektöründe en önemli 
faaliyet alanları bankacılık ve finans ile bilgi ve haber-
leşme teknolojileri olup, önümüzdeki yıllarda da anılan 
sektörlerin ekonominin lokomotifi olma konumunu sür-
dürmeleri bekleniyor. 

Halihazırda ülke nüfusunun yarısı hizmet sektörün-
de istihdam ediliyor. Ancak tarım ve sanayi alanları da 
önemini korumaya devam ediyor. 

Son dönemde yaşanan küresel krizin ciddi etkileri-
ne rağmen Danimarka ekonomisi halen oldukça düşük 
seyreden enflasyonu, istikrarlı maliye politikaları sonu-
cunda fazla veren bütçesi ve cari işlemler dengesi ile 
oldukça olumlu bir görünüm sergilemeye devam ediyor. 

Yıllar GSYİH Kişi Başına 
Gelir 

Büyüme (%) Enflasyon 
Oranı (%) 

İhracat İthalat 

2008 343,9 39.841 -0,8 3,4 115,1 114,2

2009 311,1 38.203 -5,8 1,3 92,2 84,2

2010 312,0 40.295 1,3 2,3 95,8 87,1

2011 333,7 41.028 1,1 2,8 111,8 102,2

2012 311,1 41.405 -0,4 2,4 109,1 98,4

2013 326,1 42.407 0,8 2,1 113,9 99,1

DANİMARKA’DA GENEL EKONOMİK DURUM (Milyar Dolar) 

İhracatında Başlıca Ürünler Makineler, Et ve Et Ürünleri, Balık, Eczacılık Ürünleri, Mobilya, Yel Değirmenleri

İthalatında Başlıca Ürünler Makineler, Ham Maddeler, Kimyasallar, Gıda Ürünleri, Tüketim Malları 

İhracatında Başlıca Ülkeler Almanya %14,7, İsveç %12,2, İngiltere %9, Norveç %6,2, ABD %5,1, 
Türkiye (%0,6, 26. sırada) 

İthalatında Başlıca Ülkeler Almanya %20,4, İsveç %13,3, Hollanda %7,0, Çin %6,9, İngiltere %6,2, 
Türkiye (%0,9, 20. sırada) 

DANİMARKA’NIN DIŞ TİCARETİNDE BAŞLICA ÜRÜN VE ÜLKELER 

Danimarka ve Türkiye arasında 250 yıla uzanan ciddi bir ilişki var ancak 
geçtiğimiz yıllarda da siyasilerin iki ülke arasında ki ilişkilerine yönelik 

söylemleri ticaretin arzu edilen seviyede olmadığı yönündeydi. 
Türkiye, 2015 yılına kadar Danimarka ile Türkiye arasındaki ticaret 

hacminin 5 milyar dolar seviyesine yükselmesini hedefledi. 

[ülke: Danimarka ►
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Veliaht Prens Frederik 
ile Danimarka Sanayiciler Birliği’nde düzenlenen İş Fo-
rumu açılış oturumuna katıldı. Kopenhag’da Danimarka 
Sanayiciler Birliği’nde düzenlenen İş Forumu açılış otu-
rumuna Veliaht Prens Frederik ile katılan Cumhurbaş-
kanı Gül, Türkiye’nin önemli bir ekonomik hinterlanda 
sahip ve köklü reformları gerçekleştirmiş güçlü bir ülke 
olduğunu vurgulayarak, “Danimarka ile siyasi ilişkileri-
miz gayet mükemmel ama ticari ve ekonomik ilişkilerde-
ki boşluğu doldurduğumuzda her iki ülke de bundan çok 
kazançlı çıkacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, “Şu bir gerçek ki, Danimarka 
ve Türkiye dost iki ülkedir. Ayrıca Türkiye’nin AB üyeliği 
konusunda Danimarka çok güçlü bir destekçimiz. Biraz 
önce Sayın Bakan söyledi, bu vesileyle şunu da paylaşmak 
isterim: Danimarka’ya ilk ziyaretimi 2002 yılında bugün-
kü hükümetin ilk başbakanı olarak gerçekleştirdim. O 
dönemden hala bazı bakanlar görevde. O ziyaret AB zir-
ve toplantısı vesilesiyleydi, o zirve bizim için önemliydi. 
Çünkü Türkiye ile müzakerelere başlama konusundaki ilk 
karar ve açıklama o zirvede gelmişti ve en kısa süre içe-
risinde Türkiye ile müzakerelere başlayacağız denilmişti. 
2004 yılında da resmî olarak bu karar alınmıştı. Bu süre 
içinde de Danimarka daima bizi destekledi. İnanıyorum 
ki bu destek devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Toplantıya, Danimarkalı ve Türk iş adamlarını daha 
çok iş ve ticaret yapmaya teşvik etmek için katıldıklarını 
söyleyen Cumhurbaşkanı Gül, iki ilkenin ticaret hacimle-
rine kıyasla iki ülke arasındaki 1,8 milyar dolarlık tica-
ret miktarının çok düşük olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Gül, ülkelerin büyük şirketlerinin iş 
yapacağı yerlere ihtiyacı olduğunu, ülkelerin büyümele-
rini sürdürebilmek için bu şirketlerin büyümesi gerek-
tiğine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: “İşte Türkiye 

sizin için büyük bir potansiyele sahip. Türkiye yatırım 
yapılabilir bir ülke mi değil mi bakanımız ortaya koydu. 
Türkiye her şeyden önce 1996 yılından bu yana Gümrük 
Birliği içinde olan bir ülke. Yani sizle aramızda gümrük 
duvarı yok. AB üyeliğine tam üye olmadan Gümrük Bir-
liğine tam üye olan bir ülkeyiz, bundan da memnunuz. 
Çünkü Avrupa’nın tüm ülkeleriyle rekabete girerek daha 
rekabetçi ve güçlü bir hale getirdik. Ayrıca müzakere 
sürecine başladığımız için bazı şartları peşinen yerine 
getirmiş vaziyetteyiz. Nedir bunlar? Bunlar önce siyasi 
kararlar yani Kopenhag Kriterleri, ikincisi Maastricht 
Kriterleri, bu kriterlerin hemen hepsini yerine getirdi. 
Bu kriterleri yerine getiren, 80 milyona yaklaşmış bir 
nüfusu olan çok büyük bir coğrafyası olan bir ülkenin 
cazibesini mutlaka Danimarka iş adamlarının görmesi 
gerekir. Türkiye’yi sadece kendi potansiyeli olarak da 
görmemek gerekir. Türkiye hinterlandı çok geniş. Hangi 
Orta Asya ülkesine giderseniz gözünüzü kamaştıracak 
neredeyse tüm modern şehirlerin yüzde 70’ini Türk fir-
maları inşa etmiştir. Son on yıl içinde Türk müteahhit-
lerin dışarıda yaptıkları projelerin toplamı 250 milyar 
doları geçmiş vaziyettedir. Bunu şunun için söylüyorum: 
Türk ve Danimarka şirketleri üçüncü ülkelerde beraber-
ce iş yapabilirler. Bunun çok büyük bir fırsat olduğunu 
görmek gerekir. Irak gibi çok büyük bir piyasa; Kafkas-
ya, Rusya, Balkanlar, Kuzey Afrika gibi bütün buralar-
da Türk ve Danimarka şirketleri beraber iş yapabilirler. 
Ama Türkiye başlı başına bir potansiyel. Harcama pa-
ritesine göre 1 trilyon doları geçen GSMH var. Gayrı 
Safi Millî Hasılası ile Avrupa’nın 6. ve dünyanın da 16. 
büyük ekonomisi. G-20’nin bir üyesi, 2015 yılında G-20 
Zirvesi Türkiye’de yapılacak, bu anlamda uluslararası 
ekonomik gelişmeleri tabii ki yakından takip ediyoruz ve 
bunlara katkı vermek için de uğraşıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: 
Şu bir gerçek ki, Danimarka ve Türkiye 

dost iki ülkedir

Yıllar İhracat Değişim (%) İthalat Değişim (%) Hacim Denge
2006 827.061 12,80 445.670 2,50 1.272.731 381.390

2007 1.008.507 21,90 656.112 47,20 1.664.620 352.395

2008 953.437 -5,50 902.013 37,50 1.855.451 51.423

2009 678.893 -28,80 585.093 -35,10 1.263.987 93.799

2010 765.080 12,07 678.756 16,0 1.444.764 87.250

2011 880.920 15,10 732.780 8,0 1.613.700 148.140 

2012 985.936 11,92 720.888 -1,62 1.706.824 265.048

TÜRKİYE-DANİMARKA DIŞ TİCARET VERİLERİ (1.000 Dolar)
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Ürün Adı 2011 2012 Değişim 
(%)

Ülke Payı 
(%)

Giyim eşyası / İç giyim 459.890.074 489.553.976 6,45% 49,65%

Kara ulaşım araçları / Otomobiller 109.447.179 127.342.045 16,35% 12,92%

Taş kömürü ve ham petrolden ürünler / Akaryakıt 34.871.672 52.920.048 51,76% 5,37%

Tekstil elyafı / Örme mensucat 45.561.118 41.062.370 -9,87% 4,16%

Elektrikli makinalar / Soğutucular 33.609.740 36.293.273 7,98% 3,68% 

Sebze ve meyveler / Taze meyveler 26.008.652 31.795.016 22,25% 3,22%

Demir ve çelik / Borular 5.933.455 25.820.703 335,17% 2,62%

Diğer ulaşım araçları / Yolcu gemileri 6.704.641 20.169.616 200,83% 2,05%

Demir dışı metaller / Alüminyum 14.971.373 18.515.197 23,67% 1,88%

Makinalar / Dondurucular 16.468.422 16.500.781 0,20% 1,67%
İlk 10 Toplam 753.466.326 859.973.025

Ülke Toplam 880.920.162 985.936.364 11,92%

DANİMARKA’YA İHRACATIMIZDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER (Dolar) 

Ürün Adı 2011 2012 Değişim 
(%)

Ülke Payı 
(%)

Metal cevherleri / Demir çelik hurdaları 171.826.059 179.711.824 4,59% 24,93%

Vitaminler, ilaçlar / Antibiyotiksiz ilaçlar 112.826.843 124.684.944 10,51% 17,30%

Makinalar / Pompalar 82.754.148 72.598.783 -12,27% 10,07% 

Enerji üreten makinalar / Jeneratörler 78.567.839 65.862.437 -16,17% 9,14%

Organik kimyasal ürünler / Organik bileşikler 42.050.311 45.405.812 7,98% 6,30% 

Makinalar / Yiyecek içecek hazırlama makinaları 37.948.555 38.919.617 2,56% 5,40% 

Mesleki - İlmi cihazlar / Şırınga 23.887.292 24.395.688 2,13% 3,38%

Elektrikli makinalar / Mıknatıs 20.859.804 19.663.473 -5,74% 2,73%

Çeşitli mamül eşya / Protez organlar 15.858.102 16.149.550 1,84% 2,24%

Kimya sanayi ürünleri / Suni grafit 14.127.938 15.969.175 13,03% 2,24%
İlk 10 Toplam 600.706.891 603.361.303

Ülke Toplam 732.780.922 720.888.574 -1,62%

DANİMARKA’DAN İTHALATIMIZDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER (Dolar) 
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KSO Başkanı Zeytinoğlu 

Danimarka Başbakanı 

Schmidt ile sohbet etti 

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül ile birlikte 17 Mart tarihinde 
Danimarka’ya gitti. 

Aynı zamanda DEİK Başkan Yardımcılı-
ğı görevini sürdüren Zeytinoğlu Cumhurbaş-
kanı Gül’ün katıldığı etkinliklerde yer aldı.

Danimarka Başbakanı Thorning 
Schmidt’in davet ettiği yemeğe katılan KSO 
Başkanı Zeytinoğlu, bu arada zarif Başba-
kanla kısa bir sohbet de gerçekleştirdi.



[fuar ►

10.04.2014
13.04.2014

Automechanika İstanbul Uluslararası Otomotiv Üretim, 
Dağıtım ve Tamir Fuarı 

İstanbul 1. Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş.  
2. Messe Frankfurt İstanbul Ulus. Fuar. Ltd. Şti.       

10.04.2014
12.04.2014

7.Uluslararası Solarex İstanbul Güneş Enerjisi ve 
Teknolojileri Fuarı

İstanbul İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş. 

10.04.2014
13.04.2014

Olivtech “4.Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarı” İzmir İZFAŞ İzmir Fuar. Hizmet. Kül. ve San. İşl. Tic. A.Ş. 

10.04.2014
13.04.2014

Ekoloji İzmir “5.Organik Ürünler Fuarı” İzmir İZFAŞ İzmir Fuar. Hizmet. Kül. ve San. İşl. Tic. A.Ş. 

10.04.2014
13.04.2014

Diyet ve Sağlıklı Doğal Ürünler Fuarı İstanbul Küre Fuarcılık Ticaret Ltd. Şti.

10.04.2014
13.04.2014

IBATECH 7.Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, 
Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı

İstanbul Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Ltd. Şti.

10.04.2014
13.04.2014

4. Gönen Tarım ve Hayvancılık Fuarı Balıkesir Renkli Fuarcılık Ltd. Şti.

10.04.2014
14.04.2014

18. Expo Silver Antalya 2014 Takı, Gümüş, Mücevher
 ve Saat Fuarı

Antalya Sereks Fuarcılık Tanıtım ve Org. Hizmet. Ltd. Şti.

10.04.2014
13.04.2014

Şanlıurfa Yapı İnşaat Dekorasyon Fuarı Şanlıurfa Start Fuarcılık ve Organizasyon Ltd. Şti.

10.04.2014
12.04.2014

Beverage İstanbul İstanbul Trio İstanbul Fuar Yapım A.Ş.

10.04.2014
13.04.2014

Kayyapı 2014 12.Kayseri Yapı, İnşaat Teknolojileri Fuarı Kayseri Tureks Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti.

11.04.2014
13.04.2014

At ve Binicilik Fuarı EQUİST İstanbul Horse Show İstanbul Eko Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. 

12.04.2014
13.04.2014

INARTS Yurtdışı ve Yurtiçi Sanat Okulları Fuarı İstanbul Inarts Fuarcılık Org. Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

15.04.2014
20.04.2014

MODEF 2014 Mobilya ve Dekorasyon Fuarı Bursa Modef Fuarcılık Ticaret Ltd. Şti.

16.04.2014
17.04.2014

Yerel Zincirler Buluşuyor 2014 Konferansı ve Fuarı İstanbul Globus Fuar Kongre Yönetimi ve Tanıtım Hizmetleri 
Ltd. Şti.

17.04.2014
20.04.2014

Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri
(AFTAR)

Afyon ART Fuar Org. Tic. Ltd. Şti.

17.04.2014
20.04.2014

Mersin Fooddays - Mersin 8.Uluslararası Gıda, Gıda
Teknolojileri ve Paketleme  Fuarı

Mersin Forza Fuarcılık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.

17.04.2014
20.04.2014

KÜTAF’14  Kütahya 6.Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve 
Süt Endüstrisi Fuarı

Kütahya Frig Fuarcılık ve Org. Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

17.04.2014
20.04.2014

Sleep Well Expo İstanbul İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş.

17.04.2014
19.04.2014

BETON  ANKARA 2014 Ankara Kalite Fuarcılık Ltd. Şti.

17.04.2014
20.04.2014

9. Uluslararası İdeal Home Ev Eşyaları, Züccaciye 
Dekoratif Ürünler ve Çeyiz Fuarı

İstanbul Life Media Fuarcılık A.Ş.

17.04.2014
20.04.2014

Ortadoğu 6.İnşaat Fuarı 2014  Diyarbakır Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.

17.04.2014
20.04.2014

Ortadoğu 5.Belediye İhtiyaçları Fuarı 2014   Diyarbakır Diyarbakır

19.04.2014
20.04.2014

8. Yazlık Evler Fuarı İstanbul JNR Fuarcılık Ltd. Şti.

19.04.2014
27.04.2014

19. İzmir Kitap Fuarı İzmir Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

22.04.2014
22.04.2014

Edufairs Yurtdışı Eğitim Fuarları Ankara Edufairs Fuarcılık Ltd. Şti.

