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Ayhan Zeytinoğlu: Sanayiciler, elbirliği ile en güzel okulu düşük 

maliyetle eğitime kazandırdı

Kocaeli Sanayi Odası 7’nci dönem organ seçimleri tamamlandı

KSO Dumlupınar Ortaokulu öğrencilerine kavuştu

GOSB, eğitime desteğini aralıksız sürdürüyor
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Marmara’nın en büyük yumurta üretim çiftliği: Zeytinoğlu

Makine OSB, bölgede yaşamın başlatılmasını hedefliyor

Pirelli tedarikçileri, eğitime destek veriyor

Çolakoğlu Metalurji, rekabetçi olmayı hedefliyor

Assan Alüminyum, 70’den fazla ülkeye ihracat yapıyor

Hayat Kimya, en çok satan ve güvenilen marka olmayı hedefliyor

KOSBAŞ, çağdaş bir ortamda üretim avantajı sunuyor

Tezcan Galvaniz, yassı mamul talebine göre gelişiyor

Diler Demir-Çelik, müşteri odaklı çalışma anlayışını benimsiyor
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Nuhpanel, 40 ülkeye kesintisiz hizmet veriyor

Ayhanlar Yol Asfaltlama, büyük projelere imza atıyor

Borusan Mannesmann, hizmet verimliliğini geliştiriyor

Kondaş, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlıyor

Çimtaş, Türkiye’nin alanında en büyük imalatçı firmalarının arasında

Hasçelik, sanayinin kaliteli çelik ihtiyacına destek veriyor

Kartonsan, Avrupa klasmanında 5’inci sırada yer alıyor

Kastamonu Entegre, 40 ülkeye ihracat yapıyor

Polisan’ın üretim kapasitesi, 180 bin tona ulaştı

Tadım, Tadımca üretim tesisleri ile pazardaki konumunu koruyor

Aslan Çimento A.Ş. kuruluşunun 100’üncü yılını aştı

Solventaş Terminali, A tipi gümrük antreposu olarak hizmet veriyor

Pulver Kimya, Avupa’nın 3’üncü büyük toz boya fabrikası hedefinde
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Zeytinoğlu: 2013 yılı büyüme hedefine ulaşmakta endişeliyiz

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Emin Sazak: 

2013 yılında yüzde 4 büyüme öngörüyoruz

STFA İnşaat Grubu, sektördeki önderliklerini sürdürüyor

Pekdemir İnşaat’ın ‘Evimiz Kocaeli’ projesine talep 

yüksek olunca 2’nci etap satışları öne çekildi

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil: 

İş kazalarının yüzde 98’i insan hatası

Özel Konak Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Ali Sarıbacak:

Böbrek taşları korkunuz olmasın

Kaya Grubu, İş, Güvenlik, Yaşam Zirvesi Bursa’da gerçekleştirdi
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SGK, en çok prim ödeyen firmaları ödüllendirdi
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İzel Kimya, 10 bin metrekarelik alana kurulu fabrikasında her 

geçen gün yeni ve sürdürülebilir ürünler üretiyor

KSO’da ‘Doğa ve Enerji’ konulu panel gerçekleştirildi

ODTÜ KYÖD ve 29 Ekim Ortaokulu öğrencilerinden sergi

Zeytinoğlu ailesi KSO VE ABİGEM çalışanlarını ağırladı

Özçaldıran: Hong Kong,Çin’e açılan kapıdır

AK Parti il yönetimi KSO yönetimini ziyaret etti

KGGK Atafen Koleji’nde seminer düzenledi

Kadın Girişimciler 1’inci Ulusal Kadın Girişimcilik zirvesindeydi

Kocaeli AB Bilgi Merkezi öncülüğünde ‘VI. AB Öykü Yarışması’

ABİGEM: Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Marmara ABİGEM Ticari 
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[Başkan’dan mektup ►[Başkan’dan mektup ►

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu sanayicilerin dayanışması ve 
destekleri ile finansmanı karşılanan KSO Dum-

lupınar Ortaokulu’nun öğrencilerin hizmetine sunulmasının 
haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sanayicilerin bağışları ile finansmanı sağlanan okulun, 
proje kapsamındaki genişlemeye rağmen  öngörülen mali-
yetlerin oldukça altında olduğunu kaydeden Ayhan Zeyti-
noğlu “Emanete sahip çıktık. Sanayiciler olarak elbirliği ile 
en güzel okulu, en düşük maliyetle eğitime kazandırdık.” 
dedi.

Başkan Zeytinoğlu geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan 
Dumlupınar Ortaokulu’nun sanayicilerin ortak çabasının 
bir ürünü olduğuna dikkat çekerek “Tüm arkadaşlarımıza 
teşekkürü bir borç biliyorum. Bu okul gücümüzü birleştir-
diğimiz zaman neler yapabileceğimizin somut ve güzel bir 
örneği oldu.” dedi.

Zeytinoğlu Türkiye’nin ekonomik gidişatına ilişkin 
değerlendirmelerde bulunarak; son günlerde yaşanan Gezi 
Parkı olayları ile ilgili olarak da “Bu süreci en zararsız 
şekilde atlatmalıyız. Ekonomik istikrarımızın bozulmaması 
gerekir.” dedi.

Zeytinoğlu devamla şöyle konuştu:
Ülkemizde son birkaç gündür politik riskin tırmandığı ve 

etkilerinin piyasalara yansıdığını görüyoruz.
Nitekim dolar 1,90’ı dahi gördü. Referans faiz yüzde 

7’ye dayandı. Borsa 73.000’e kadar düştü. Bütün kesimler 
sağduyulu ve hoş görülü olmalı. Çok kritik bir süreçten 
geçiyoruz. Bu süreci en zararsız şekilde atlatmalıyız. 
Ekonomik istikrarımızın bozulmaması gerekir.