22.04.2014
27.04.2014

21. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı Manisa SNS Fuarcılık Tan. Org. Rek. Yay. San. Tic. Ltd. Şti.

23.04.2014
27.04.2014

Motoshow Uluslararası Motosiklet, Bisiklet, Aksesuar
ve Ekipmanları Fuarı

İstanbul Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Ltd. Şti.

23.04.2014
26.04.2014

Aymod 12. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı İstanbul Pozitif Fuarcılık A.Ş.

   

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) internet sitesinde yayımladığı verilerden derlediği bilgiye göre, bu ay 
takvime alınan 70 fuarın 30’u İstanbul’da yapılacak. Fuar yapılacak diğer iller ise Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, 

Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, 
Mersin,  Muğla, Şanlıurfa, Van, Yozgat olarak sıralanıyor.

24-26 Nisan tarihleri arasında Sektörel Fuarcılık AŞ. tarafından İstanbul’da gerçekleşecek olan ICCI - 20. 
Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı, Nisan ayının dikkat çekecek fuarlarından biri olarak gösteriliyor.

Nisan ayında, 30’u İstanbul’da 
toplam 70 fuar gerçekleşecek
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23.04.2014
27.04.2014

K.MOB 2014 Kayseri 4. Mobilya Fuarı Kayseri Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

24.04.2014
27.04.2014

4. Van Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Van Ajansasya Fuarcılık Org. Ltd. Şti.

24.04.2014
24.04.2014

Edufairs Yurtdışı Eğitim Fuarları İzmir Edufairs Fuarcılık Ltd. Şti.

24.04.2014
27.04.2014

BUSWORLD TURKEY İstanbul HKF Fuarcılık A.Ş.

24.04.2014
27.04.2014

Yozgat 5. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Yozgat Kobi Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti.

24.04.2014
26.04.2014

ICCI - 20.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı İstanbul Sektörel Fuarcılık A.Ş.

24.04.2014
27.04.2014

Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı Şanlıurfa Start Fuarcılık ve Organizasyon Ltd. Şti. 

24.04.2014
27.04.2014

KONMAK 2014 Konya Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.

24.04.2014
27.04.2014

KONELEX 2014          Konya Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.

24.04.2014
27.04.2014

İSKON 2014 Konya 9.İstifleme, Depolama, Taşıma, 
Vinç ve Lojistik Fuarı 

Konya Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.

24.04.2014
27.04.2014

Konfeksiyon Makinesi 2014 İstanbul Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.

24.04.2014
26.04.2014

FI İstanbul 2014 2. Gıda Bileşenleri, Çözümleri, 
Yardımcı ve Katkı Maddeleri Fuarı

istanbul UBM İstanbul Fuarcılık Ve Gösteri Hizmetleri A.Ş.

26.04.2014
27.04.2014

Edufairs Yurtdışı Eğitim Fuarları İstanbul Edufairs Fuarcılık Ltd. Şti.

28.04.2014
29.04.2014

SEISMIC SAFETY Fuar ve Konferansı İstanbul MMI Eurasia Fuarcılık Ltd. Şti.

28.04.2014
29.04.2014

INTERGEO EURASIA Fuar ve Konferansı İstanbul MMI Eurasia Fuarcılık Ltd. Şti.

28.04.2014
01.05.2014

1. Türk Arap Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı -
İkili Görüşme Alım Heyeti Organizasyonu Yapı Zirvesi

İzmir Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş.

29.04.2014
04.05.2014

3. Malatya Kitap ve Kültür Fuarı Malatya Malatya Belediyesi Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat 
Etkinlik. Tic. A.Ş.

30.04.2014
03.05.2014

Çukurova Gıda / Gıda - Tek Fuarı 2014 (8.) Adana Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş. 

30.04.2014
03.05.2014

Adana 8. Ambalaj Fuarı 2014  Adana Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş. 

30.04.2014
03.05.2014

Reklamcılık Fuarı 2014 4. Açık Hava Reklamcılığı, 
Promosyon ve Reklam Malzemeleri Fuarı

Adana Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş. 

01.05.2014
04.05.2014

Santek - Isparta Yapı, Dekor ve Doğalgaz Fuarı   Isparta Detay Fuarcılık Org. Ve Tanıtım Hizmet. Ltd. Şti.

02.05.2014
04.05.2014

İlaç Eczacılık Fuarı ve Kongresi İstanbul Devajans Fuarcılık ve Kongre Hiz. Tic. Ltd. Şti.

02.05.2014
04.05.2014

Jewex Alyans, Altın, Mücevher, Gümüş Takı ve Saat Fuarı İzmir Gençiz Fuarcılık Org. Ltd. Şti.

05.05.2014
07.05.2014

TOS+H EXPO Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı İstanbul Tezulaş Fuar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

06.05.2014
10.05.2014

37. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul 2014 İstanbul Yem Fuarcılık A.Ş.

07.05.2014
10.05.2014

TRIKONFEX 3. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve
Teknolojileri

Gaziantep Akort Tanıtım Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Şti. 

07.05.2014
09.05.2014

İnovasyon Türkiye, AR-GE Zirvesi ve Fuarı İstanbul Aktif Fuarcılık Ltd. Şti.

07.05.2014
10.05.2014

Hasyurt Tarım Fuarı Antalya Batı Akdeniz Fuarcılık ve Org Ltd. Şti.

07.05.2014
10.05.2014

Poolexpo 2014 İstanbul Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş.  

07.05.2014
10.05.2014

ISK-SODEX  2014 İstanbul Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş.  

07.05.2014
11.05.2014

İzfaş Boat Show İzmir “2.Tekne, Yat ve Denizcilik Fuarı” İzmir İZFAŞ İzmir Fuar. Hizmet. Kül. ve San. İşl. Tic. A.Ş. 

07.05.2014
10.05.2014

Ortadoğu 4. Ahşap İşleme Makineleri Fuarı 2014 Diyarbakır Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.

07.05.2014
10.05.2014

Ortadoğu 4. Mobilya Yan Sanayi Fuarı 2014 Diyarbakır Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.

07.05.2014
10.05.2014

Ortadoğu 5. Üretim Mak. ve Yan Sanayiler Fuarı 2014 Diyarbakır Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
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[fuar ►

Düsseldorf’ta düzenlenen, iş güvenliği ve sağ-
lığı konusunda dünyanın lider fuarı konu-
munda olan ve Türkiye’nin de Partner Ülke 
olduğu A + A 2013 Fuarı sırasında, Türkiye 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Düsseldorf Fuarı 
arasındaki mevcut işbirliğinin farklı bir boyutu olarak yeni 
bir uluslararası ortak proje başlatıldı. TOS+H Expo-Türk 

İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı, Mayıs 2014’de İstanbul’un 
ünlü Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek VII. Ulus-
lararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’na paralel bir 
etkinlik olarak ilk kez gerçekleştirilecek. TOS+H Expo ile 
Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferan-
sı arasındaki paralellik, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği 
ile işletme güvenliği gibi ağırlıklı konularda hem bir siner-
ji yaratacak, hem de geniş kapsamlı bir pazar ve iletişim 
platformu oluşturacak.

Türkiye’de ilk kez 2001 yılında düzenlenen Uluslararası 
İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, önleyici tedbirler hak-
kında konunun uzmanlarına bir diyalog ve bilgilendirme 
platformu olarak hizmet ediyor. Üç gün sürecek olan ve 6 
bin katılımcı beklenen konferansın odak noktası, iş sağlığı 
ve güvenliği konusunun uluslararası düzeyde artan önemi. 
Uluslararası üne sahip konuşmacıların sunumları ve tartış-
maları çerçevesinde, ulusal ve Avrupa düzeyinde politika 
ve yasalarda yapılacak reformlar, teknik inovasyonlar ve 
en yeni bilimsel bulgular ele alınacak. Konferans sırasında 
ayrıca, işletmelerdeki sağlık hizmetleri yönetimine ilişkin 

TOS+H Expo - 1. Türk 
İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı

5-7 Mayıs’ta yapılacak

�0 Kocaeli Odavizyon
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Düsseldorf A+A Fuarı 
büyümeye devam ediyor 

Dört gün süren Düsseldorf A+A Fuarı 8 Kasım 
2013’te sona erdi. Ziyaretçi sayısının artışı-
na paralel olarak fuarın uluslararası saygınlı-
ğının da güçlenmiş olduğu görüldü. Böylelikle 

A+A Fuarı işyeri güvenliği ve sağlık alanındaki lider küre-
sel pazarlama ve iletişim platformu olma niteliğini bir kez 
daha kanıtlamış oldu. Fuarda 63 bini aşkın (2011: 60.100) 
ihtisas ziyaretçisi 55 ülkeden gelen bin 600 dolayında ka-
tılımcı firmadan fuarın ağırlıklı ürün gruplarını oluşturan 
kişisel korunma ekipmanları, işyerinde sağlık ve işletme 
güvenliği ve yangından ve afetlerden korunma ekipmanları 
branşlarındaki güncel eğilimler hakkında bilgi aldı. Messe 
Düsseldorf Genel Müdürü Joachim Schaefer ziyaretçiler-
den gelen olumlu yorumları ve A+A Fuarı’nın uluslararası 
saygınlığını şu sözlerle değerlendirdi:

“Her dört ziyaretçiden biri Almanya dışından geldi. 
2009 yılında başlatmış olduğumuz Partner Ülke etkinlik-
leri sayesinde gerek siyasi gerekse ekonomik alanda çok 
önemli temaslar kuruyoruz. Bu temaslar katılımcılarımı-
zın gelişmekte olan cazip pazarlara girebilmelerine önemli 

katkı sağlıyor.”
Rusya (2009) ve Polonya’dan (2011) sonra bu yıl A+A 

Fuarı’nın Partner Ülkesi olarak Türkiye seçilmişti. Türkiye 
pazarı 23 milyon kişilik çalışan nüfusu ile özellikle kişisel 
korunma ekipmanları ve Corporate Fashion alanında çok 
büyük bir potansiyele sahip bulunuyor. 

T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ha-
lil Etyemez A+A 2013 çerçevesinde yaptığı konuşmada 
daha katı yasal çerçeve koşulları ve kapsamlı iş güvenliği 
yönetmelikleriyle ülkesinde işyeri güvenliğine ilişkin ko-
şulların düzeltilebilmesi için önemli çalışmalar yapıldığını 
ifade etti.

Gerek siyasi düzeyde gerekse iş güvenliği alanındaki 
temasların daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Messe Düs-
seldorf ve Messe Düsseldorf Türkiye resmi temsilciliği ta-
rafından 5 – 7 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da 
ilk Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı (TOS+H Expo) T.C 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan 
VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne para-
lel olarak düzenlenecek.

(örneğin, işyeri hekimliği ve sağlığın teşviki gibi) konsept 
ve çözümler, işyeri ve işletmelerdeki spesifik tehlike ve ko-
şullar (örneğin, makinelerin güvenliği, yangına karşı koru-
ma önlemleri, çalışanların kişisel koruyucu kullanması) ele 
alınacak. 

Konferans ile eş zamanlı olarak düzenlenecek Türk İş 
Güvenliği ve Sağlığı Fuarı’nda yaklaşık 4 bin metrekarelik 
bir alanda çok sayıda ulusal katılımcının yanısıra, Alman-
ya, Polonya, Avusturya, İtalya, Macaristan ve Fransa gibi 
Avrupa ülkelerinden gelen işletmeler ürün ve hizmetlerini 
sergileyecek. Ayrıca, bu ülkelerle birlikte Asya ülkelerinden 
firmalar da fuarın katılımcıları arasında yerlerini alacak, 
çünkü işyerinde koruma ve güvenlik konusu Asya ülkelerin-
de de giderek daha yüksek bir önem kazanmaya başladı. 

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
fuarın katılımcılarından
Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 120 

metrekare büyüklüğündeki standı ile fuarın katılımcıları 
arasında yer alıyor. 3M, Draeger Safety, Honeywell, An-
sell Healthcare Europe NV, UVEX ve Bata Nederland gibi 
bu sektörün lider firmaları ile Kaya Safety ve Yakupoğlu 
gibi Türkiye pazarının önde gelen üreticileri de katılımla-
rını teyit ettiler ve kişisel koruma, iş sağlığı ve güvenliği 
alanındaki ürünlerini konferans katılımcıları ile fuar ziya-
retçilerine sunacaklar.

Türk mevzuatında yapılan en son değişiklikler, işyerinde 
önleme ve korumayı öncelikleyen kapsamlı hükümler içeri-
yor. Türkiye 23 milyonluk güçlü çalışan nüfusu ve gerçek-

leştirdiği ortalamanın üzerinde seyreden ekonomik büyüme 
nedeniyle, son yıllarda koruyucu malzeme üreticilerinin de 
ilgisini çeken bir pazar haline geldi. Yalnız tekstil sanayi-
inde 4 milyon kişi çalışıyor. Tüm bu faktörler, iş sağlığı ve 
güvenliği alanında kapsamlı bir sektörel platform oluşması 
açısından ideal koşulları sağlıyor.

A + A çerçevesinde Türk ve Alman taraflarının iş sağ-
lığı ve güvenliği konusundaki görüşmeleri sırasında, hükü-
met temsilcileri, kurumlar ve ekonomi dünyası arasında 
yoğun bir görüş alışverişi gerçekleşmişti. Şimdi de, mevcut 
işbirliği çerçevesinde, uluslararası fuar camiası ile yerel 
kurumlar arasındaki ilişkilerin daha da yoğunluk kazan-
ması bekleniyor.

TOS+H Expo 2014, Türkiye İş Güvenliği İş Adamları 
Derneği TİGİAD tarafından da destekleniyor. Birliğin üyesi 
olan çok sayıda işletme hem konferans hem de fuarda tem-
sil edilecekler.

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ünlü 
Haliç Kongre Merkezi, yerel Fuar Organizatörü olan Tezu-
laş Fuar (aynı zamanda 18 yıldan beri Messe Düsseldorf’un 
Resmi Türkiye Temsilcisi) ve A + A’nın Organizatörü olan 
Messe Düsseldorf aralarındaki yakın işbirliği çerçevesinde 
Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı (TOS+H) ile Uluslara-
rası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’nı birbirine paralel 
olarak düzenlemek suretiyle, bu kapsamlı ve öncü pazar 
platformunu Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin hizme-
tine açmaya karar verdiler.

Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı (TOS+H Expo), 5 - 7 
Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nin 
önündeki Fuar Alanı’nda düzenlenecek.
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DOMİF’14  için talep artıyor

DOMİF’14 Düzenleme Kurulu toplantısı Kocaeli Sa-
nayi Odası (KSO) evsahipliğinde gerçekleştirildi.

8-9-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Doğu 
Marmara İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı Düzenleme 
Kurulu toplantısına Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Ya-
lova illerinin çalışma ve iş kurumu il müdürlerinin yanı 
sıra Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret 
Odası’ndan temsilciler katıldı. Şu ana kadar firmalar ta-
rafından ciddi bir talep olduğu belirtilirken 170 standın 
da rezerve edildiği ve sonra fuara olan talebin arttığı ak-
tarıldı. Üniversite tanıtım günleri temasıyla düzenlenecek 

olan fuarda  ayrıca şu ana kadar 40 üniversitenin yer ala-
cağı bilgisi paylaşıldı.

Toplantıya Kocaeli İşkur’dan Öztekin Kaşukçi; Sa-
karya İşkur’dan Tekin Kaya; Bolu İşkur’dan İsmail Yal-
çın; Düzce İşkur’dan Celil Kuzu; Yalova İşkur’dan Erhan 
Dede; Kocaeli İşkur İl Müdür Yardımcısı Engin Gülmez;, 
Nurullah Horel; Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube 
Müdürü Yusuf Yıldırım, Süleyman Yıldırım; Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesi Şube Müdürü Bayram Bayram; Ko-
caeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Armağan Arıcı; Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı Koordinatörü Ahmet Yazıcı; 
Kocaeli Sanayi Odası’ndan Aydın Kılınç ve Kocaeli Tica-
ret Odası’ndan Özlem Taşkır katıldılar.

[fuar ►
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[iş sağlığı ve güvenliği ►

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı işbirliği ile ‘Büyük En-
düstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO 

II Direktifi) Kapsamında Bilgilendirme Semineri’ gerçekleş-
tirildi.

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen eği-
tim seminerine sanayi kuruluşları temsilcileri, iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanları ve bu konuda faaliyet gösteren danışman 
firmalar yoğun ilgi gösterdi. Eğitim Seminerinin açılış ko-
nuşmasını yapan KSO Meclis Üyesi Mustafa Kenan Selçuk, 
Türkiye imalat sanayinin yüzde 13’ünü üreten Kocaeli için 
çevre ve İSG konularının diğer illere göre çok daha öncelikli 
bir mesele olduğunu vurguladı.

Mustafa Kenan Selçuk; “Kocaeli Sanayi Odası olarak 
biz de; çevre ve İSG konularında sa-
nayi kuruluşlarının bilinçlendirilmesi 
ve farkındalıklarının arttırılmasına çok 
önem veriyoruz. Bu kapsamda üyeleri-
mizin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler, 
seminerler ve çalıştaylar düzenliyoruz. 
Bugünkü toplantımızı da üyelerimizden 
gelen yoğun talep nedeni ile gerçekleş-
tirmeyi planladık” dedi.

Mustafa Kenan Selçuk konuşmasın-
da; “Sizlerinde bildiği gibi; 30.08.2010 
tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan ‘Büyük Endüstriyel Kaza-
ların Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamın-
da firmalara düşen yükümlülükler ve 
denetimler bulunuyordu. Bu yönetme-

lik 30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren ‘Büyük Endüstriyel Kazaların 
Önlenmesi ve Etkilerinin azaltılması hakkında Yönetmelik’ 
ile yürürlükten kaldırıldı. Yeni yayımlanan bu yönetmelikte 
de yine yükümlülükler ve denetimler bulunuyor. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu kapsamda İlimizde 
pilot ölçekli denetimlere başlandı” diye ilave etti.

Mustafa Kenan Selçuk konuşmasının son bölümünde; 
“Ayrıca çevreye olan duyarlılığın bir göstergesi olduğunu dü-
şündüğümüz ‘Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ organizas-
yonumuz ile her yıl firmalarımızı ödüllendiriyoruz. Bu sene 
organizasyonumuzun 20’ncisi olması nedeni ile bazı yenilik-
ler yaptık. Bu yıl ilk defa gelen başvurular neticesinde sektör 
bazlı bir ayrım yapılarak Sektör Ödülü’de verilecek. Büyük 
ölçekli firma ve KOBİ kategorisinde Çevre Ödüllerinin yanı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri 
Hüseyin Özcan, Devrim Ertürk ve Serdan Öcelan 

bilgi verdiler.

KSO’da ‘Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi 
ve Etkilerinin Azaltılması’ hakkında yönetmelik 
kapsamında bilgilendirme yapıldı



İş yerinde güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması amacı 
ile düzenlenecek olan 

TÜRK İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ FUARI 
5-7 MAYIS tarihlerinde İstanbul’da yapılacak. 

KÜRESEL  ANA HABER GAZETESİ’nin 
KOCAELİ SANAYİ ODASI’nın aylık yayın organı Odavizyon dergisinin 

Mayıs sayısı içeriği ile paralel hazırlamakta olduğu ve fuarda 
dağıtılacak olan  ‘İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ’ özel fuar ekinde

 sizler de geç kalmadan yerinizi ayırın. 

Anadolu Basın Merkezi 
0312 496 01 09 / 0312 496 01 37

e-mail: sektorel@kureselanahaber.com 
web: www.anadolubasinmerkezi.com; www.kureselanahaber.com

sıra alınan başvuruların yeterli olması duru-
munda otomotiv, kimya, gıda, metal, makine 
ve atık bertaraf-geri kazanım gibi sektörler 
başlığı altında da ödüller dağıtılacak. Başvuru-
lar başlamış olup, son başvuru tarihi 5 Mayıs 
2014 tarihidir” diye hatırlatmada bulundu.

Eğitim Seminerinde; Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, SEVESO Denetim Koor-
dinatörü ve ‘Büyük Endüstriyel Kazaların Ön-
lenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 
Yönetmelik’ Komisyonu Başkanı İş Baş Mü-
fettişi Hüseyin Özcan, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı ‘Büyük Endüstriyel Kazaların 
Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkın-
da Yönetmelik’ Komisyonu Üyesi, İş Müfettişi 
Devrim Ertürk ve İş Müfettişi Serdar Öcelan 
konuyla ilgili sunumlarını yaptılar. ‘Büyük En-
düstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında Yönetmelik’in amacı, 
kapsamı, sanayiciye getirdiği yükümlülükler, 
bu kapsamda hazırlanması gereken doküman-
lar ve pilot denetim konularına değinildi. Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
bu kapsamda İlimizde pilot ölçekli denetimlere 
başlandığını vurguladılar.

Kocaeli Sanayi Odası’nda düzenlenen eğitim seminerine 
sanayi kuruluşları temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği 

uzmanları katıldılar.



36 Kocaeli Odavizyon

DEİK/Türk-Kanada İş Konseyi tarafından, 
21 Mart 2014 günü, TOBB Plaza İstanbul’da, 
Kanada’nın Brampton Şehri Ekonomik Kalkınma 
ve Turizmi Direktörü Sohail Saheed ve Brampton 
Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Badar Shamin 
ile bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

Brampton şehrinin elektrik, elektronik, yenile-
nebilir enerji, cleantech, ilaç sanayi, gıda-içecek 
sanayi, otomotiv sektörlerinde faal Türk firmala-
rına bu sektörlerde olası işbirliği fırsatlarına dair 
bilgi vermek üzere İstanbul’a gelen Brampton 
heyeti ile bir araya gelen heyette Odamız Genel 
Sekreter Yardımcısı M. Egemen Mert ile Doğu 
Marmara ABİGEM A.Ş. Özel projeler sorumlusu 
Yelda KANPARA da yeraldı. 

Brampton şehrinde, Clorox Kanada Merkezi, 
Air Canada Operasyon Merkezi ve Chrysler oto-
mobil montaj fabrikası gibi birçok firma merkez-
leri ve fabrikalar yer almaktadır.

KANADA/ONTARİO-
BRAMPTON Heyeti 
ile işbirliği fırsatları 

araştırıldı

[işbirliği fırsatları ►
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KSO’da  İtalya ile yatırım ve 
işbirliği sunumu yapıldı

Kocaeli Sanayi Odası’nda İtalya ile yatırım ve işbirliği çalışmaları konusunda bilgilendirme toplantısı gerçek-
leştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası ile Türkiye’deki İtalyan Ticaret Odası işbirliğinde KSO’da yapılan toplantıya ilgi duyan 
sanayici ve yatırımcı şirket temsilcileri katıldı. 

Toplantının açılışına yapan Türkiye’deki İtalyan Ticaret Odası Genel Sekreteri Fatih Ayçin, öncelikle  İtalya’da 
yatırım yapmak isteyen Kocaelili firmalara, pazarlama ve işbirliği fırsatlarının tanıtıldığı bir sunum yaptı. 

Daha sonra  orta ölçekli işletmeler için strateji, yönetim ve iş geliştirme alanlarında uzmanlaşmış bir ulusla-
rarası danışmanlık şirketi olan Fair Play’in Yönetici Ortakları’ndan Francesco Orlando, katılımcılara sinevizyon 
eşliğinde İtalya hakkında bilgi verdi, ticaret ve işbirliği konularında görüşlerini aktardı.

Faır Play Ortakları’ndan Francesco Orlando ve İtalyan Ticaret Odası Genel Sekreteri Fatih Ayçin

Kocaeli Sanayi Odası’nda düzenlenen İtalya ile ticaret ve yatırım konulu sunum için ilgi duyan sanayi 
kuruluşları temsilcileri katıldı
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İş 
disiplini, 

[çevre ►

ÇED ve GSM 
Ruhsatları 
bilgilendirme 

seminerinde ele alındı 
Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı işbirliği ile  “Çevre-
sel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Gayri Sıhhi Müessese 
(GSM) Ruhsatları Hakkında Bilgilendirme Eğitimi” ger-
çekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası Meclis salonunda düzenlenen 
Eğitim Seminerine Sanayi Kuruluşları Temsilcileri, Çev-
re Görevlileri ve OSB Çevre Birim Yöneticileri yoğun ilgi 
gösterdi. Eğitim Seminerinin açılış konuşmasını yapan 
KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, Türkiye imalat 
sanayinin yüzde 13’ünü üreten ilimiz için çevre konusunun 
diğer illere göre çok daha öncelikli bir mesele olduğunu 
vurguladı.

Çevre konusunda sanayi kuruluşlarının bilinçlendiril-
mesi ve farkındalıklarının arttırılmasına Kocaeli Sanayi 
Odası olarak çok önem verdiklerini belirten KSO Genel 
sekreteri Turabi, “Çevre konusunda üyelerimize yönelik 
olarak çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak eğitimler, pa-
neller ve seminerler düzenliyoruz. Üyelerimize çevre ko-
nusunda daha fazla yardımcı olabilmek adına İlimizde-
ki ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel idareler, OSB 
Müdürlükleri ve özel sektör temsilcileri katılımı ile Çevre 
İhtisas Komisyonu’nu geçen sene ilk defa oluşturduk. Bu 
komisyonda İlimizin çevre konusundaki eğitim ihtiyaçları, 
sorunları, çözüm önerileri ve projeleri masaya yatırılarak 
tartışılmaktadır. Bugünkü eğitim konusu da Çevre Komis-
yonu tarafından belirlenmiştir.” dedi.

KSO Genel Sekreteri Turabi, “Ayrıca çevreye olan 
duyarlılığın bir göstergesi olduğunu düşündüğümüz “Şa-
habettin Bilgisu Çevre Ödülleri” organizasyonumuz ile 
her yıl firmalarımızı ödüllendiriyoruz. Bu sene organizas-
yonumuzun 20.’si olması nedeni ile bazı yenilikler yaptık. 
Bu yıl ilk defa gelen başvurular neticesinde sektör bazlı 
bir ayrım yapılarak Sektör Ödülü’de verilecektir. Büyük 
ölçekli firma ve KOBİ kategorisinde Çevre Ödüllerinin 
yanı sıra alınan başvuruların yeterli olması durumunda 
otomotiv, kimya, gıda, metal, makine ve atık bertaraf-
geri kazanım gibi ana sektörler başlığı altında da ödüller 
dağıtılacaktır. Başvurular başlamış olup, son başvuru ta-
rihi 05 Mayıs 2014 tarihidir.” 

Eğitim Semineri; Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nden  Ebru Kocaaslan’ın Çevresel Etki De-
ğerlendirme Süreci hakkındaki sunumu ile başladı. Su-
numunda; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, 
faaliyetten men kararı, EK-1 ve EK-2 Projeleri ÇED 
prosedürleri, kapasite artışlarında ÇED uygulamaları, 
ÇED raporundaki taahhütler, ÇED kararı geçerlilik süre-
si, izleme ve kontrol faaliyetleri ve e-ÇED uygulamaları 
hakkında katılımcılara bilgi aktardı. 

Seminerde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim 
Şube Müdürü Afşin Turan da konuşmasında Gayri Sıh-
hi Müessese Ruhsatları (GSM) hakkında bilgilendirme 
yaptığı sunumunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 
İlişkin Yönetmelik’e, GSM Ruhsatı başvuru dosyasına ve 
GSM sürecine değindi.
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Kocaeli Sanayi Odası
Şahabettin Bilgisu 

Çevre Ödülleri
Günümüz sanayicileri doğanın korunması, kullanıla-

bilirliğin sürekli olması için “çevre stratejileri” geliştir-
mektedirler. Çünkü biliyorlar ki, artık kaynaklara sahip 
olmak tek başına yeterli değil. Günümüzde rekabet gücü-
nü yaratan asıl önemli etken, kaynakları üretken biçimde 
kullanabilmek, “üretirken yok etmemek”tir.

Rekabet edebilmek ancak kendimizi geliştirmekle 
mümkün olacaktır. Hızla artan dünya nüfusu ve buna pa-
ralel olarak artan beşeri ihtiyaçlar karşısında, bilinçsiz-
ce tüketilen doğal kaynaklar geleceğin karanlık resmini 
gözler önüne sermektedir. Dünya sıcaklığı yükselmekte, su 
rezervleri azalmaktadır. Bunun sonucu olarak yakın bir 
gelecekte muhtemelen ciddi anlamda bir kuraklaşma ve 
çölleşme endişesi bizleri ciddi çözümler üretmeye mecbur 
kılmaktadır. Yarını düşünmeden yapılan her hata, yaşamın 
maliyetini bir kat daha arttırmakta ve sürdürülebilir kal-
kınma ve refah hedeflerine ulaşmayı tehdit etmektedir.

Kocaeli Sanayi Odası, bu bilinçle hareket eden sana-
yicilerimizin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacını 
gütmektedir. Bu ilerlemenin, gelişmenin bir ifadesidir. 
Önceleri ceza ile sanayi kuruluşlarını disipline etme uğraş-
ları günümüzde ödüllendirerek teşvik etme noktasındadır. 
Türkiye’de ilk kez Kocaeli Sanayi Odası tarafından, 1995 
yılından itibaren çevrenin korunmasına ve gelişimine kat-
kıda bulunmak, çevresel açıdan sürekli gelişimi teşvik et-
mek, değişen çevre kavramlarına uyumu cesaretlendirmek, 
ölçülebilir çevre yatırımlarının yanı sıra çevreye ve top-
luma katkıları olan kuruluşların desteklenmesi ve teşvik 
edilmesi amacıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 1995 
ve 1996 yıllarında 4 dalda (Yeşil Baca, Atık Su Arıtma 

Tesisi, Çevreci Ürün ve Çevreci Proje) verilen Çevre Ödül-
leri, 1997 yılından itibaren tek dalda verilmeye başlanmış 
ve ‘Çevreci Başkan’ olarak bilinen ve Şahabettin Bilgisu 
nun adı verilmiştir.

Çevre Ödülleri organizasyonu, 1998 yılından itibaren 
civar iller ve 1999 yılından bu yana da Marmara Bölge-
sini ayrıca Düzce ve Eskişehir’i de kapsayan Türkiye’nin 
en büyük sanayi kuruluşlarının faaliyet gösterdiği bir böl-
gede düzenlenen Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu 
Çevre Ödülleri çevre bilincinin gelişmesine ve yaygınlaştı-
rılmasında önemli rol oynamaktadır.

2003 yılından itibaren iki kategoride ödül verilmektir:
Büyük Ölçekli Kuruluşlar
Küçük ve Orta Büyüklükteki Kuruluşlar
Bu sene ilk defa gelen başvurular neticesinde sektör 

bazlı bir ayrım yapılarak Sektör Ödülü’de verilecektir. 
Büyük ölçekli firma ve KOBİ kategorisinde Çevre Ödül-
lerinin yanı sıra alınan başvuruların yeterli olması duru-
munda otomotiv, kimya, gıda, metal, atık bertaraf-geri 
kazanım ve makine gibi ana sektörler başlığı altında da 
ödüller dağıtılacaktır.

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek bir törenle sahip-
lerini bulacak olan “Çevre Ödülü” ve “Sektör Ödülleri” 
için başvuru en geç 05 Mayıs 2014 tarihine kadar Kocae-
li Sanayi Odası’na yapılabilecektir. Çevre ve Sektör Ödülü 
almaya hak kazanan firmalara İZAYDAŞ tarafından özel 
indirimler yapılacaktır. Ayrıca; başvuran ve ilk elemeyi 
geçerek saha ziyaretine kalmaya hak kazanan firmalara 
da bir yıl boyunca özel indirimler uygulanacaktır.

•
•



Fiji Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye akredite Abu 
Dabi Büyükelçisi Robin Nair’in İstanbul ziya-
reti vesilesi ile gerçekleşen toplantıya DEİK 
adına DEİK Başkan Yardımcısı Ayhan Zeyti-

noğlu katıldı. 
Toplantı kapsamında yapılan görüşmelerde Fiji Büyü-

kelçisi Robin Nair, küreselleşen dünyada mesafelerin kı-
saldığını vurgulayarak Fiji’nin konum olarak Türkiye’ye 
çok uzak olmasına rağmen artık günümüzde bunun bir 
öneminin kalmadığını belirtti. 