Temennimiz bu şokun kısa süreli bir tecrübe 
olarak kalması, demokratikleşen Türkiye’mizde 
2023 hedeflerine doğru ilerlemeye devam 
etmektir.

BÜYÜME - KAPASİTE 
Global piyasalara baktığımızda 

ABD nispeten büyümeyi yaka-
lamış durumda. Avrupa’daki 
durgunluk, bölge ekonomisin-
deki durgunluk sürüyor. De-
ğerli TL ve rekabet gücümüzü 
azaltan dolaylı vergi yükü 
büyümenin ivme kazanması-
nın önündeki engeller olarak 
görünüyor.

2012 yılında büyümemiz 
yüzde 4 hedefi yerine yüzde 
2,2’ye ulaşabilmişti. .

Finansal istik-
rarı sağlama yö-
nünde, ekonomik 
büyüme hedefi 
feda edilmişti. 

2013’te 
bu politi-
kalardan 
vazgeçil-
meli. 
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2012’de OVP hedeflerinden fazla küçüldük. 2013’te 
kaybettiğimiz kadar fazla yani yüzde 5.5’in üzerinde bir 
büyümeyle hedefi yakalamamız gerekli. Bunun da kolay 
olmadığını biliyoruz. Ancak 2023 hedeflerine ulaşmak için 
de bu oranın altına düşmememiz gerekiyor. Bu noktada 
Merkez Bankası’nın rolü çok önemli. 

KAPASİTE KULLANIMI
Ülkemiz genelinde Mayıs ayı kapasite kullanım oranı 

yüzde 74,8 oldu. Kapasiteler ilk defa Mayıs ayında geçen 
yılın üzerinde gerçekleşti. Kocaeli firmalarının kapasite 
kullanım oranı da yüzde  71,3 olarak gerçekleşti. 

Genel olarak; yaz sezonuna girilmesi, mevsimsel 
nedenler ve yeni siparişlerdeki artışların kapasite kulla-
nım oranlarındaki artışta etkili olduğunu gördük. Şubat 
ayından bu yana kapasitelerin artıyor olmasını olumlu 
buluyoruz. 

Kapasite kullanım oranları genel ortalamada yüzde 
74 seviyesi ile önceki döneme göre ufak da olsa iyileşme 
göstermiştir. Ancak, hala kapasitelerde, 2011 ve 2012 
yıllarının gerisindeyiz. 

ENFLASYON 
Önceki döneme göre enflasyonist beklentilerde bir sür-

prizle karşılaşmadık. Mayıs ayında TÜFE yüzde 6,51’e, 
ÜFE de yüzde 2,17’ye yükseldi. 

Kapasite oranlarının seyri ve dünya emtia fiyatlarının 
yatay ve aşağı doğru seyretmesi nedeniyle ÜFE de oldukça 
stabil bir çizgi izliyor. Mayıs ayındaki küçük bir artışa 
rağmen, TÜFE uzun vadede aşağı doğru bir seyir izliyor. 

Yıllık enflasyon hedefine ulaşılabileceğini düşünüyoruz. 
Petrol fiyatlarında bir süredir gözlenen görece düşük 

fiyat seviyesi gerek doğrudan, gerekse ikincil etkiler ile 
enflasyonun düşük seyretmesindeki etkili faktör olarak da 
görülmektedir.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 
Mart ayı sanayi üretim endeksi (arındırılmamış 

endeks) 116 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı 
dönemine göre binde 2 düzeyinde arttı. Endeks takvim 
etkisinden arındırıldığında sanayi üretimi geçen yıla göre 
yüzde 1,4 artmıştır. 2013 Nisan ayı sanayi üretim endeksi 
rakamlarına göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarken 
mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 
bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Gerek kapasiteler, ge-
rekse sanayideki gelişme hızı bize ekonominin az da olsa 
yukarı yönde hareketlendiğini göstermektedir.

DIŞ TİCARET / CARİ AÇIK
İhracatımızdaki yavaşlamadan dolayı tereddütlerimiz 

var. TİM’in açıkladığı mayıs ayı ihracatı 12,7 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. İhracatımız uzun zamandır 
geriliyor. İhracat artık ekonominin dinamosu olmaktan 
yorulmuştur. 

İhracattaki gerileme ilimizde çok daha belirgin. Ko-
caeli Gümrüklerine göre ihracat nisan ayında geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 5,6 azaldı.
Bu gerilemenin nedeni Avrupa’daki durgunluk ve çevre 

ülkelerdeki sıkıntılardır. İhracatta bu ülkelere bağımlı 
olduğumuz için olumsuz seyir devam ediyor. 

Bu noktada ilave tedbirlerin alınması gerekiyor. Döviz-
deki artışın kalıcı olması halinde ithalatı yavaşlatacağını 
düşünüyoruz. Dış ticaret açığını, yeniden yükselme sinyali 
verdi olarak değerlendirmekteyiz. 

Mart ayı cari açığı 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Şubat ayından itibaren artışa geçen yıllık cari açığın mart 
ayında tekrar gerilemesini hem sürpriz olarak görüyoruz, 
hem de memnuniyetle karşılıyoruz. Cari açıktaki gerile-
menin en önemli nedeni hizmetler gelirlerindeki artıştan 
kaynaklandığını görüyoruz. Ancak endişemiz bu gerileme-
nin kalıcı olmayacağı yönündendir.Cari açıktaki gerileme-
nin sürdürülebilir olması için ihracatın ve üretimin teşvik 
edilmesi gerekmektedir. Nisan ayındaki yüksek dış ticaret 
açığı cari açığın tekrar yükselişe geçeceğinin sinyalini 
vermektedir.

İŞSİZLİK
Şubat ayı işsizlik oranı yüzde 10,5 ile bir evvelki aya 

göre 0,1 puan geriledi. Ancak geçen yılın aynı dönemine 
göre 0,1 puan artış gösterdi. Biz mart ayından itibaren 
düşüşe geçeceğini bekliyorduk. İşsizliğin gerilemesinde 
mevsimsel etkilerin olacağı kuşkusuzdur. İşsizliğin önü-
müzdeki dönemde 10’un altına inebileceğini bekliyoruz.

BÜTÇE
Nisan ayında bütçe performansımız olumlu gerçekleş-

miştir. Nisan ayında bütçe 595 milyon TL fazla, ilk dört 
ayda ise 302 milyon TL açık vermiştir. Geçen yılın ilk dört 
ayında bütçe açığımız 5 milyar TL idi. Gerçekten olumlu 
bir tablo var karşımızda. OVP’daki hedefimizi rahatlıkla 
tutturabileceğiz gibi görünüyor. Umarız olumlu bütçe 
performansımız sürdürülebilir olarak devam eder.

FAİZLER
MB sıcak para girişi nedeniyle faiz indirimine gidiyor. 

Ancak bankalar düşen faizi yansıtmıyor. Faiz indirimleri-
nin piyasaya yansıması gecikiyor. 

Borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen sanayicileri-
miz, bankaların yüksek kapatma faizleri ile karşı karşıya 
kalıyorlar. Bankaların bu konuda daha duyarlı olmalarını 
istiyoruz.

Bu kapsamda Oda olarak gerekli girişimlerde de bu-
lunduk. Ekonomi Bakanımızın bizi haklı bulan açıklama-
larını da memnuniyetle karşılıyoruz. Umarız MB’nın faiz 
indirimleri ekonominin canlanmasında büyük etkisi olan 
kredi faizlerine yansır. 

Moody’s Türkiye’nin notunu yatırım yapılabilir se-
viyeye yükseltti. Bu da olumlu bir gelişme. Bu kararın, 
gelecek yatırımların da katkısıyla yılın üçüncü ve dördün-
cü çeyreğindeki büyüme oranlarına olumlu yansıyacağını 
düşünüyoruz. 

2014 yılı için ülkemize önemli yabancı sermaye yatı-
rımların geleceğini bekliyoruz.



Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleşen 
Meslek Komitesi ve Meclis üyesi seçim-
leri demokratik ortamda sakin ve olum-
lu havada gerçekleşti. Kocaeli Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 34 
meslek grubunda oluşturduğu listelerle Kocaeli Sana-
yi Odası’nda çok güçlü bir meclis yapısının oluştuğuna 
dikkat çekti, “Bu bir seçim, kazanan kaybeden oluyor. 
Kaybettik gözüyle bakmasınlar. Herkes demokratik 
haklarını kullanıp aday olabilirler. Bu seçimden önemli 
bir başarı çıktı. Meclisi mümkün olduğu kadar güçlü 
oluşturduk. Karşı liste yapanları da takdirle karşılıyo-
rum. Sizlerin çok çabası var. Hepiniz birer kahramanlık 
örneği gösterdiniz, tüm emeklerinizi helal edin” dedi.

10 Nisan 2013 tarihinde seçme ve seçilme listeleri-
nin ilanı ile başlayan seçim sürecinde; 2 Mayıs 2013 ta-
rihinde; Meslek Komitesi ve Meclis asil ve yedek üyeleri 
seçimi, 9 Mayıs 2013 tarihinde; Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı, Oda Yönetim Kurulu asil ve yedek üye seçimi, 
Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi, Birlik Ge-
nel Kurul asil ve yedek üyeleri seçimi, Meclis Başkanı 
ve Başkan vekilleri ile katip üye seçimi ile devam ede-
rek, 12 Mayıs 2013 tarihinde sona erdi.

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 34 meslek 
grubunda oluşturduğu listelerle Kocaeli 
Sanayi Odası’nda çok güçlü bir meclis 
yapısının oluştuğuna dikkat çekti.

Kocaeli Sanayi Odası 

7’nci dönem organ 

seçimleri demokratik 

bir ortamda 

tamamlandı...
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- 7’nci Dönemde yüzde 44 değişim:
Kocaeli Sanayi Odası tarihinin en yüksek katılımlı seçi-

mini 2 Mayıs 2013 Perşembe günü, Meslek Komitesi Üyeleri 
ve Meclis Üyelerinin seçimi ile gerçekleştirdi. 

- 7’nci Dönem Meslek Komiteleri:
Geçmiş dönemde 155 kişiden oluşan komite üye sayısı,  

29 olan meslek grubunun 34 gruba yükselmesi ile 170 üyeye 
çıktı. 8 Mayıs 2013 tarihinde  gerçekleştirilen Meslek Ko-
miteleri Başkan ve Başkan Yardımcıları seçiminin ardından 
Komiteler yeni görevlerine başladılar.

- 7’nci Dönem Meclisi:
Geçmiş dönemde 63 üyeden oluşan Meclis üye sayısı 26 

üyenin değişikliği ile  68’e çıktı. Meclis Başkanlığına Ha-
san Tahsin Tuğrul, Yardımcılıklarına Melih Karakaş ve 
Mehmet Başol ile Katip üyeliğine Mert Pekdemir seçildiler. 
Türkiye’nin en güçlü 2’nci Meclisine sahip olan Kocaeli Sa-
nayi Odası Meclisi göreve geldiği ilk günden itibaren  oluştur-
muş olduğu Üniversite - Sanayi İşbirliği Komisyonu, Lojistik 
ve Limanlar Komisyonu, Ekonomi Komisyonluğu, Enerji Ko-
misyonluğu, Çevre Komisyonu, KOBİ Geliştirme Komisyonu, 
Organize Sanayi Bölgeleri Komisyonları ile 7’nci dönemde 
oluşturmuş olduğu güçlü ekibi ile  yeni görevine başladılar. 