Robin Nair, Türkiye’yi ziyaretlerindeki amaçlarının 
Fiji Cumhuriyeti’nin Asya bölgesi dışındaki ülkeler ile iliş-
kilerin kuvvetlendirilmesini bilhassa ticari ve ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi olarak sıraladı. Bu kapsamda, Fiji 
hakkında genel bilgiler paylaşan Robin Nair, Fiji’nin 300’e 
yakın adadan oluşan bir ülke olduğunu belirterek, lojistiğin 
ülke için önemini vurguladı. 

Fiji’nin ağırlıklı olarak ticaretini Avustralya ve Yeni 
Zelanda ve Asya ülkeleri olarak gerçekleştirdiklerini an-
cak ticaretteki bu bağımlılığı ortadan kaldırmak istedik-
lerini ve ticaret partnerlerini çeşitlendirmek istediklerini 
vurgulayan Robin Nair, Fiji Cumhuriyeti’nin ticarette bir 
takım niş ürünler ile dünyada aktif olabileceğini söyledi. 
Robin Nair; “Hindistan cevizi kabuğundan odunlar, kütük 

ve ormancılık ürünleri için iyi bir pazarız. Ülke merkezi 
olan ada dağlarla ve ormanlar ile çevrili, bu anlamda 
ormancılık ürünlerinde bolca kaynağa sahip bulunuyo-
ruz. Ayrıca Asya ülkeleri için önemli bir turizm desti-
nasyonu olan Fiji’nin turizm alanında Türkye ile işbir-
liği yapmasından büyük memnuniyet duyacağız. Ülkede 
zengin maden yatakları bulunuyor ve son yıllarda yeni 
altın rezervleri çıkarıldı” açıklamasında bulundu. 

Türk - Avustralya İş Konseyi Bakanı Ayhan Zeyti-
noğlu, konuşmasında Haziran ayı içerisinde Avustral-
ya, Yeni Zelanda ve Fiji’ye muhtemel bir ticaret heyeti 
organizasyonu gerçekleştirebileceklerini iletti. Bu kap-
samda Abu Dabi Büyükelçisi Robin Nair ile iletişim de 
olmak istediklerini ve kendilerini muhtemel ziyaret ön-
cesi Kocaeli’ye davet ederek Sanayi Odası Meclis üye-
lerine Fiji’yi anlatmalarından büyük memnuniyet duya-
caklarını belirtti. 

Abu Dabi Büyükelçisi Robin Nair, Fiji’yi ziyaret et-
mek için mevsimsel olarak en uygun ayların Haziran ve 
Temmuz ayları olduğunu belirterek, Fiji’de bir ticaret 
heyeti görmekten duyacakları memnuniyet dile getirdi. 

Toplantı Ayhan Zeytinoğlu’nun Abu Dabi Büyükel-
çisi Robin Nair’e hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile 
sona erdi.

14 Mart 2014, TOBB Plaza / İstanbul

DEİK Başkan 
Yardımcısı Ayhan 
Zeytinoğlu, 
Abu Dabi 
Büyükelçisi Robin 
Nair ile buluştu...

[başkandan ►
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[araştırma ►

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Kadir 
Has Üniversitesi (KHÜ) ve New York, ABD 
merkezli Columbia Üniversitesi, The Earth 
Institute’a bağlı Vale Columbia Center on 

Sustainable International Investment (VCC) işbirliğinde 
sürdürülen ‘Çok Uluslu Türk Şirketleri (ÇUŞ)’ araştırması 
3’üncü raporu tamamlandı. DEİK Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve Kadir Has Üniversitesi İk-
tisat Bölüm Başkanı Sedat Aybar tarafından düzenlenen 
basın toplantısı ile tanıtılan,  2010 - 2012 yıllarını kap-
sayan rapor; gelişmekte olan ülke çok uluslu şirketlerinin 
son zamanlardaki hızlı küresel büyümelerine ilişkin yapılan 
uzun soluklu uluslararası çalışmanın bir parçası. Rapor, 
finans sektörü haricinde, uluslararası doğrudan yatırımları 
100 milyon Amerikan dolarını aşan 29 Türk ÇUŞ’unu sap-
tayarak, bunları yabancı varlıklarının büyüklüğüne göre sı-
ralamaktadır. 2013 yılı sonu itibariyle saptanan 29 şirket 
toplamda;

- 37 milyar Amerikan dolarlık yurtdışı özvarlık,
- 23 milyar Amerikan dolarlık yurtdışı satış,
- 6 kıtada 426 yurtdışı iştirake sahip ve
- 116 bin kişiyi yurtdışında istihdam ediyor.
Önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla karşılaştı-

rıldığında, 2013 sonu itibariyle Türk yatırımlarında artış 
sözkonusudur. Rapor ayrıca şirketlerin toplam varlıkları 
(yurtiçi ve yurtdışı), satış, istihdam ve yatırım yapılan ülke 
sayısındaki artışları da gösteriyor.

- Ülke raporları şu ana kadar
 14 ülkede yayımlandı
Doğrudan yurtdışı yatırımların önemli bir bölümü kısıt-

lı sayıda şirket tarafından yapılırken 100 milyon Amerikan 
doları üzerinde yatırım yapan şirket sayısı arttı. Yatırım 
miktarı en fazla olan ilk 10 şirket 26,4 milyar Amerikan 
doları ile rapor toplamı olan yurtdışı yatırımların yüzde 
70’ine sahiptir. Ana grup şirketlerin yanında da son yıl-
larda sayıları gittikçe artan 2’nci grup yatırımcı şirketler 
ortaya çıktığı gözlemleniyor. 

Bir önceki rapordaki (2011) şirket sayısı 19 iken; 2013 
sonu itibariyle bu sayı 29’a yükseldi. Sıralamaya yeni dahil 
olan şirketler; Anadolu Grubu (Holding), Yıldırım Holding 
(Holding), Gübretaş (Gübre - Kimya), Kürüm Holding (De-
mir - Çelik), Evyap (Hızlı tüketim ürünleri), Türk Hava 
Yolları (Havacılık), Türk Telekom (Telekomünikasyon), 
Hayat Kimya (Hızlı Tüketim), Ekol Lojistik (Lojistik) ve 
Teklas (Otomotiv) olarak sıralandı.

KHÜ, DEİK ve VCC işbirliği ile hazırlanan bu rapor, 
‘Emerging Market Global Players (EMGP)’ (Yükselen 
Piyasaların Küresel Oyuncuları) Projesi olarak biliniyor. 
EMGP, VCC önderliğinde 18 katılımcı ülke ile sürdürü-
lüyor. Ülke raporları şu ana kadar 14 ülkede yayımlan-
dı. Bu ülkeler; Arjantin, Brezilya, Şili, Çin, Macaristan, 
Hindistan, İsrail, Güney Kore, Meksika, Polonya, Rusya, 
Slovenya, Tayvan ve Türkiye. 

‘Çok Uluslu 
Türk Şirketleri’ 
araştırması 
3’üncü raporu 
tamamlandı



Bu yıl 70’inci yaşını kutlayan, Türkiye’nin en 
köklü, Kocaeli’nin en saygın inşaat şirketle-
rinden Pekdemir İnşaat, Kocaeli’nin devam 
etmekte olan en büyük konut projesi Evimiz 

Kocaeli’nde son etap daireleri büyük bir kampanyayla sa-
tışa sundu. 

İlk 2 etap dairelerin büyük ölçüde tükenmesini takiben, 
son dairelerin planlanandan önce satışa sunulduğu bu dev 
kampanya cazip ödeme seçenekleriyle dikkat çekerken, 
merakla beklenen örnek daire, kampanyayla birlikte Koca-
eli halkının beğenisine sunulmuş durumda.

- İsteyene faizsiz 20 taksit,
 isteyene 0.99 faizli kredi veriliyor
Pekdemir güvencesiyle, Kocaeli’nin yıldızı parlayan 

bölgesi Başiskele’de rekor bir hızla inşa edilen ve özellik-
le aileler için yaşam alanı sunan projede ev sahibi olmak 
isteyenler için bu son etap kampanyası, aynı zamanda son 
fırsat anlamına geliyor. Pekdemir İnşaat Genel Müdürü 
Mert Pekdemir; “Geç kalıp sonradan pişmanlık duymak 
istemeyenler bir an önce satış ofisimize gelsinler. Hem ör-
nek dairemizi gezsinler, hem rekor hızla ilerleyen inşaatı 
yerinde görsünler, hem de bütçelerine uygun avantajlı öde-
me fırsatlarından yararlanarak bu seçkin yaşam alanında 
yerlerini alsınlar” dedi.

70 yıla uzanan Pekdemir kalite ve güveninin ekonomik 
fiyatlarla buluştuğu, 936 konutluk dev projenin son etap 
konutlarının satışı, Evimiz Kocaeli Satış Ofisinde düzenle-
nen basın toplantısıyla başlatıldı. Cazip ödeme avantajla-
rıyla kaçırılmayacak fırsatlar sunulan kampanyaya, bu kez 
örnek ev de eşlik ediyor. Kocaeli halkının merakla bekle-
diği örnek ev, bu görkemli yaşam alanında nasıl bir evde 
yaşanılacağı duygusunu hissetme fırsatı verirken, işçilik 
ve malzeme kalitesi hakkında da fikir sahibi olma imkanı 
sağlıyor.

Evimiz Kocaeli’nin son etap kampanyasında, farklı büt-
çelere hitap eden alternatif ödeme seçenekleri sunuluyor. 
Pekdemir İnşaat’ın kendi ödeme modeli olan ilk seçeneğe 
göre, istediğiniz konutu, peşin fiyatına, vade farksız, 20 ay 
taksitle alabilmeniz mümkün. Bu modelden yararlananlar 
faiz yükünden tamamen kurtulmuş olacaklar.

Diğer ödeme modeli ise banka kredisi kullanmak du-
rumunda olanlar için hazırlandı. Bu seçenekte Pekdemir, 
banka kredisi kullanmak isteyenlere yüzde 0.99 gibi, piya-
sa rayicinin altında bir faiz oranıyla kredi kullanma fırsatı 
sunuyor. 

Kocaeli halkının ve yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşı-
lanan ve ilk iki etap konutları büyük ölçüde tükenen Evimiz 
Kocaeli’nde yaşamak isteyenler için son etap konutlar son 
fırsat anlamını taşıyor. 

Pekdemir’in 70’inci yıl gurur projesindeki son 

daireler cazip ödeme avantajlarıyla geliyor
İlk iki etap konutları büyük ölçüde tükenen Evimiz Kocaeli’nin son etabı büyük bir 
kampanyayla satışa çıkarıldı. İsteyene peşinatsız faizsiz 20 ay taksit, isteyene aylık yüzde 
0.99 faiz oranıyla kredi imkanı sunuluyor. Son etap daireler son fırsat olacak.

Mert Pekdemir
Pekdemir İnşaat Genel Müdürü

[şirketlerden ►
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Son etap kampanyasıyla birlikte Evimiz 
Kocaeli’nde örnek daire de hazırlanarak Kocaeli 
halkının beğenisine sunuldu. 170 metrekare büyük-
lüğe sahip, 3+1 ölçekli, tam donanımlı örnek dai-
re, satın alacakları dairelerin nasıl olacağına dair 
somut bilgi edinmek ve o ortamı solumak isteyen 
kişilere, evlerde kullanılacak malzeme ve işçiliğin 
kalitesi hakkında net bilgi edinme imkanı sağlaya-
cak.

Kaliteye ve zamanında teslime verdiği önemle 
tanınan Pekdemir İnşaat’ın ‘70’inci yıl gurur proje-
si’ olarak tanımladığı Evimiz Kocaeli’nde Haziran 
2013 tarihinde başlayan inşaat çalışmaları, yakla-
şık 500 işçinin geceli gündüzlü çalışmasıyla rekor 
bir hızla devam ediyor. Projedeki inşaat çalışmala-
rının seyri, her ay çekilen hava fotoğraflarının ya-
yınlandığı projenin evimizkocaeli.com adresli web 
sitesinden düzenli izlenebiliyor.

122 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen 
proje 150 milyon lirayı bulan toplam yatırım de-
ğeriyle Kocaeli’nin en büyük markalı konut projesi 
olacak. Evimiz Kocaeli’nde 2+1, 3+1 ve 4+1 tip 
dairelerden oluşan, 91 metrekare ile 193 metreka-
re arası büyüklüklere sahip, altı farklı tipte daire 
bulunuyor. 2+1 daireler 103 bin liradan, 3+1 da-
ireler 148 bin liradan, 4+1 daireler ise 228 bin 
liradan başlayan fiyatlarla satışta.

- Pekdemir: İlk iki etap konutlar hızla 
tükendi, son etap son fırsat olacak
Mert Pekdemir, son etap konutların satışa su-

nulduğu kampanyanın tanıtımı amacıyla düzenle-
nen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 936 
konutluk Evimiz Kocaeli projesine Kocaeli halkı-
nın ve yatırımcıların ilk günden itibaren yoğun ilgi 
gösterdiklerini belirterek, “Evimiz Kocaeli, 70’inci 
yılımızı taçlandıran, özel bir proje bizim için. İlk 
iki etabındaki konutların tamamına yakınının hızla 
tükenmesi üzerine son etabı planlamamızdan çok 
daha önce satışa sunmuş olmanın heyecanını yaşı-
yoruz” dedi. Mert Pekdemir, sözlerini şöyle sürdür-
dü: 

“Evimiz Kocaeli, gerçek bir aile sitesi olacak. 
Biz insanlara güven, konfor, huzur ve keyifli bir 
yaşam alanı vadediyoruz. İşçilik ve malzeme kali-
tesinden ödün vermediğimiz projemizle, Pekdemir 
kalitesini ilk kez bu kadar ekonomik fiyatlarla hal-
ka sunuyoruz. Cazip ödeme seçenekleriyle destekle-
nen bu son etap kampanyası, Evimiz Kocaeli’nde ev 
sahibi olmak isteyenler için son fırsat olma özelliği 
taşıyor. Oturmak amaçlı ev sahibi olmak isteyene 
de yatırımcı adaylarına da şöyle seslenmek istiyo-
rum: Konutlar hızla tükeniyor. Hayallerinizi ertele-
meyin, bu fırsatı kaçırmayın, son etap fırsatlarını 
iyi değerlendirin. Sonraki pişmanlık fayda etmez.” 

Nasıl bir ev vaat ettiklerini görmek isteyen-
leri örnek daireyi gezmeye davet eden Pekdemir, 
“Örnek evimiz hazır. Satış ofisimize gelenler artık 
sadece proje maketini incelemekle yetinmeyecek. 
Rekor hızla ilerleyen inşaatı, yükselen blokları gö-
rerek hayallerin nasıl gerçeğe dönüşmeye başladı-
ğını yerinde gözlemleyebilirler. Örnek evi gezerek 
malzeme ve işçilik kalitesi hakkında fikir sahibi 
olabilirler. Artık projeyi hayal etme dönemi bitti, 
proje tüm yönleriyle şekillendi” dedi.

Pekdemir: Hem örnek daireyi hem inşaatı görün
“Örnek evimiz hazır. Satış ofisimize gelenler artık sadece pro-

je maketini incelemekle yetinmeyecek. Haziran 2013’te başlayıp 
rekor hızla ilerleyen inşaatı, yükselen blokları görerek hayallerin 
nasıl gerçeğe dönüşmeye başladığını yerinde gözlemleyebilirler. 
Örnek evi gezerek malzeme ve işçilik kalitesi hakkında fikir sahibi 
olabilirler. Artık projeyi hayal etme dönemi bitti, proje tüm yönle-
riyle şekillenmiş durumda.”
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İklimlendirme sektörünün öncü şirketlerinden 
Alarko Carrier, tarafından giderek kanıksanan 
küresel iklim değişikliği konusunu yeniden günde-
me getirmek, sonuçlarını fotoğraflayarak gözler 

önüne sermek amacıyla ulusal bir yarışma başlatıyor. 
Fotoğrafseverler, ‘Küresel İklim Değişikliği’ konulu 

fotoğraflarını, 1-23 Nisan tarihleri arasında Facebook 
aracılığıyla paylaşabilecek. Yarışmanın kriterlerine uygun 
fotoğraflar, Alarko Carrier’ın resmi Facebook sayfası olan 
http://facebook.com/alarkocarrier adresinden günlük ola-
rak yayınlanacak. 

Yarışmanın Seçici Kurulu’nun 30 Nisan’a kadar ta-
mamlayacağı seçimler sonucunda; 1’inciye Nikon D7100 
dijital fotoğraf makinesi, 2’nciye Toshiba 13 N3KVR kli-
ma, 3’üncüye Toshiba 13 N3KV klima, 4’üncü ve 5’inci’ye 
iPad Mini, 6’ncıya ise Asus Phonepad hediye edilecek. 
Dereceye girenlerin fotoğrafları, 7-10 Mayıs tarihlerinde 

gerçekleştirilecek ISK SODEX 2014 Fuarı’ndaki Alarko 
Carrier standında sergilenecek ve şirketin 2015 takvimine 
basılacak. 

Konuyla ilgili bilgi veren Alarko Carrier Genel Müdürü 
Önder Şahin; “Bayi, servis ve çalışanlarımızın çocuklarına 
resim yapma sevgisi aşılamak için 7 yıldır düzenlediğimiz 
‘Alarko Carrier’ın Küçük Ressamları’ yarışmasını, daha 
geniş kitlelerle buluşturmak istedik. Bu amaçla fotoğraf 
yarışması formatına dönüştürerek, herkesin katılımına 
açık hale getirdik. İklimlendirme sektöründe faaliyet gös-
teren bir şirket olarak, doğaya en az zarar veren ürünler 
üretmeye odaklanıyor ve projeler geliştiriyoruz. Küresel 
İklim Değişikliği konulu fotoğraf yarışması projesini, bu 
hususa dikkat çekeceği için çok önemsiyoruz” dedi.

Yarışmaya başvurmak isteyenler http://facebook.com/
alarkocarrier adresi üzerindeki uygulamaya aracılığıyla 
çalışmasını gönderebilecek.

Alarko Carrier, Facebook üzerinde 
‘Küresel İklim Değişikliği’ 
fotoğraf yarışması düzenliyor...
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Üniversite sanayi işbirliği’nde önemli adım...

KOÜ ile “İşyeri eğitimi protokolü” 
imzalandı

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ile 
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) arasında “İşyeri 
Eğitimi Protokolü” imzalandı.

Kocaeli Sanayi Odası’nda düzenlenen “İşye-
ri Eğitimi Protokolü “ imza törenine KSO’dan 
Başkan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Ha-
san Tahsin Tuğrul, Başkan Yardımcısı Çınar 
Ulusoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali 
Kartal, İbrahim Yelmenoğlu, Mustafa Böyet, 
Kemal Saraç, İrfan Kanık, KSO Üniversite Sa-
nayi İşbirliği Komisyonu Başkanı Yunus Çift-
çi , KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi 
ile Kocaeli Üniversitesi’nden Rektör, Prof.Dr. 
Sezer Komsuoğlu,Rektör Yardımcısı Prof.Dr. 
Ali Demirci ve KOÜ Teknoloji Fakültesi Deka-
nı Prof.Dr. Mustafa Çanakçı katıldılar.  İmza 

öncesi Dekan Prof.Dr. Çanakçı  protokolun 
amacı hakkında kısa bilgilendirme yaptı. 
Daha sonra   “İşyeri Eğitimi Protokolü”nü 
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sezer 
Komsuoğlu  ve KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğ-
lu imzaladılar. 

 Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakülte-
si ile KSO’nun işyeri eğitimi çalışmalarında 
işbirliğini kapsayan protokolde, fakülte öğ-
rencileri bir yarıyıl boyunca yapmak zorun-
da oldukları işyeri eğitimini KSO tarafından 
önerilecek şirketlerde gerçekleştirebilecekler. 
Son sınıf öğrencilerine zorunlu ders olarak 
sunulacak olan işyeri eğitimi ile öğrenciler 
mezun olmadan uygulama konusunda nitelikli 
hale geleceklerdir.

‘İşyeri Eğitimi Protokolü’nü KOÜ 
Rektörü Prof. Dr. Komsuoğlu ve KSO 
Başkanı Zeytinoğlu imzaladılar.

KSO‘da imzalanan İşyeri Eğitimi 
Protokol törenine katılan KOÜ ve KSO 
yetkilileri toplu olarak görülüyorlar.

45Kocaeli Odavizyon



46 Kocaeli Odavizyon

Özellikle KDV oranı yüzde 1’e  düşen makine ve ekipman 
grubunda ve sat - geri kirala işlemlerinde artış görülmeye 
başlandı. Bu sene sat - geri kirala işlemlerinde sektörün geç-
tiğimiz yılı 2’ye katlayarak, toplam 2 milyar dolar işlem hac-
mini yakalaması sürpriz olmaz. Şubat ayında çıkan yeni yasa 
OSB’lerde leasing ve sat - geri kirala işlemlerine izin veriyor. 
Bu alanda işlem hacminin büyümesini öngörüyoruz.

Yeni yılda AVM ve turizm sektöründe sat - geri kirala 
konusunda büyük leasing operasyonları yaşanması muhtemel 
görünüyor. Hastane yatırımları konusunda da önemli proje-
lerde leasing sözleşmeleri görüleceği düşüncesindeyiz.

Sorunlu alacaklar konusunda bankacılıkta 
olduğu gibi bir düzenlemeye ihtiyaç var
KDV’nin yüzde 1 olduğu makine ve ekipman grubunun 

kapsamının giderek artmasını bekliyoruz. Sektörün sat - geri 
kirala hariç halen 2007 rakamlarının çok gerisinde olduğunu 
düşünürsek; doğru yatırımları teşvik amaçlı bu alanın büyü-
mesi gerektiğini düşünüyoruz.

Sektörün, bankacılık sisteminde olduğu gibi sorunlu ala-
caklar üzerinden ayrılan özel karşılıkların vergiden indiril-
mesine yönelik bir düzenlemeye ilişkin beklentisi ve çalışma-
ları devam etmektedir. 

Teşvikli işlemlerde yararlanılan KDV avantajının kira-
cının sorumlu hale gelmesi sonucu, leasing şirketlerinden 
talep edilmesi sektör için önemli bir engel olarak dikkat 
çekiyor. Teşvikler, yatırımları özendirmek için firmalara 
devlet tarafından veriliyor. Leasing şirketleri burada sade-
ce yatırımın finansmanını sağlıyor. 2009 yılında Karayolları 
Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik sonrası taşıma belgelerin-

DenizLeasing; 

‘Yatırımın olduğu 

her yerde leasing’ 

sloganı ile 

tüm Türkiye’de 

yatırımların 

finansmanını 

desteklemeyi 

hedefliyor...

Kahraman Günaydın
Deniz Leasing Genel Müdürü
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de leasing yoluyla alınan malların öz mal olarak sayılmaması, 
kara ulaşım araçları sektöründe işlem hacminin ciddi oranda 
azalmasına yol açan bir unsur olarak dikkat çekiyor. 

Bu yıl makine ve ekipman grubu, enerji ve sağlık; 
leasing sektörünün büyümesine önemli katkı sağlayacak
2013’te gayrimenkul payı büyük yükseliş gösterdi. Ulaşım 

araçları, metal işleme ve sağlıkta ise gerileme var. İşletme 
bilançosunda kayıtlı gayrimenkullerin sat - geri kirala yön-
temiyle leasing firmasına satılıp geri kiralanmasına olanak 
veren düzenleme ile sat – geri kirala işlemlerinin sektörde bu 
yıl ön plana çıkmasını bekliyoruz. Bu yıl yeni yasa ile KDV 
oranı yüzde 1’e düşen makine ve ekipman grubu, enerji ve 
sağlık alanında yapılacak yatırımlar sektörün büyümesine 
önemli ölçüde katkı sağlayacak. ‘Yatırımın olduğu her yerde 
leasing’ sloganı ile hareket eden DenizLeasing; tüm sektörlere 
eşit yaklaşımı ve her sektöre özel ürettiği çözümlerle fark ya-
ratmaya devam edecek.

KOBİ’ler geçen yıl olduğu gibi bu senede 
DenizLeasing’in önceliğinde  
KOBİ’ler geçen sene olduğu gibi bu senede DenizLeasing’in 

önceliği olacaktır. Dolasıyla KOBİ’lerin ihtiyacı olan tüm mal 
gruplarında gelir artışı beklemekteyiz. 

‘Yatırımın olduğu her yerde leasing’ sloganı ile tüm mal 
gruplarında benzer büyüme bekliyoruz. KOBİ’lere yatı-
rım ihtiyacı olan mal gruplarında satıcı dünyası ile birlikte 
avantajlı fırsatlar sunacağız. DenizLeasing Enerji ve Sağlık 
Projeleri’nde sektörün önemli oyuncusu olmaya devam ede-
cektir.

Ülke içinde yükselen tansiyonun düşmesi ile 
yatırımlar hızla artacaktır
2014 için sektörde beklentiler yüksekti. Son dönemdeki 

siyasi olaylara bağlı ekonomi dalgalanma olduğu da muhak-
kak. 

Yurtdışı kaynaklı, özellikle gelişmekte olan piyasaları 
etkileyen ekonomik gelişmeler ve son dönemde artan siyasi 
belirsizlik piyasada fonlama maliyetlerinin ciddi anlamda 
yükselmesine neden oldu. Bu durum piyasada pek çok yatı-
rımcının ‘bekle-gör’ stratejisiyle yatırımlarını ertelemesine 
neden oluyor. 

Ancak Türkiye gibi hızla gelişmekte olan bir ülkede yatı-
rımlar uzun süreli olarak durmaz. Hatta geçmiş tecrübeleri-
mizde kriz döneminde yatırım yapan firmaların kazançlı çık-
tığını da gördük. Bu sebeple ülke içinde yükselen tansiyonun 

düşmesiyle birlikte yatırımların hızla artacağı düşüncesinde-
yiz.

Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesi fonlama 
maliyetlerimizi önemli ölçüde yükseltti 
Merkez Bankası faizleri yükseltti. yükseltmesi maliyetleri-

nizi nasıl etkiledi? Sektörde faiz etkisi görülüyor mu? Siz bu 
değişime karşı ne gibi önlemler aldınız? 

FED’in tahvil alım programına yönelik yaptığı açıklama-
lar, yurtiçinde artan siyasi belirsizlik ve Merkez Bankası’nın 
bu gelişmeler ışığında aldığı faiz artırım kararı, sektörde fon-
lama maliyetlerinin önemli ölçüde yükselmesine neden oldu. 
Ancak leasing uzun vadeli bir yatırım enstrümanı ve fonlama-
mızı da vadeye uygun politikalar ile sağlıyoruz. 

Faizlerin artıyor olmasının maliyetlere etkisi kaçınılmaz. 
Yüzde 1 KDV avantajına sahip ekipman/makine grubu leasing 
işlemleri için önemli bir avantaj olarak dikkat çekiyor. Aynı 
zamanda sat - geri kirala ürününde yer alan vergi ve harç is-
tisnaları da leasing işlemlerini avantajlı maliyetlere sahip bir 
finansman ürünü olarak ön plana çıkarmaktadır.

Yatırımlar için en doğru finansman ‘leasing’tir
Mal ve Hizmetlere uygulanan KDV oranlarının leasingle 

alımı halinde yüzde 1 KDV avantajının getirilmesine olanak 
sağlayan yeni yasa ile sektör, 2014 yılında KOBİ’lere daha 
geniş bir ürün yelpazesini daha verimli bir şekilde sunacak. 
Bu şekilde KOBİ’lerimiz, dünya KOBİ’leri ile rekabet etme 
noktasında önemli bir avantaj elde ediyor olacaktır. 

Bu yıl bankalar KOBİ kredilerine ağırlık verecek bir stra-
teji üzerinde duruyor. Yatırımlar için bankalar dışında, en az 
onlar kadar, hatta daha doğru finansman imkanı leasing’tir. 
Yatırım yapacak KOBİ’lerin her geçen yıl daha fazla lea-
sing kullanmasını bekliyoruz. Leasing ile yapılan yatırımlar 
KOBİ’lere hem maliyet hem de operasyonel işlemler açısından 
önemli avantajlar sağlıyor.

Sloganımız bu yılda geçen yıl olduğu gibi;
 ‘yatırımın olduğu her yerde leasing...’
Denizleasing olarak ‘Yatırımın olduğu her yerde leasing’ 

sloganını geçen senelerde olduğu gibi bu sene de öne çıka-
racağız. KDV oranı yüzde 1 olan ekipman/makine grubunda 
KDV avantajı; sat - geri kirala işlemlerinde şirketlerin düşük 
bedelle kayıtlı gayrimenkullerini yeniden değerlendirebilmesi, 
sermaye artırımı fırsatı, kurumlar vergisi avantajı, KDV ve 
tapu harcından muaf olunması gibi avantajları tüm finansman 
ihtiyacı olan şirketlere anlatıyor olacağız. 

DenizLeasing 2010 yılında 177 Milyon USD 
olan yeni işlem hacmini 3 yılda 3 kat ve sek-
törün ortalama büyüme hızının yaklaşık 2 katı 
büyüterek 530 Milyon USD düzeyine çıkarmış-
tır. Söz konusu dönemde yeni işlem pazar payını 
yüzde 5,3’den yüzde 7,6’ya çıkarma başarısını 
göstermiştir. Sektörü büyüten şirketlerden biri 
olan DenizLeasing bu misyonunu devam ettire-
cektir. Özellikle leasing ile henüz tanışmayan 
müşterileri leasing avantajları ile tanıştırmayı 
hedefleyen DenizLeasing; ‘Yatırımın olduğu her 
yerde leasing’ sloganı ile tüm Türkiye’de yatı-
rımların finansmanını desteklemeyi hedefliyor. 
Siyasi ve ekonomik konjonktürde önemli bir bo-
zulma yaşanmazsa, pazar payımızı bu yıl yüzde 
8 düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz.

“

“
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Değerli Yönetici,
“Adil rekabet ortamının oluşması, işlemesi ve kalıcı-

lığı”, ilgili kamusal düzenlemelerin varlığı kadar, belki 
de daha fazlasıyla iş dünyasını oluşturan yatırımcı, müte-
şebbis, yönetici ve çalışanlar nezdinde rekabetçi anlayışın 
yaygınlaşıp benimsenmesine bağlıdır. “Altıncı Rekabet 
Mektubu”nu, bu sebeple ve önemine binâen, sivil toplum 
kuruluşları olan bütün oda, dernek, birlik, sendika ve bun-
ların üst organlarını yani “teşebbüs birlikleri”mize yazma-
yı tercih ettik. 

Modern toplum, “örgütlü toplum”dur. Kamuya veya 
özel sektöre ait örgütlerin başarı veya başarısızlıkları ölçü-
sünde bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar karşılanmakta, ülke 
kaynakları etkin kullanılıp milli gelir artmakta; “hayat ka-
litesi” yükselmekte veya düşmektedir. Bir ülkede, serbest 
piyasa düzeni ve rekabetçi bir anlayışın benimsendiğinin, 
ekonomi ve demokrasinin geliştiğinin ve dolayısıyla hayat 
kalitesinin yükseldiğinin en anlamlı göstergelerinden biri, 
devlet ve özel sektör kuruluşlarının yanında “vakıflar, der-
nekler, sendika ve birlikler”den oluşan “sivil toplum”un 
varlığı ve etkinliğidir.

Özellikle “kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkül-
leri” ve diğer “gönüllülük esaslı sivil toplum örgütleri”nin, 
“kamu yönetiminin demokratikleşmesi”, “katılımcı de-
mokrasi” ve “yönetime katılmanın kurumsallaşması” gibi 

çağdaş eğilim ve değerler bakımından stratejik bir görev 
ve sorumluluk ifa ettiklerini kabul etmek gerekir. Bu açı-
dan, özellikle ekonomik aktörler tarafından oluşturulan 
sivil toplum kuruluşları ve teşebbüs birlikleri, “rekabetçi 
yaklaşımın gerektirdiği oyun kurallarına ya da rekabet hu-
kukuna uyum” konusuna ağırlık vermek, özen göstermek 
durumundadır.