[kso’da seçim ►
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7’nci Dönem Yönetim Kurulu:
7’nci Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri; Ayhan Zeyti-

noğlu, Ahmet Başaran, Çınar Ulusoy, Haydar Yenigün, 
İbrahim Yelmenoğlu, İrfan Kanık, Mehmet Ali Kartal, 
Murat Ayhan, Mustafa Böyet, Necati Bülent Hakoğlu, 
Şaban Kemal Saraç.

11 kişiden oluşan  Yönetim Kurulum yeni dönemde  
5 üye değişikliği ile yine 11 üye ile görevlerine başladı-
lar. Seçim sonrasında Ayhan Zeytinoğlu Yönetim Kuru-
lu Başkanlığı’na, Yardımcılıklarına Ahmet Başaran ve 
Çınar Ulusoy ile Sayman üyeliğine İbrahim Yelmenoğlu 
seçildiler.

7’nci Dönem Disiplin Kurulu :
7’nci Dönem Disiplin Kurulu üyeleri; Şerif Kanık, Esat 

Başar Nuhoğlu, Yücel Güngör, Bülent Işık, Bahar Bay-
kal, Nurettin Şenemre’den oluştu.

6 kişiden oluşan Disiplin Kurulu üyeleri 5 üyenin deği-
şimi ile yine 6 kişi ile görevlerine başladılar.

7’nci Dönem TOBB Genel Kurul Delegeleri :
Geçen dönemde 14 adet olan TOBB Genel Kurul De-

lege sayısı 7.dönemde 13 üyesi ile KSO’yu  TOBB Genel 
Kurulunda temsil edecekler.
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[sosyal sorumluluk: eğitim ►

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından yaptırılan ’KSO Dumlupınar Ortaokulu’, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün katılımı ile düzenlenen törenle açıldı 

Kocaeli Sanayi Odası öncülüğü ve koordinasyonunda 
yapılan, aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk proje-
lerinden biri olan KSO Dumlupınar Ortaokulu Projesi’nin 
protokolü  11 Ağustos 2011 tarihinde Kocaeli Valisi Ercan 
Topaca’nın da katılımıyla imzalandı.

Proje ihalesi sadece Kocaeli il sınırları içerisinde faali-
yet gösteren firmalara verilen okulun ihalesine 5  inşaat fir-
ması  katıldı. Okul ihalesini en düşük teklifi veren Kocaeli 
Yapı İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti. firması kazandı.

Başlangıçta, ilköğretim okulu olarak planlanan 5 bin 
m2’den fazla kapalı alana sahip özel eğitim ve sosyal sorum-
luluk projesinde, mevcut 34 dersliğe ek olarak laboratuar 
ve elektronik kütüphane de eklendi. Böylece Kocaeli ilinin 
en donanımlı okullarından biri haline gelen KSO Dumlupı-
nar Ortaokulu Projesi, 22 Mayıs 2013 günü açıldı. 

İmza töreninde Kocaeli Valisi Ercan Topaca’nın da bu-

lunduğu okulun açılışını, aynı zamanda Kocaeli Milletveki-
li de olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün 
yaptı.

Gölcük’te yapımı biten 32 derslik 4 katlı KSO Dumlupı-
nar ortaokulu açılışının törenine Kocaeli Valisi Ercan To-
paca, Vali yardımcısı Ali Sözen, Sakarya Valisi Mustafa 
Büyük, Çalışma Bakan yardımcısı Halil Etyemez, İşkur Ge-
nel Müdür yardımcısı Adnan Yıldırım, Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP il Başkanı Mahmut 
Civelek,Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sezer Komsu-
oğlu , KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gölcük Kaymaka-
mı Adem Yazıcı, Gölcük Belediye başkanı Mehmet Ellibeş, 
KOTO Başkanı İbrahim Keleş , KSO Yönetim Kurulu ve 
Meclis üyeleri,Sanayiciler ve çok sayıda davetli ve öğrenci 
velileri ile öğrenciler katıldı.

KSO Dumlupınar 
Ortaokulu öğrencilerine 

kavuştu
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- En büyük zenginliğimiz çocuklarımız
Dumlupınar Ortaokulunun açılış törenine katılan Ergün, 

burada yaptığı konuşmada, Türkiye nüfusunun yarısının 30 
yaşın altında olduğunu söyledi. Bakan Ergün, Türkiyede 
yılda 1 milyon civarında nüfus artışı yaşandığına vurgu ya-
parak, genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmanın çok büyük 
bir zenginlik olduğunu, bunun iyi değerlendirilmesi gerek-
tiğini dile getirdi. 

 Bunların iyi yetiştirilmemesinin büyük bir problem 
olduğuna dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu:  “Bizim bu 
genç ve dinamik nüfusumuz bizi zengin mi edecek, bizi 
güçlü bir toplum, güçlü bir ülke haline mi getirecek, yoksa 
önümüzdeki yıllarda çocuklarımızın problemleriyle mi meş-
gul olacağız- Bunları iyi yetiştiremediğimiz zaman ortaya 
çıkarak problemleri hayal bile edemeyiz. Her türlü sorunun 
kaynağı haline gelir insanlar. Halbuki gençlerimizi prob-
lemlerin kaynağı değil, ülkemizin güçlenmesinin, zenginli-
ğinin kaynağı olarak görmemiz, ona göre yetiştirmemiz la-
zım. Bunun temelinde okullarımız, öğretmenlerimiz, eğitim 
sistemimiz var.” 

 Bakan Ergün, velilerin, çocuklarının eğitimini önemse-
mesi, hayırseverlerin de bu konuda desteğini esirgememesi 
gerektiğini kaydetti. Eskiden sanayici denildiğinde “para 
kazanmak için uğraşan, çalışanların hakkını ve hukuku 
gözetmeyen, çevreyi korumayan, hiçbir sosyal sorumluluk 
sahibi olmayan” kişilerin akla geldiğini vurgulayan Ergün, 
sanayicilerin böyle insanlar olmadığını ifade etti. 