Rekabetçi ortam ve rekabet hukuku
Günümüz dünyası, bilgi birikimi, iletişim ve ulaşım im-

kanları göz önüne alındığında bir bakıma “küçülmüş”, di-
ğer yandan da toplumlar, ülkeler ve işletmeler arasındaki 
rekabetin had safhaya vardığı bir arenaya dönüşmüştür. 
Ayakta kalmanın, kalıcı olmanın yolu, yarışta geride kal-
mamaktan, diğer bir deyişle “rekabet gücü”nden geçmek-
te, her alanda daha iyi olmak için hazırlıklı olmak ve çaba 
göstermek zorunluluk arz etmektedir. Rekabet, ülkeleri ve 
firmaları iyi yönetime, verimli olmaya, teknoloji geliştir-
meye, kaliteli ve düşük bedelle daha fazla ürün ve hizmet 
sunmaya yönelten, yani onların “rekabet gücü”nü artıran 
çok önemli bir süreçken, aynı zamanda zahmetli bir var 
olma yarışı olması yönüyle de kaçınılmaya çalışılabilecek 
bir süreçtir. İşte bu nedenle, rekabet ortamının kendiliğin-
den oluşmasının zor olması adil ve objektif kuralların kamu 
yönetimi tarafından konulmasını gerekli kılmaktadır. Dola-

Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı
Rekabet Kurumu Başkanı

Rekabet Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI’nın

2014REKABET

MEKTUBU 

[rekabet kurumu ►
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yısıyla, rekabetçi ortamda herkesin uyması gereken “oyun 
kuralları”, devlet veya kamu yönetimi tarafından belirle-
nir. Bunun diğer adı, “rekabet hukuku”dur.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u 
(Rekabet Kanunu) uygulamakla görevli olan kurumumu-
zun misyonu, “ülkemizde rekabet ortamının sağlanması, 
korunması ve geliştirilmesidir.” Bu bağlamda, yatay veya 
anlaşmalar yapılması ya da hakim durumun kötüye kulla-
nılması gibi yollarla rekabetin kısıtlanması veya engellen-
mesine mani olmak, birleşme devralma denetimi yaparak 
kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunmak, kurum-
sal misyonumuzun ana unsurlarını teşkil etmektedir. Bu-
nun gibi, rekabet ihlallerinin soruşturulması ve gerktiğinde 
idari para cezası verilmesi, ihtiyati tedbir kararı alınması 
ile muafiyet ve menfi tespit incelemelerinin yapılması da 
kanunun doğrudan uygulanması anlamına gelecek türden 
faaliyerlerdir ve kurumumuzun görevleri arasındadır.

Kanunca tanımlanmış bu görevimizi yerine getirirken, 
rekabet ihlallerini önlemek amacıyla sadece soruşturma 
açıp gerekirse ceza vermek yeterli olmamakta, bunun ya-
nında rekabetçi anlayışın kamu ve özel sektör dünyasın-
da benimsenip anlaşılması ve desteklenmesi için “rekabet 
savunuculuğu” yapmak da aslî görev ve sorumluklarımız 
arasına girmektedir. 

Rekabetçi hukukunda teşebbüs birlikleri: 
Odalar, dernekler, birlikler... 
Rekabet Kanunu’nun muhatabı küçük büyük bütün iş-

letmeler ya da “teşebbüsler”dir. Herhangi bir mal veya 
hizmet piyasasında ekonomik faaliyette bulunan iktisadi 
bilimler, gerçek veya tüzel, özel veya kamu kişiliği nite-
liğinden bağımsız şekilde “teşebbüs” olarak nitelendir-
mekte ve rekabet kurallarına uygun davranmakla yükümlü 
kılınmaktadır. 

Rekabet kanunu ile getirilen kuralların temel muhatabı 
teşebbüsler olmakla birlikte, “teşebbüs birlikleri”ne de bir 
takım sorumluluklar getirilmektedir. Kanun teşebbüsleri-
nin belirli amaçlar için bir araya gelerek oluşturdukları, 
tüzel kişiliği olsun olmasın, her türlü birliği “teşebbüs bir-
liği” olarak nitelendirmektedir. 

Bu çerçevede, bir piyasada faaliyet gösteren gerçek 
veya tüzel kişi tüm ekonomik aktörlerin oluşturduğu her 
türlü “vakıf, oda, dernek, birlik, federasyon ya da kon-
federasyon” gibi yapıların, rekabet kanunu çerçevesinde 
teşebbüs birliği olduğunu belirtmek gerekmektedir.

Teşebbüs birliklerinin icra edilebileceği en önem-
li fonksiyonlardan biri “kendi kendine düzenleme-self 
regulation”dir. Her alanın, devletin koyduğu kurallarla 
düzenlenemeyeceği, düzenlense bile bunun topluma önemli 
maliyetler getireceği çağdaş dünyanın kabul ettiği bir ol-
gudur. 

Dolayısıyla, adil rekabet ortamını oluşturacak kuralla-
ra uygun davranılması yönünde üyelerini teşvik etmesi ve 
bu yönde “iş ahlağı ilkeleri / “etik kodlar” oluşturulma-
sı, sivil toplumun itici gücü olan teşebbüs birliklerinden 
beklenmektedir. İyi yönetilen, rekabet gücüne sahip, çağın 
gereklerine uyum sağlayabilen ve rekabet kurallarına uy-
gun hareket eden teşebbüs / işletmelerin, aynı zamanda ait 
oldukları toplumun ve ekonominin gücünü temsil ettikleri 
ya da yansıttıkları açıktır. 

Rekabet kanunu çerçevesinde, bir “teşebbüs birliği / 
meslek örgütü”nün, hem kendisinin hem de üyelerinin yap-
ması gerekenleri üç başlık altında toplamak mümkündür:

Birincisi, teşebbüs birlikleri, Rekabet Kurumu’nun in-
celeme ve yaptırımlarına maruz kalmamak için piyasalar-
da rekabeti bozma veya kısıtlama amacı ya da etkisi olan 
karar ve uygulamalardan uzak durmalıdır. Bu çerçevede, 
teşebbüs birliklerinin - aksini öngören açık bir yasal daya-
nak ya da yetki olmaması durumunda- özellikle şu hususları 
gözetmelerinde fayda bulunmaktadır:

•Teşebbüs birliği, kendi üyelerinin satış fiyatları ve di-
ğer satış koşulları konusunda nasıl davranacaklarına ilişkin 
ya da üyelerinin faaliyet alanlarını kısıtlayan kararlar al-
mamalı,

•Sahip olunan bilgiler ve yetkiler, üyeler arasındaki re-
kabeti etkilemek üzere kullanılmamalı,

•Teşebbüs birliği toplantılarında, üyeler fiyat, satış ko-
şulları, pazar paylaşımı / müşteri paylaşımı gibi konularda 
görüşmeler yapmamalıdır.

İkincisi, yöneticiler, teşebbüslerin aralarındaki rekabe-
ti bozucu anlaşma yapma konusunda vakıf, oda, dernek ve 
birliklerin bir platform olarak kullanılmasına müsaade et-
memelidir.

Üçüncüsü, vakıf, oda, dernek ve birliklerin yönetim ve 
yöneticileri, rekabet kurallarına uyum konusunda üyelerini 
bilgilendirmeli, gerekirse onlara danışmanlık yapmalıdır. 

Bu çerçevede, kurumumuzun internet sitesindeki Reka-
bet Hukuku Uyum Programı’ndan yararlanmak, teşebbüs 
birlikleri ve üyelerinin, rekabet kurallarına uyumunu sağla-
yacak iyi bir başlangıç olabilir.

Rekabet Kurumu, teşebbüs birliklerini rekabetçi 
anlayışın yerleşmesi konusunda paydaşı olarak görmektedir
Rekabet Kurumu, rekabet savunuculuğu görevi kapsa-

mında iş dünyasından gelen ve ülkemizde rekabet kültürüne 
katkı sağlayacak talepleri büyük bir memnuniyetle karşıla-
maktadır. Bunun için, yapılacak tüm çalışmalarda Reka-
bet Kurumu’nun tüm teşebbüs birliklerimize gereken ilgili 
göstereceğini, elinden gelen katkıyı sağlayacağını taahhüt 
ediyoruz.

Bunların yanında, Rekabet Kurumu olarak yaptığımız 
tüm düzenlemelerin, paydaşlarımızın görüşü ile olgunlaş-
masını arzu ettiğimizi beyan etmeliyiz. Piyasalarda önemli 
etkiler doğurabilen rekabet hukuku düzenlemelerinin piya-
sanın içinde yer alan teşebbüs birliklerince değerlendiril-
mesi ve ortaya çıkan görüşlerin bildirilmesi şüphesiz düzen-
leme çalışmalarımıza çok önemli bir katkı sağlayacaktır. 
Söylenen her söz, bidirilen her görüş bizim için anlamlı ve 
önemlidir. 

Unutulmamalıdır ki, rekabetçi piyasa düzeni herkesin 
yararınadır.

Bu vesileyle, başarı dileklerimi, selam ve saygılarımı 
sunarım.
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[girişimcilik ►

Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde, 3 ülke ve 81 
ilden kadın girişimcinin katılımıyla ‘İş Dünyasında Umut Veren 
Kadınlar’ toplantısı Hilton Kayseri Oteli’nde yapıldı.

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sema 
Karaoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan toplantıya, İran, Finlandiya ve 
İsviçre’den gelen konuk kadın girişimcilerin yanısıra, Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Aşkın Asan, TOBB Başkan Yardımcısı Çetin 
Osman Budak, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Özhaseki, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz 
ve 81 ilden gelen kadın kurulu temsilcileri de katıldı.

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sema Karaoğlu 
Türkiye’de ve dünyada kadın girişimciliğinin güncel sorunlarına çözümler ara-
yıp, iş hayatı ve çalışan kadınların karşılaştığı sorunları ele alacaklarını ve, 
bu çerçevede, kadınların istihdama katılması, genel ve yerel siyasette, oda ve 
borsa gibi örgütlerde temsil oranlarının artırılması amacıyla ‘Çalıştay’ ve ‘İşte 
Eşitlik Platformu’ düzenlediklerini belirtti.

Çalıştayın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Aşkın Asan, ülkeler için kalkınmışlığın sadece gayri safi milli hası-
la (GSMH) ile yani cebe giren parayla ölçülmediğini ifade ederek, Kadın-er-
kek eşitliği, çocukların, yaşlıların durumları, dezavantajlı olarak tarif edilen 
toplum kesimlerin hizmetlere ulaşımı gibi kriterlerin de artık kalkınmışlığın 
ölçütleri olarak baz alındığını, bu anlamda, eğitim eşitliğinin üzerinde duru-
lan en önemli konulardan birisi olduğu, kız çocuklarının okullaşması için ne 
yapılması gerekiyorsa yapmaya da devam edildiğini söyledi, Karar alma ve 
istihdama katılım konusunda kadınların erkeklerle eşit olmadığını, ama yavaş 
seyretse de eskiye göre katılım oranlarında yükselmeye, artmaya doğru bir 
trend olduğunu ifade etti.  

Kayseri Valisi Orhan Düzgün, İş dünyası denilince akla ticaretin geldiği-
ni;  Kayseri’nin ticari zekâsıyla, iş adamlarının ve iş kadınlarının dünya ça-
pındaki girişimciliğiyle, hayırseverliği ve dürüstlüğüyle bilindiğini belirterek;  
Kayseri’nin 6 bin yıl öncesine dayanan çok köklü bir kültüre dayanan ticari 
geçmişi olduğunu, günümüzden yaklaşık 6 bin yıl önce, Kültepe’de ortaya çı-
karılan ticari tabletlerden, Asur Ticaret Kolonilerinin bu topraklarda ticari 
anlamda da hüküm sürdüğünü, Ticaret tabletlerinde, iş sözleşmelerinden sipa-
rişlere kadar pek çok ticari metne rastlandığını da hatırlatmıştır. 

Vali Düzgün, Türkiye’de bugünkü sanayi ve ticaret odaları ile borsaların 

Kocaeli Kadın 
Girişimciler Kurulu, 

‘İş Dünyasında Umut 
Veren Kadınlar 

Çalıştayı’na katıldı

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, 6-8 Mart 2014 
tarihlerinde Kayseri’de, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler 
Kurulu tarafından düzenlenen  ‘İş Dünyasında Umut Veren 

Kadınlar Çalıştayı’na 15 kişilik bir grupla katıldı.
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temelini oluşturan Ahilik Teşkilatı’nın da Ahi Evran tara-
fından Kayseri’de kurulduğunu dile getirdi.  Vali Düzgün, 
“Ahi Evran’ın Kayseri’ye gelerek uzun süre kaldığı ve bu-
rada evlendiği Fatma Bacı, Bacıyan-ı Rum yani Anadolu 
Bacıları adı altında, TOBB bünyesindeki Kadın Girişimci-
ler Kurulu’na benzer bir teşkilatlanmayı bundan 800 yıl 
önce Kayseri’de kurdu.” dedi. 

Vali Düzgün, Sadece Fatma Bacı değil, Anadolu Sel-
çuklu Sultanı Keykubat’ın hanımı Hunat Hatun’un yaptır-
dığı külliye, Gevher Nesibe’nin yaptırmış olduğu dünyanın 
ilk Tıp Fakültesi ve Hasta-
nesi de aslında kadınların 
o dönemde sosyal hayatın 
ne denli içinde oldukları-
nın bir göstergesi oldoğu-
nu belirtti.

Başarı öykülerinin 
de anlatıldığı çalıştayda  
TOBB Başkan Yardımcısı 
Çetin Osman Budak, Şen 
Piliç Üst Yönetici İpek 
Üstündağ, İsviçre’den 
Capitol Growth Üst Yö-
neticisi Burcu Gökay ve 
İran’dan EkocciWec Baş-
kanı Seyideh Fatimeh de 
kadın girişimciliği üzeri-
ne birer konuşma yaparak 
tecrübelerini paylaştılar. 

Çalıştayın ilk bölü-
münün sonunda Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Aş-
kın Asan, “İşte Eşitlik 
Bildirgesi”ni okuyarak 
Kayseri Valisi Orhan Düz-
gün, Kayseri Ticaret Oda-
sı Başkanı Mahmut Hiç-
yılmaz ve Kayseri Sanayi 
Odası yetkilisinden bu il-

kelere uyacaklarına dair söz aldı ve ih-
racatıyla Kayseri’nin öne çıkan firmala-
rının sahipleri ve temsilcileri bildirgeye 
imza atarak kadın istihdamı konusunda 
eşit davranacakları sözünü verdiler.  

7 Mart Cumartesi günü yapılan Ça-
lıştayın 2. bölümünde atölye çalışması 
biçiminde gruplara bölünerek çeşitli ko-
nular ele alındı. Bu konular arasında;  

• İşyerindeki kadının (girişimci ve 
çalışan) sorunları ve çözüm önerileri: 
pozitif ayrımcılık / işyerindeki eğitimli 
ve eğitimsiz kadının kariyer gelişiminin 
önemsenmemesi / cam tavan sendromu / 
mobbing / çalışma koşulları

• İş kadınlarının iş süreçlerinde kar-
şılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri

• Sosyalleşme sürecinde girişimcilik:  
ailede / okul öncesinde / orta öğretimde / 
üniversitede 

• Dezavantajlı kadınların girişimci-
liği: engellilerde girişimcilik / yalnız (eşi 

ölmüş, ayrılmış vb. sosyal yalnızlık çeken) kadınlarda gi-
rişimcilik / dezavanatjlı bölgelerdeki kadınların girişim-
ciliği

• Kayseri’de kadın girişimciliği: mikro düzeyde bakış / 
makro düzeyde bakış, konuları yer aldı.

8 Mart Pazar, çalıştayın son günü katılımcılar ile bir-
likte Kapadokya gezisi düzenlendi. 

Tüm gün süren kültür gezisi, katılımcıların dostlukları-
nın pekişmesi, yeni fikirlerin doğması, keyifli geçen zaman 
ve Kayseri’nin lezzetleri bu çalıştayın ardında kalanlar…

Kocaelili Kadın Girişimciler Kayseri’deki çalıştaya çıkartma yaptı
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Kadın girişimcilerimiz
‘Business Women” 

projesi kapsamında Avrupalı kadın 
girişimcilerle buluştu

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulumuz, Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Programı 
işbirliğiyle yürütülen ‘Leonardo Da Vinci Ortaklık Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen ‘İş Kadınları’ toplantısına partner 
olarak katıldı.