 Ergün, bu günün sanayicisinin, dünyayla rekabet eden, 
kendi işini ayakta tutmak için yenilik yapmak zorunda olan, 
kazanırken çevreyi koruyan, sosyal sorumluluk sahibi oldu-
ğunu dile getirerek, şunları söyledi: 

 “Kirlettiğiniz, yok ettiğiniz suyu, havayı, toprağı çuval-
la paramız olsa geri getiremeyiz. Paranın geçmediği yerler 
var. Çevreyi koruyan, havayı, suyu koruyan bir anlayışla 
nasıl hareket ediyorsak, geleceğimizi inşa eden çocukların 
yetişmesi için de gereken fedakarlığı elbette yapacağız.” 

- Sanayicilerimiz eğitimde de 
ellerinden geleni yapıyor
“Bir ülkenin girişimcileri o ülkenin en büyük zenginliği-

dir. Çünkü o ülkede üretim yapan istihdam sağlayan ve ül-
kemizin zenginleşmesinde en önemli rol oynayan insanlar-
dır. İş adamlarımızı her zaman destekliyoruz. Ama onlar 

bununla da yetinmeyip, sosyal sorumluluk sahibi insanlar 
olarak eğitim meselesinde de ellerinden geleni yapıyorlar.” 
diyen Bakan Ergün şunları söyledi: 

“Bugün işsizlik dediğimiz sorunun en temelinde eğitim-
sizlik ve mesleksizlik yatıyor. Mesleksizlik insanların istih-
dam alanlarını da daraltıyor. İstihdam ve eğitim alanlarını 
genişletmek için tüm yurttaki OSB’lerimizde meslek liseleri 
açacağız, eğitime destek vermeye devam edeceğiz. 

Yılda binden fazla okulu bir anda açma imkanına sahi-
biz. Sadece Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde şu anda 7 tane 
okulun yapımı için ihale süreci devam ediyor. 50’ye yakın 
okulun yapımı da bu yıl içinde ihaleye açılacak ve önümüz-
deki dönem eğitime açılacak. 

Okulların açılmasının yanı sıra, buna paralel olarak 
atılması gereken adımlar da var. Okullar açmak tabiki çok 
güzel, ama eğitim kalitesini de artırmamız gerekiyor. Bu 
noktada da valiliklerimiz, milli eğitim müdürlüklerimiz; 
öğretmenlerimiz ve velilerimizin birlik içerisinde hareket 
etmesi lazım.”

- KSO’ya ve hayırseverlere teşekkürler...
Ergün, Kocaeli Sanayi Odasına ve hayırseverlere duyar-

lı davranışından dolayı teşekkür ederek, sosyal sorumluluk 
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Okul Müdürü Cahit Çetin, Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Demir, Gölcük Kaymakamı Adem Yazıcı 
ve KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu öğrencilerle

45 sanayiciden destek
2 milyon 800 bin liraya ihale edilen ancak, ilave 

projelerle maliyeti 4 milyon lirayı aşan KSO Dum-
lupınar ortaokulu yapımına 2011 yılının sonunda 
başlandı.

Gölcük Dumlupınar Ortaokulu projesi dört katlı, 
1 bodrum katı, 1 zemin kat ve iki kat derslik olarak 
çizilmiş olup, toplam 32 derslik, 2 kreş, 1 asansör, 1 
laboratuar, 1 spor odası, yönetim ve öğretmen oda-
ları ile 27 WC yer alıyor.

Projeye daha sonra çatı katı ilave edilerek bu-
rada bir toplantı salonu oluşturuldu . KSO Başkanı 
Zeytinoğlu okul yapımına maddi katkıda bulunan 45 
firmanın isimlerini okurken destek veren kuruluşlara 
da teşekkür etti. 

[sosyal sorumluluk: eğitim ►

projelerinin devam etmesini arzu ettiğini kaydetti.Çocukla-
rı iyi yetiştirmeleri gerektiğini anlatan Ergün, Türkiyenin 
onların üstünde yükseleceğini ifade etti. 

 Bakan Ergün, “İnsan kaynağından başka bizi yüksel-
tecek başka kaynağımız yok” şeklinde konuşmasına devam 
ederek,  “En büyük zenginliğimiz çocuklarımız, insanımız. 
Onu da iyi yetiştirmemiz lazım, gözbebeğimiz gibi bakma-
mız lazım. Bir tane bile insanımızı heder edemeyiz. Niye 
bunu yetiştiremedik, niye bunu trafik kazasına, niye bunu 
teröre kurban verdik- Her insanımız için, eğer onu kaybet-
tiysek şu veya bu nedenle tek bir insanımızı bile zayi ettiy-
sek buna üzülmeliyiz. Bizim bir tane bile adam kaybetme 
lüksümüz yok. Sadece ve sadece zenginliği kendi insanı 
olan bir ülkeyiz. Başka zenginliğimiz yok. Bu zenginliği-
mizi de iyi yetiştirmemiz lazım.” 
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KOSBAŞ-KOCAELİ SERBEST BÖLG. KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş. 

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KROMAN ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SOLVENTAŞ TEKNİK DEPOLAMA ANONİM ŞİRKETİ

HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş.

KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ A.Ş.

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

AYHANLAR YOL ASFALTLAMA SAN.VE TİC.A.Ş.

ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş.

GEBZE GÜZELLER ORG. SAN. BÖLGESİ

DENİZATI PETROKİMYA ÜR. YAPI İNŞ. SAN. VE TİC. AŞ.

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

ASSAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN.VE TİC. AŞ.

AKPLAS PLASTİK KALIP SAN. VE TİC. AŞ.

BORUSAN MANNESMANN BORU SAN. VE TİC. AŞ.

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HASÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.

KARTONSAN KARTON SAN. VE TİC. A.Ş.