13- 14 Mart 2014 tarihlerinde Kocaeli Sosyal Güvenlik İl müdürlüğü misafirliğinde Wellborn Otelde gerçekleştirilen 
organizasyonun ilk gününde Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar, Proje Komisyonu Koordinatörü ve Kocaeli 
Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Nesrin Aras, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Penbe Kamacı Arslan, 
Kocaeli Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Azize Sibel Gönül, 
Kocaeli Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi Başkanı Enver Düz ve diğer yetkililerin katıldığı 
ve programın tanıtıldığı açılış toplantısı yapıldı.

[girişimcilik ►
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Fransa, Almanya ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu 7 ülkenin ortak olduğu İş Kadınlarını bir araya getirerek ticari 
ve teknik inovasyonu sağlamayı, girişimcilik ruhunu arttırmayı aynı zamanda kadın hakları ve cinsiyet eşitsizliği konularını 
gündeme getirmeyi ve kurulacak ağ ile iş kadınlarına destek olmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında programın ilk gününde Kadın Girişimcilerimiz ve Avrupalı Kadın Girişimciler aynı toplantıda bir 
araya gelerek tek tek firmalarını ürünlerini tanıttıkları toplantıda ortak iş ağı projesinden beklentilerini de paylaştılar.

Proje ortakları, Kocaeli Kadın Girişimcilerimizi iş yerlerinde de ziyaret edip bilgi alışverişinde bulundu.
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Programın son günü projeye sponsorluk da yapan yapan Kocaeli Sanayi Odası ziyaret edildi. Match4Indusrty tanıtımı 
da yapılan ziyarette birebir iş görüşmeleri ve bilgi paylaşımında bulunuldu.

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu üyemiz Naciye Özdemir’in sanayi atıklarının sanatsal sunumu ile büyük ilgi topladı. 

[girişimcilik ►
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İzmit  bir grup genç iş adamının öncülüğün’de 
“Kulüp Kocaeli” adında yeni bir oluşumun ger-
çekleşmesi yönünde çalışmalar yapılıyor. Bu ko-
nuda fikir alma eğiliminde çalışmalarını sürdüren 
“Kulüp Kocaeli” bölgenin  önde gelen saygın kişi 
ve kuruluş temsilcileriyle toplantılar gerçekleşti-
rip, tecrübelerinden yararlanmak istiyor. “ Kulüp 
Kocaeli” dün sabah girişimcileriyle birlikte Ko-
caeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile 
birlikte bir araya geldi.

Seka Park Özsar Tesislerinde Bülent Sarı’nın 
davetlisi olarak  KSO Başkanı Zeytinoğlu ile yak-
laşık 2 Saati bulan bir sohbet toplantısı gerçekleş-
tirildi. Toplantıda  “Kulüp Kocaeli”adına söz alan  Eyüp Güler 
“Kulüp Kocaeli-2013 yaz aylarında ilimizin önde gelen iş ada-
mı ve sivil toplum Kuruluşları sorumlularının yönlendirmesi ve 
fikir vermesi ile başlayan bir oluşumdur.  2013 eylül ayında 
bir grup arkadaşın düşünceleri gerçekleştirmek üzere kuruluş 
çalışmalarını başlattık. Gönüllülük esasına bağlı olan yapı ilk 
etapta üyelerini ince eleyip sık dokuyarak seçme yoluna gidiyo-
ruz. Kulüp Kocaeli kuruluş aşamasında olup, haziran ayında 
resmi açılışımızı yapacağız. 2013 eylül ayından 2014 haziran 
ayına kadar Kocaeli’nin önde gelen işadamları, stk sorumlu-
ları, siyasi parti liderleri ile bir araya gelerek siadların yap-
ması ve yapmaması gerekenlerle alakalı istişare toplantıları, 
izlenmesi gereken yolları büyüklerinden dinleyerek bir yol ha-

ritası çıkarmaya çalışıyoruz. Haziran ayında 41 kurucu üyesi 
ile faaliyete başlayacak olan Kulüp Kocaeli ilerleyen yıllarda 
adından sıkça söz ettirecektir” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu,konuşmasında Odası’nın çalış-
maları hakkında bilgi vererek, “Kulüp Kocaeli” in bölgemi-
ze ve ülkemize hayırlı olmasını diledi. KSO’nun bünyesinde 
“Genç İşadamları “ ve “Kadın Girişimler” nde bulunduğunu  
vurgulayan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Kulüp Kocaeli” kuru-
cularına çeşitli tavsiyelerde bulunarak aralarına genç bayan 
girişimcileride almaları gerektiğini söyledi.

“Kulüp Kocaeli“ 
kuruluşa hazırlanıyor

Kulüp Kocaeli kurucuları Seka Park’ta laleler önünde
 KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile birlikte toplu olarak görülüyor

Kulüp Kocaeli  üyeleri ile KSO Başkanı Zeytinoğlu
 arasındaki görüşme  yaklaşık 2 saat sürdü



[ziyaretler ►

Yemek ve Şekerleme 
Sanayi Grubu 

firmaları ziyaret 
ederek sorunlar 

ve çözüm önerileri 
dinlenildi

Odamız 3.Meslek Komitesi 5 Mart 2014 tari-
hinde ilk olarak Kent Yenibahar Yemek San. ve 
Tic. Ltd. Şti. firmasını ziyaret etti. 

Ziyarette firma yetkilileri tarafından İlimiz-
deki fabrikaların birçoğunun Genel Merkezleri 
İstanbul’da bulunduğu; İstanbul’daki yemek fir-
maları anlaşmaları Genel Müdürlüklerle yaptığı 
için İzmit’te ki yemek fabrikaları yemek verme 
işine giremediği beyan edildi.  İzmit’te yemek üre-
timi yapan firmalara da şans verilmesi için çalış-
malar yapılması önerildi. Meslek Komite Başkanı 
Mihriban Bilen ve Meclis Üyesi Murat Can’ın yer 
aldığı ziyarette Firma Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan Sağıroğlu ve Genel Müdürü Bayram Deniz 
tarafından karşılanan Komitemiz Odamız ve Oda 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yaptılar.

SATÜRN GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ziyaretin-
de başta gıda üretim ve perakende iş yerleri olmak üze-
re, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi iş yerlerinde çalışanların 
yaptırmak mecburiyetinde olduğu portör muayeneleri 
yerine Hijyen Eğitimi alınması zorunluluğu getirildiği 
ele alındı.

Bu çerçevede hazırlanan “Hijyen Eğitimi 
Yönetmeliği”nin, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürür-
lüğe girdiği, işletmelerin, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde eğitimleri tamamla-
ması zorunda olduğu, bu sürenin 05/07/2014 tarihinde 
dolacağı hatırlatıldı.

Gıda Meslek grubunda yer alan firmaların çalışan-
larına Hijyen Eğitim sertifikası alması konusunda KSO  
tarafından çalışma başlatılması konusunda öneri geti-
rildi. Meslek Komite Başkanı Mihriban Bilen ve Meclis 
Üyesi Murat Can’ın katıldığı ziyarette firma  Yönetim 
Kurulu Üyesi Savaş Çetin Tüfekçioğlu ve Fabrika Mü-
dürü Aydın Ülker’e KSO faaliyetleri hakkında bilgilen-
dirme yapıldı. 

MAVİ KÖŞE LOKANTASI VE YEMEK FABRİKASI 
ziyaretinde Firma sahibi Metin Kulaç, yemek taşıma 
ruhsatı olmayan firmaların yemek taşıma hizmeti yap-
masının sektörü olumsuz etkilediğini belirtti. 
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İTHALAT VE GDO 
SIKINTILARI 

MASAYA YATIRILDI

Odamız 4.Meslek Komitesi 19 Mart 2014 ta-
rihinde Gebze’de faaliyet gösteren üyelerimize yö-
nelik firma ziyaretleri yapmışlardır. 

İlk olarak Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi Ti-
caret A.Ş.’ye yapılan ziyarette firma tarafından; 
Unlu mamül üretimi yapan firmalar ile ekmek 
üretimi yapan firmaların iç içe girdiği aslında ayrı 
sektörlerin olduğu dile getirildi. Aynı bölgede aynı 
işkolunda faaliyette bulunmak isteyen firmalara 
başka bölgede yatırım yapmaları için tavsiyelerde 
bulunulması gerektiği, böylece bölgedeki mevcut 
firmanın da satış faaliyetlerinin etkilenmeyeceği 
belirtildi. Bu konuda bir çalışma yapılarak yatı-
rımcıların yönlendirilebileceği dile getirildi.

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. 
Firma Yetkilisi Sinan Osmanbaş, Mali İşler Direk-
törü Ahmet Tosun, Unlu Mamüller Tesis Müdürü 
Mustafa Özekli, Et Entegre Tesis Müdürü Özlem 
Bozkurt tarafından karşılanan Meslek Komite 
Başkanımız Ahmet Sünnetçi, Meslek Komitesi 
Üyesi İbrahim Ceyhan, Meclis Üyesi Cafer Fındı-
koğlu ve Meslek Komiteleri Uzmanı Seçkin Ökte, 
firmaya Odamız ve Oda faaliyetlerimiz hakkında 
bilgilendirme yaptılar. 

Etol Aroma ve Baharat Gıda Ürünleri San. ve 
Tic. A.Ş.’ye yapılan ziyarette firma yetkilileri ta-
rafından; İthalatta yaşanılan sıkıntılara değinildi. 
Gümrükte yapılan analizlerde yaşanan sıkıntılar 
ve analiz ücretlerinin çok yüksek olduğu belirtil-
di.

GDO tespiti için yapılan var yok analizleri hak-
kında görüşüldü. GDO ile ilgili olarak hapis cezası 
yerine ekonomik ceza verilmesi gerektiği önerildi.

Etol Aroma ve Baharat Gıda Ürünleri San. ve 
Tic. A.Ş. firmasından Yönetim Kurulu Üyesi Se-
dat Dişçi, Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Şenocak 
tarafından karşılanan Komitemiz firmaya Oda-
mız ve Oda faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme 
yapmıştır. 

Name Gıda San. ve Tic. A.Ş. firmasına yapılan son 
ziyarette Genel Müdür Sabri Çizmeci ve Mali ve İdari 
İşler Müdürü Mert Özyapan tarafından karşılanan Ko-
mitemiz, firmaya Odamız ve Oda faaliyetlerimiz hakkın-
da bilgilendirme yaptı. 
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Odamız 27.Meslek Komitesi 20 
Mart 2014 tarihinde meslek grubunda 
faaliyet gösteren üyelerimize yönelik 
firma ziyareti gerçekleştirdi. 

Ziyarete Meslek Komite Başkanı 
Nurten Canayakın, Meclis Üyesi Mu-
hammet Saraç ve Meslek Komiteleri 
Uzmanı Seçkin Ökte katılmıştır.

AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş. 
İşletme Sorumlusu Selim Kaya tarafın-
dan karşılanan Komitemiz tarafından 
firmaya Odamız ve Oda faaliyetlerimiz 
hakkında bilgilendirme yapılırken Fir-
ma hakkında bilgi alan Komite Üyele-
rimiz Oda organizasyonlarına katılım 
sağlanması konusunda talepte bulun-
dular.

Çemsan A.Ş. firmasından Yönetim 
Kurulu Başkanı Sedat Açıldı tarafın-
dan karşılanan Komitemiz tarafından 
firmaya Odamız ve Oda faaliyetlerimiz 
hakkında bilgilendirme yapıldıktan son-
ra firma tarafından, devlet desteklerin-
de yaşanan sıkıntılar hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. 

Danışmanlık firmalarının destek 
konusunda firmalara yanıltıcı bilgiler 
vermesinin firmaları destek alma konu-
sunda olumsuz etkilediği belirtildi. 

Makina Kurulum, Hurda Atık Bertarafı ve 
Enerji Sanayi Grubu (27. Meslek Komitesi) 

firma ziyaretleri

Devlet desteklerinden daha etkin 
faydalanmalıyız
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Kocaeli Emniyet 
Müdürlüğü’ne atanan Levent Yarımel’i ziyaret ederek, yeni görevinde başarı dileklerinde bulundular.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, Başkan Yardımcıları Ahmet Başaran, Çınar Ulusoy, Yönetim Kurulu üyeleri 
Murat Ayhan, Mehmet Ali Kartal, Mustafa Böyet, Şaban Kemal  Saraç, İrfan Kanık ve Genel Sekreter Me-
met Barış Turabi’nin yer aldığı ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti. KSO Başkanı Zeytinoğlu, Yönetim 
Kurulu üyelerini  İl Emniyet Müdürü Yarımel’e tanıttıktan sonra Kocaeli Sanayi Odası çalışmaları ve Bölge 
sanayisi hakkında  kısa bilgiler verdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve 
yönetimi Kocaeli Cumhuriyet 
Başsavcılığı görevine atanan 
Mustafa Küçük’ü makamında 
ziyaret ederek, yeni görevinde 
başarı dileklerinde bulundular.

KSO Başkanı Zeytinoğlu‘nun 
Başkanlığı’nda  KSO Meclis 
Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, 
KSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Ahmet Başaran ve 
Çınar Ulusoy ile KSO Yönetim 
Kurulu Üyeleri Murat Ayhan, 
Necati Bülent Hakoğlu, İrfan 
Kanık  ve KSO Genel Sekreteri 
Memet Barış Turabi’ninde hazır 
bulunduğu ziyarette Cumhuriyet 
Başsavcısı Mustafa Küçük kısaca 
kendisini tanıttı. KSO Başkanı 
Zeytinoğlu’da  ziyarette  Kocaeli 
Sanayi’ini ve Oda çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.

KSO yönetimi 
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük ve 

Emniyet Müdürü Levent Yarımel’i ziyaret etti



23’üncü Meslek Komitesi 28 Mart 
Cuma günü  ‘Sektörel Know How 
Desteği’ başlıklı bir toplantı ger-
çekleştirdi. Toplantıda KOBİ 

sorunlarını belirlemek ve çözüm getirmek 
amaçlı, danışmanlık ve Mentörlük konuları 
ön plana çıktı. KOBİ’lerin finansman, yöne-
timsel ve teknik sorunlarına destek olmak için 
yurt içinden ve yurt dışından deneyim sahibi 
uzmanların deneyimlerini paylaşmalarının 
önemi ve yöntemi hakkında bilgi paylaşımında 
bulunuldu. 

Doğu Marmara ABİGEM, KSO ve MCT 
Danışmanlık ile mentörlük konusunda çalışma 
yapılabileceği hakkında hemfikir olundu.

Toplantıda komite temsilcimiz Atil-
la Yeldan ve komite üyeleri Ahmet Sakızlı, 
Mehmet Özdeşlik ve A. Tunç Atıl ile  MCT 
Danışmanlık’tan Sinem Tuncay Dilaver ve 
Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme 
Merkezinden (DM ABİGEM) Seda Aydın da 
bulundular.

23’üncü 

Meslek Komitesi 

‘mentörlüğü’ 

konuştu...

[sektörlerden ►
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Kocaeli Sanayi Odası bünyesindeki Plas-
tik Sanayi Grubu Meslek Komiteleri 
27.03.2014 tarihinde bir araya gelerek 
aylık olağan toplantılarını gerçekleştirdi. 

Firmaların meslek liselerinden yetişmiş eleman 
ihtiyaçları ile ilgili yapılan toplantılarda alınan karar 
gereği Meslek Komitesi Üyeleri Kartepe Teknik ve 
Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret ettiler. Söz konusu 
toplantıya PAGDER Plastik Sanayiciler Derneği ve 
PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu da katıl-
dı. Plastik Sanayiciler Federasyonu Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Aksoy, Plastik Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Semerci faaliyetle-
ri hakkında üyelerimize bilgilendirme yaptı.

Yapılan ziyaretin ilk aşamasında Kartepe Teknik 
ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Ekrem Öztepe ta-
rafından okuldaki Plastik kalıp imalatı, plastik eşya 
üretim alanı, kalite kontrol ve kalite laboratuvarları 
gezdirildi.

Okul idari kadrosu ile bir araya gelen Meslek 
Komitesi Üyelerimiz karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunarak Plastik Sektörünü daha ileriye götürecek 
yetişmiş elemanların sektöre kazandırılması ile ilgili 
durum değerlendirmesi yaptı.