TÜRK PİRELLİ LASTİKLERİ A.Ş.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

SARITAŞ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.

TOSB OTOMOTİV YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ TESİSAT A.Ş.

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

KOCAELİ GEBZE IV.İSTANBUL MAKİNE VE İMALAT SANAYİ OSB

KÖMÜRCÜLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

NUHPANEL YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

TADIM GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

FRITOLAY GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.

ÜLKER BİSKÜVİ SAN. A.Ş.

ER KÖMÜR PAZ. MADENCİLİK DENİZCİLİK TUR. VE TİC. A.Ş.

DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ZEYTİNOĞLU YEM VE TARIM GIDA VE END. ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş. 

KONDAŞ KONDANSATÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DEMİRSAN HADDECİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş. - YARIMCA TES. MÜDÜRLÜĞÜ

POLİSAN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.

SAMİ SOYBAŞ DEMİR SAN. VE TİC. A.Ş.

TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

PULVER KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar İlköğretim 
Okulu Yapım Projesi’ne

Sınıf Bazında Yardımda Bulunan Firmalar

Ayni Yardımda Bulunan Firmalar



Eğitimli bireylerin geleceğimizin temel taşı olduğuna ina-
nan Gebze Organize Sanayi Bölgesi, sosyal sorumluluk bilinci 
yüksek, çevresindeki ihtiyaçlara duyarlı, sorunların farkında 
olan ve bunların çözümüne yönelik fikir üreten bir neslin yetiş-
tirilmesine ortak olmak, katılımcısının ara eleman ihtiyacına 
çözüm üretmek ve eğitime destek vermek üzere adımlarını attı, 
bölgeye bir okul kazandırdı. 

Yapılan bir anket ile Gebze’ye ve GOSB’a nitelikli eleman 
kazandıracak Meslek Lisesi’nin eğitim vereceği alanlar belir-
lenmiş, Milli Eğitim Bakanlığı, GOSB ve ilgili kurumlarla ya-
pılan görüşmeler sonucunda, GOSB’un E-80 otobanına cepheli 
parseli, okul alanı olarak tescil edildi. 

Meslek Lisesi’nin hayata geçirilmesi için Kocaeli Valiliği ile 
GOSB arasında imzalanan ilk protokolün ar-
dından yapılan hazırlık çalışmaları sırasında, 
GOSB katılımcılarından Tadım Gıda Madde-
leri Sanayi ve Ticaret A.Ş. okulu inşa etmeye 
talip olmuştur. 30 Ocak 2008 tarihinde Koca-
eli Valiliği, GOSB ve Tadım Gıda Maddeleri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında ek bir protokol imzalanmıştır. 
Böylece, GOSB içerisinde yapılacak olan 720 öğrenci kapasi-
teli ve 24 derslikli okulun “GOSB – TADIM Jale Yücel Teknik 
ve Endüstri Meslek Lisesi” olarak anılmasına karar verildi.

Lisenin temeli, 9 Mayıs 2008’de atılmış, 2009-2010 eği-
tim öğretim yılında eğitime başlanmıştır. GOSB, sanayicisinin 
talebi ve tercihi ile başlattığı bu çalışma ile Gebze ve Çayırova 
ilçelerine bir Meslek Lisesi kazandırmasının yanı sıra, kalifiye 
insan gücünü de kendisi yetiştirir hale geldi. 2012 yılında ilk 
mezunlarını veren okulda elektrik-elektronik, gıda teknolojileri 

ve bilişim teknolojileri bölümleri bulunuyor. 
Yorum yapabilen, kendini özgürce ifade edebilen, ülkesi ve 

bütün insanlık için çalışan bireyler yetiştirmek için gayret sarf 
eden GOSB, öğrencilerin doğru bilgiye kolayca ulaşabilmeleri 
için GOSB – TADIM Jale Yücel Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi’ne 30 Mart 2011 tarihinde “Çok Amaçlı Salon/E-Kü-
tüphane” yaptırdı.

Amacı, öğrencilerin araştırma geliştirme kabiliyetlerini 
artırmak olan, finansmanı GOSB tarafından sağlanan “Çok 
Amaçlı Salon/E-Kütüphane”; klasik kütüphane, 20 bilgisayar-
dan oluşan elektronik kütüphane ve satranç bölümünden olu-
şuyor. Türkiye ve dünyadaki üniversite ve ar-ge merkezlerinin 
kütüphaneleriyle kurulan bağlantı ile öğrencilerin bu sitelerde 

de araştırma yapmaları sağlanmış, başta TÜ-
BİTAK yayınları olmak üzere süreli yayınlara 
abonelik oluşturularak, öğrencilere bu yayın-
lara elektronik ortamda ulaşma imkanı sağ-
landı.

Eğitime desteğini aralıksız sürdüren GOSB, 
tüm bu çalışmalarının yanı sıra bölgede yer alan üniversite öğ-
rencilerinin seminer/eğitim/tanıtım/inceleme gezisi çalışma-
larında da salonlarını ve tüm diğer imkanlarını öğrencilerin 
kullanımına sunmakta, 2004 yılından itibaren de çevresinde 
yer alan ilköğretim okullarının öğrencilerine yönelik olarak 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tiyatro göste-
rileri düzenleyerek, çocukların kendilerine armağan edilen bu 
günün tadını çıkarmalarına ortak oluyor.

GOSB, geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de eğitime 
desteğini var gücüyle devam ettirme amacında.

GOSB, eğitime desteğini 
aralıksız sürdürüyor

[sosyal sorumluluk: eğitim ►

TOSB, Türkiye’de bir ilk olarak 
bünyesine üniversite katacak

Başta İstanbul,  Kocaeli ve Bursa olmak üzere Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren otomotiv 
sektöründe parça üreten TAYSAD üyesi sanayicilerden 40’nın 
girişimiyle kurulan TOSB’un en önemli projeleri arasında yer 
alan üniversite için ise son aşamaya gelinmiş durumda. Üye fir-
ma çalışanlarının yüksek okul ihtiyacını karşılamak için mayıs 
2011 de TOSB Organize Sanayi Bölgesi Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı (TOGEV) kurulmuş. 2014-2015 eğitim öğretim yılında 
eğitime başlamak isteyen TOSB Yönetimi, 2012 yılında TOSB 
Teknoloji Üniversitesi kurulması için 60 bin metrekare alanı 
tahsis etmişti. Etrafı ormanla kaplı olan alanda aynı zamanda 
Anadolu Endüstri Meslek Lisesi de bulunuyor. 

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, ilk etapta 
hemen eğitim yapabilecek 2 bin 500 metrekarelik bir alanın 
hazır olduğunu söyledi. Yüksek Öğretim Kurumu’ndan (YÖK) 
onay beklediklerini açıklayan Çiftçi, tasarladıkları eğitimin ka-

litesini şu şekilde özetledi: 
“Onaydan sonra kampus alanının inşaatına başlayacağız. 

TOSB Üniversitesi teori ve pratiğin buluştuğu özel bir eğitim 
kurumu olacaktır. Eğitimin içeriğini Alman Üniversiteler Bir-
liği ile görüşüyoruz. Almanya hem otomotiv sektöründe hem 
de eğitim sektöründe önemli bir tecrübeye sahip. Almanya’da 
eğitimde pratiğe önem veriyorlar. Türkiye’nin eksikliği de pra-
tiktir. İşveren yeni mezunların pratiği olmadığını, öğrenci ise 
işe tecrübesiz oldukları için iş bulamadığından yakınıyor. Ama-
cımız teori ile pratiği sahada buluşturmak.”

Yunus Çiftçi ayrıca Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Üni-
versitesi işbirliği ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli per-
sonel sayısının arttırılması ve iş hayatının içinde olan genç 
nüfusun kariyer gelişimlerinin yanı sıra iş yaşamına da katkı 
sağlanması hedefleriyle, TOSB’da MBA Yüksek Lisans Prog-
ramları açtıklarını anlattı.
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[sosyal sorumluluk: eğitim ►

60’ıncı yılını karlılık ve satış rekoru ile kapatan 

GÜBRETAŞ’ın yükselişi devam ediyor

Osman Balta
GÜBRETAŞ Genel Müdürü

Son yıllardaki istikrarlı büyüme çizgisini sürdürerek 60. yılını kârlılık ve satış rekoruyla kapa-
tan GÜBRETAŞ, 2013 yılı hedeflerini de belirledi. Sektördeki öncülüğünü sosyal sorumluluk 
projeleriyle de gösteren GÜBRETAŞ, eğitim çalışmalarına büyük önem veriyor. İskenderun 
ve Kocaeli’nde 60. yıl anısına birer okul yaptıran şirket, bilinçli tarımı yaygınlaştırmak ama-
cıyla ise geçen yıl yaklaşık 2 bin noktada 150 bin çiftçiye eğitim verdi.
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Son 5 yılda Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi 
haline gelen ve 2012 yılını şirket tarihinin yeni 
satış ve karlılık rekorlarıyla kapatan GÜBRE-
TAŞ (Gübre Fabrikaları T.A.Ş.), 2013 yılı he-

deflerini de belirledi. Sektörünün öncü firması GÜBRETAŞ, 
bu yıl 1 milyon 600 bin ton satış ile 2,4 milyar TL konsolide 
ciroya ulaşmayı hedefliyor. 

GÜBRETAŞ, 2012 yılı sonunda gerçekleştirdiği 1 milyon 
551 bin ton satış ile son 2 yılda 1.5 milyon ton satış bandı-
nın üzerine yerleşerek iç pazardaki etkinliğini güçlendirdi. 
2012’de 2 milyar 226 milyon 819 bin 536 TL de konsolide 
ciroya ulaşan GÜBRETAŞ, bir önceki yıla göre yüzde 45 ar-
tışla 189 milyon 788 bin TL konsolide kâr elde etti. 

- 60. yıl anısına düzenlenen kampanyalara 
81 ilden 1 milyon 100 bin kişi katıldı
GÜBRETAŞ Genel Müdürü Osman Balta, 60 yılı aşan 

köklü tecrübeleriyle son 10 yılda her açıdan büyük bir başa-
rı ivmesi yakaladıklarını belirterek, 2012 yılında da şirket 
olarak iyi bir performans sergilediklerini kaydetti. 2012’nin 
GÜBRETAŞ açısından 60’ıncı kuruluş yılı olması dolayısıy-
la ayrıca özel bir yıl olduğuna değinen Osman Balta, 2012 
yılında çiftçi ve bayilere yönelik 2 büyük satış kampanyası 
da gerçekleştirdiklerini kaydetti. Osman Balta; “60. yıl anı-

sına düzenlenen kampanyalara 81 ilimizden 1 milyon 100 
binin üzerinde katılım oldu ve çok sayıda bayiye ve çiftçile-
rimize hediyeler dağıttık” dedi. 2013 yılı rakamlarının da 
2012 rakamlarının ilerisinde olacağına inandıklarını ifade 
eden Osman Balta; “2013 yılı satış hedefimizi 1 milyon 600 
bin ton olarak bütçeledik. Konsolide ciro hedefimiz de 2,4 
milyar TL civarında. Geçen yıl yayınlanan bir araştırmada, 
son 5 yılda borsada en hızlı büyüyen şirketin GÜBRETAŞ ol-
duğu açıklanmıştı. Biz de bu istikrarlı büyümemizi geleceğe 
taşımak için yeni atılımlarımızı da sürdürüyoruz. Amacımız 
Türkiye’de öncü, dünyada markalaşmış bir dev şirket olmak 
vizyonuyla yolumuza devam etmektir” diye konuştu. 