Ziyaretin son bölümünde Kocaeli Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Böyet ve Meslek 
Komitesi Üyesi Naim Kahvecioğlu tarafından Plastik 
Teknolojisi Bölümü öğrencilerine ‘Başarı Hikayeleri’ 
konulu bilgilendirme sunumu yapıldı.

Plastik sektörü yetişmiş eleman arayışında
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[sağlık ►

Dilovası Devlet 
Hastanesi 

hizmete açıldı

Yapımı tamamlanan 25 yataklı Dilovası Devlet Hastanesi, 
12 Mart 2014 tarihinde törenle hizmete açıldı. 8 bin metre-
kare kapalı alana sahip olan hastanenin açılış törenine; Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Ercan 
Topaca, Milletvekili M. Ali Okur, Eski Milletvekili Eyüp Ayar,  
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğ-
lu, Vali Yardımcısı Aziz İnci, İl Özel İdaresi Genel Sekrete-
ri Burhan Eres, Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin, Dilovası 
Eski Belediye Başkanı Cemil Yaman , Kartepe Eski Belediye 
Başkanı Şükrü Karabalık, Uz. Dr. İl Sağlık Müdürü Mürsel 
Durmaz,Kocaeli  Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Ha-
san Aydınlık, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. M. Melih Kaştı ve 
vatandaşlar katıldı. 

Dilovası Devlet Hastanesinin açılışında konuşan Bakan 
Işık, ilçeye her alanda önemli hizmetler yaptıklarını belirte-
rek, kentte birlik ve beraberlik içinde çalışmaların sürdürül-

düğünü söyledi. 
Polisan Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ile 

başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı 
okudu. 

Daha sonra Kamu Hastaneleri Birliği İl Genel Sekreteri 
Dr. Hasan Aydınlık, Dilovası Eski Belediye Başkanı Cemil 
Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Kara-
osmanoğlu, Milletvekili M. Ali Okur sırasıyla birer konuşma 
yaptılar. Kurdele kesiminin ardından Bilim, Sanayi Bakanı 
Fikri Işık, Kocaeli Valisi Ercan Topaca ve protokol üyeleri 
hastaneyi gezerek incelemelerde bulundular. 

Dilovası’nın kuruluşundan bu yana en büyük sorunlarından 
biri olan hastane sorunu,yaklaşık iki yıldır yapımı süren, Dilo-
vası Devlet Hastanesinin açılışı ile son buldu ve hastane , hasta 
kabulüne başladı. 50 yataklı devlet hastanesinin bölge ihtiya-
cına cevap vermesi için ek binasının yapımı  devam ediyor.
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 Mayıs ayında 1’inci  
yaşını kutlayacak olan   Ci-
han hastanesi, Göğüs Has-
talıkları  Uzmanı Dr. Ab-
dülkadir Erbağcı, “Dünya 
Allerji Haftası” nedeniyle 
allerji konusu hakkında bil-
gi verdi.

Allerji, hassas kişilerin 
aslında zararlı olmadıkları 
halde bazı maddelere karşı 
aşırı reaksiyon göstermesi-
dir. Bu reaksiyonlar aşırı 
duyarlılık reaksiyonları-
dır. Allerjik reaksiyona yol 
açan antijene de allerjen adı 
verilir. Vücudun bağışıklık 
sisteminin bu yabancı bir 

maddelere (antijen) yanıt vermesiyle başlar. Allerji semptomları,  
Allerjen ve antikor arasındaki bu reaksiyon kana çeşitli meditör-
lerin (kimyasal maddelerin) salınımına neden olur. Bu da yaşa-
dığımız yakınmaların oluşmasının sebebidir.

Vücut allerjenin giriş yerine antikor gönderir. Bu enfeksiyon-
lara karşı verilen cevaptan biraz farklıdır ve IgE tipi antikorlarla 
olan allerjik cevaptır. Bu genetik olarak geçiş gösterir ve nesiller 
boyu taşınabilir. Anne ve babası allerjik olan çocukların allerjik 
olma ihtimali, anne veya babasından birinin allerjik olmasından 
daha yüksektir ( yüzde 60 ).  İmmün (bağışıklık) sistemimiz iyi 
bir hafızaya sahiptir. Hayatımızın başlangıcında vücudumuz ya-
bancı maddelerle karşılaştığında bağışıklı sistemimiz onları tanı-
mayı ve hafızasınaalmayı öğrenir. Ardından yabancı maddelere 
(antijenlere) karşı antikorlar üreterek yanıtını hazırlar. Organiz-
mada ne zaman aynı antijen görülse hatırlama özelliği nedeniyle 
daha önceden hazırlanmış yanıt başlar. Örneğin, allerjik nezlesi 
olan bir kişi her yıl hassas olduğu polenlerle karşılaşınca bağışık 
sistemdeki bu özellik sebebiyle hemen reaksiyon gösterir.  Duyar-
lanma bağışıklık sisteminin antijenle temas etmesi, onu belleğine 
alması ve ona karşı özel antikorları üretmesidir. Daha sonraki 
karşılaşmada bağışıklık sistemi antijeni kolaylıkla tanıyacak ve 
hemen reaksiyon gösterecektir. bir allerjene karşı duyarlanma 
için gerekli olan süre kişiden kişiye değişir. Allerjik reaksiyon-
lar tek tip değildir, birçok yolla ortaya çıkarlar, vücudun değişik 
bölümlerinde meydana gelebilirler ve çeşitli şiddette olabilirler.
Ancak hayatı tehdit eden bir hastalık olmaması  nedeniyle hasta-
lık nadiren ciddi bir problem olarak değerlendirilmektedir. Eğer 
ciddi bir allerjik yük varsa ağır reaksiyonlar yapabilir. Arı sok-
maları, ilaç reaksiyonları gibi.   Allerjik Hastalıklar: Atopik der-
matit (egzema), Allerjik rinit , Allerjik astma: Allerjik tetklenme 
ile oluşabilen ve nefes dralığı atakları ile seyreden bir hastalıktır.  
Herhangi bir şey allerjen olabilir. Polenler, ev tozu akarı, evcil 
hayvanlar, gıdalar, bazı kimyasal maddeler , küf mantarları, gı-
dalar, mantar, toz, hayvan tüyleri, kimyasal maddeler, bazı ilaç-
lar ve çevresel iritanlar allerjik reaksiyonlara neden olabilir. 

Solunumsal Allerjenler: Ev tozlarının miktarı evin yerine, 
bulunduğu yerin iklimine, deniz seviyesinden yüksekliğine göre 
büyük oranda değişir. Evden eve (bir çiftlik evi ile apartman da-
iresi aynı değildir.) veya bir evin farklı odalarında da değişkenlik 
gösterebilir (banyo ile yatak odası bir değildir). Fakat değişme-
yen bir şey vardır ki ev tozları bir allerjen deposudur.Ev tozları 
içinde allerjiye sebep olan etken mite (akar) dediğimiz ev tozu 
böceğidir.

Mite (Akar) lar: Akarlar küçük örümcek benzeri canlılardır 
ve gözle görülemezler. Ortalama 0.3 mm. uzunluğundadırlar.Ev 
tozları içinde yaşayan ve solunum yolu allerjileine neden olan 

iki önemli akar türü vardır. Dermatophagoides pteronysinnus ve 
Dermatophagoides farinea bunların latince adlarıdır. Akarlar 
insanların deri döküntüleri ile beslenirler. Başlıca yatak içinde 
(yastıklar, yatak, yorgan vs.) yaşarlar, çünkü deri döküntüleri-
nin en çok bulunduğu yer buralarıdır. Depo, silo gibi yerlerde 
de yoğun olarak bulunurlar. Akarların dışkılarıda allerjiktir. Ya-
taklardan alınan bir gram tozda 2000 ile 15000 arasında akar 
bulunabilir. Ev tozu akarlarına karşı olan allerji; astma ve rinit, 
nadirende konjonktivite yol açar. Yakınmalar özellikle uykudan 
uyanınca başlar. Belirtiler yıl boyu sürer ancak sonbahar ve kışın 
kötüleşme gösterebilir.

Polen bitkilerin erkek tohumudur. Bitki türlerine bağlı ola-
rak çok farklı şekilleri olan ince taneciklerden meydana gelir. Or-
talama boyutu 0.05 mm’dir. Bu da çıplak gözle görülemeyeceği 
anlamına gelir. Polen tanecikleri birçok allerjik protein içerirler. 
Bu taneciklerin küçük ve ince olanları rüzgar yolu ile dağılır-
lar. (anemophilus polenler), daha büyük olanları ise böceklerle 
taşınırlar. (entemophilus polenler) Rüzgarla dağılan polenler 
daha allerjeniktirler ve geniş alana yayılabilirler.Bu nedenle bu 
polenlere karşı allerjisi olan kişilerin çevrelerinde bitkiler olma-
dığı halde şikayetleri ortaya çıkabilir. Polen allerjisine yol açan 
başlıca üç bitki ailesi vardır.Bunlar çayır otları, ağaçlar, yaba-
ni otlardır. Allerji hastaları havadaki polen konsantrasyonunun 
belli bir düzeyi geçmesinden sonra allerjik belirtiler gösterirler. 
Ağaçlar Ocak - Mayıs arası, çayır otları Mayıs - Temmuz arası, 
yabani otlar Temmuz - Ekim arası polen verirler. Polenlere karşı 
olan allerji allerjik rinit, allerjik konjunktivit, allerjik astma ve 
akut ürtiker şeklinde ortaya çıkabilir. Yakınmalar sadece yılın 
belli zamanlarında olur ve diğer aylarda kişi tümü ile sağlıklı-
dır.

Küf Mantarları: Küf mantarları gözle görülmeyen allerjik 
etkisi olan sporlar üretirler. Renkleri türden türe değişir. Ev dı-
şında (çürüyen bitkiler üzerinde veya havada) bulunabilecekleri 
gibi ev içinde (evin güneş görmeyen nemli yerlerinde) de buluna-
bilirler. Atmosferdeki spor sayısı hava koşullarına bağlıdır. Ha-
vanın sıcak ve nemli olduğu zamanlarda, örneğin yazın sonlarına 
doğru ve erken sonbaharda en fazladır. Böylece  Allerjene bağlı 
olarak yakınmalar mevsimsel veya yıl boyu sürebilir.

Allerjik rinit  hayatı tehdit eden bir hastalık değildir ve  ilaç-
larla  geçici yararlar sağlanabilmesi nedeniyle nadiren ciddi bir 
problem olarak değerlendirilmektedir. Buna rağmen, allerjik 
rinitin önemli oranda sosyal, klinik ve ekonomik zararları söz 
konusudur. Hayat kalitesini bozmaktadır. Erişkinlerde iş günü 
kaybı, çocuklarda okul günü kaybı gibi etkilerinin yanı sıra, tanı 
ve tedavi masrafları nedeniyle de ekonomik problem yaratmak-
tadır. Allerjik rinit aynı zamanda başka hastalıklar ile de be-
raber görülebilir. Astım, sinüzit, çocuklarda burun tıkanıklığı 
nedeniyle diş ve ağız yapısında gelişme bozuklukları, orta kulak 
hastalıkları, konjuktivit, besin allerjileri alerjik rinitle birlikte gö-
rülebilen hastalıklar olarak sayılabilir. En önemli sonucu Allerjik 
Rinit ve Astım birlikteliğidir. Yüzde yetmiş olguda Astım geliş-
mekte ve birlikte görülmektedir. 

Tanı: Detaylı sorgulama, fizik muayene ve Allerji testi’dir.
Korunma ve Tedavi: Allerjik belirtilerin kontrolü, birden faz-

la tedavi yönteminin birlikte uygulanmasıyla sağlanır. Allerjenle 
karşılaşmanın önlenmesi, ilaç tedavisi ve aşı tedavisi bu yön-
temler arasında sayılabilir. Öncelikle yapılması gereken allerjik 
yakınmalara neden olan allerjenden uzaklaşmaktır.Çevrenizdeki 
allerjenleri uzaklaştırmak için bazı öneriler: Klimalardaki filtre-
leri her ay değiştiriilmeli, polen mevsiminde pencere ve kapıları 
kapalı tutulmalı, evinizin içindeki bitkileri uzaklaştırılmalı, evi-
nizde tüylü hayvan beslemememli, kuştüyü yastık, yün yastık, 
yorgan, yatak yerine sentetik olanlarını kullanılmalı, sigara içil-
memeli yanımızda içirilmemelidir.

“Allerji“ 

Cihan Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı 

Dr. Abdülkadir Erbağcı
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

20130125022 Katkı Dispenserler, Pompalar ve Su Saatleri 
Üreticisi İspanyol Firmanın Distribütör Arayışı
Katkı dispenserler (additives dispensers), pompalar ve su 
saatleri üretimi yapan ve 30 yıllık deneyime sahip İspanyol 
firma ürünlerinin satışı için distribütör aramaktadır. Bunun 
yanı sıra firma ortak üretim yapabileceği firmalarla da 
ilgilendiğini belirtmiştir.

20130129020 Alman Mobilya Üreticisinin Distribütör/Ortak 
Arayışı
2004 yılından bu yana mobilya üretimi konusunda (özellikle 
yatak odaları ve oturma odaları grubunda) faaliyet gösteren 
Alman firma distribütör aramaktadır. Firma her ürünü için 
değişik renk ve boylar sunabilmektedir. Şuan için dağıtım 
ağları Avrupa, Afrika ve Arap ülkeleridir. Alman firma, 
distribütörlüğün yanı sıra ortak yatırımlarda bulunabileceği 
firmalar ile de ilgilendiğini belirtmiştir.

20130204021 Kent Planlamaları, Mühendislik ve Yapısal 
Mimariler Konusunda Faaliyetler Gösteren İspanyol Firmanın 
Ortak Arayışı
Multidispliner bir yapıya ve yaklaşık 20 yıla yakın bir 
deneyime sahip olan İspanyol firma, kent planlamaları, 
mühendislik ve yapısal mimariler konusunda faaliyetler 
göstermektedir. Firma hedef ülke olarak sadece Türkiye’yi 
belirtmiş ve bu ülkede uygun firmalarla ortaklık kurmak 
istemektedir.

20130201027 Deniz Suyu Deselinasyonu için Makine 
Geliştirmiş Fransız Firmanın Distribütör Arayışı
Fransız bir firma, deniz suyunun deselinasyonu (suyu tuzdan 
arıtma) ve endüstriyel akışkanların arıtımı konusunda spesifik 
bir know-how geliştirmiştir. Bu know-how bir takım patentlere 
ve atmosferik basınçlı çok aşamalı nemlendirmelerin 
(multistage humidification-dehumidification MHD) başarılı 
pazarlama araştırma programlarına konu olmuştur. Firma 
konuyla ilgili distribütör aramaktadır.

BOHR20131103002 Şeker ve Gıda Üreticisi Hırvat Firmanın 
Ortak Arayışı
Şeker, alkol, şeker pancarı posası, şeker tortusu, inaktif toz 
maya ve yaş gıda üreticisi Hırvat firma ticari aracılar, özellikle 
de distribütör  ve temsilcilikler aramaktadır. Firma, beyaz 
kristal şeker, refine etil alkol, protein inaktif toz maya, şeker 
pancarı pekmezi ve şeker pancarı üretmekte olup, ürünlerini 
son kullanıcıyla buluşturacak partnerler aramaktadır.

BRIT20131014001 Tuz Üreticisi İtalyan Firmanın 
Taşeronluk Teklifi
Deniz tuzu çıkarma ve işleme konusunda faaliyet gösteren, 
Sicilya’da kurulu İtalyan firma İtalya ve yurtdışına tuz 
tedariğinde bulunmaktadır. Söz konusu İtalyan firma, 
yüksek saflıkta, ince dokulu ve yiyecek sektörüne uygun tuz 
sağlayabilecek diğer tuz üreticileriyle taşeronluk anlaşması 
yapmak ve yeni pazarlara ulaşmayı istemektedir.

BOUK20130718006 İngiliz Firmanın Distribütör Arayışı
Otomotiv sektörü için koruyucu ve yüksek görünürlü iş 
kıyafeti, kaldırma ve bağlama ekipmanları üreten İngiliz 
firma distribütörler aramakta ve karşılıklı üretim anlaşması 
sunmaktadır.

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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