- 1 yılda 2 bin noktada 150 bin çiftçiye 
eğitim verildi
2007’de başlattığı uygulamayla ziraat fakültelerinde 

okuyan 137 öğrenciye üniversite eğitimleri boyunca her yıl 
eğitim bursu veren GÜBRETAŞ, diğer yandan bilinçli tarı-
mı yaygınlaştırmak amacıyla uzman ve çiftçi eğitim toplan-
tılarını da sürdürüyor. Bu kapsamda sadece 2012 yılında, 
yaklaşık 2 bin noktada 150 bin çiftçiye eğitim verdiklerini 
belirten Osman Balta, 10 bine yakın ziraat mühendisine de 
toprak analizi ve bitki besleme alanında eğitim seminerleri 
düzenlediklerini söyledi. 
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- Eğitime destek için İskenderun ve 
Kocaeli’nde okul yaptırıldı
GÜBRETAŞ’ın sektördeki öncülüğünü gerçekleştirdiği 

sosyal sorumluluk projeleriyle de gösterdiğine dikkat çeken 
Osman Balta; “Son 10 yılda yaptığımız ekonomik yatırım-
larla, Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında üst sıralara 
yükseldik. Fakat en büyük yatırımın Türkiye’nin geleceği için 
eğitime yapılan yatırımlar olduğunu düşünüyoruz. Bu neden-
le sosyal sorumluluk algısıyla eğitim alanına desteğimizi yo-
ğunlaştırdık” dedi.

İskenderun ve Kocaeli’nde birer ilkokul yaptırdıkla-

rını ifade eden Osman Balta; “GÜBRETAŞ, 1954 yılında 
Türkiye’nin ilk kimyevi gübre tesislerini kurduğu Hatay’ın 
İskenderun ilçesine bu kez de yeni ve modern bir eğitim 
kurumu kazandırdı. 32 derslik ve 5 kattan oluşan 960 öğ-
renci kapasiteli modern donanımlı bir okul inşa edildi. 7-8 
ay gibi kısa bir sürede inşa edilen okulda 2013’ten itibaren 
eğitim başladı” dedi. Kocaeli’nin Başiskele ilçesine de yeni 
bir ilkokul yaptırdıklarını ifade eden Osman Balta, 24 ders-
likten oluşan 720 öğrenci kapasiteli Başiskele GÜBRETAŞ 
İlkokulu’nun da 2013 sonbaharında tamamlanarak bölge 
halkının hizmetine sunulacağını söyledi.

GÜBRETAŞ Hakkında:
GÜBRETAŞ (Gübre Fabrikaları T.A.Ş.), tarım sektö-

rüne kimyevi gübre girdisi tedarik ederek ülke tarımındaki 
kalite ve verimliliği artırmak amacıyla 6 Kasım 1952 tarihli 
Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. Türkiye’nin ilk kimyevi 
gübre fabrikası olan İskenderun’daki tesisleriyle 1954 yılın-
da üretime başladı. O tarihten bugüne sektöründe hep öncü 
rolünü üstlendi: Türkiye’nin ilk fosforlu ve kompoze gübresi-
ni üretti, ilk toprak analiz laboratuvarlarını kurdu, 1986’da 
açılan Borsa İstanbul’da işlem gören ilk 16 şirketten biri 
oldu, sektör açısından çok önemli yatırımlara imza attı ve 
önemli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi. 

Türkiye genelinde kendine ait 2 liman, 5 lojistik merkez 
ve 7 bölge satış müdürlüğü ve 2600 satış noktasıyla tarım-
sal üretimin yapıldığı her yere ulaşan GÜBRETAŞ’ın, ayrıca 
3 ilde laboratuvarları bulunuyor. TÜRKAK tarafından ak-
redite edilen Yarımca Laboratuvarı, aynı zamanda Tarım 
Bakanlığı’nın Türkiye’de “referans laboratuvar” kabul ettiği 
iki laboratuvardan biri…

Hammadde kaynaklarına sahip ülkelerde yatırım yapma 
stratejisi doğrultusunda, liderlik ettiği konsorsiyumla 2008 
yılında İran’daki Razi Petrokimya tesislerini satın alarak 
“Türkiye’nin yurtdışındaki en büyük sanayi yatırımı”na imza 
attı. 2010’da Raintrade Dış Ticaret A.Ş. iştirakini kuran 
Razi Petrokimya, 2012 Temmuz ayında ise yıllık 116 bin 
ton fosforik asit üretimi yapan Arya Posphoric Co. firması-
nın hisselerini 15,5 milyon USD’lik satın almayla bünyesine 
kattı.

GÜBRETAŞ’ın, Türkiye merkezli iştirak şirketleri de var. 

Bunlardan NEGMAR Denizcilik A.Ş., kuru yük taşımacılı-
ğı alanında filosunu hızla genişletiyor. NEGMAR Denizcilik 
bünyesindeki İstanbul Lines firması ise toplam 3 Ro-Ro ge-
misiyle Ro-Ro taşımacılığı yaparken, Etis Lojistik adlı firma 
ise lojistik hizmetleri ve kara taşımacılığı alanında hizmet 
veriyor. Ayrıca 2009’da Tarım Kredi Kooperatifleri işbirli-
ğiyle kurulan TARKİM Bitki Koruma A.Ş. zirai koruma ilaç-
ları alanında faaliyet gösteriyor.

GÜBRETAŞ, ana faaliyet alanında istikrarlı yükselişini 
sürdürürken hem ana hissedarı Tarım Kredi Kooperatifleri 
ile hem de son yıllarda art arda kurulan ve her biri kendi 
sektöründe hızla büyüyen iştirak şirketleriyle güçlü bir siner-
ji sağladı. 2002’den sonra dinamik bir yönetim anlayışıyla 
ciddi bir büyüme performansı yaşayan GÜBRETAŞ, özellikle 
son 6-7 yıl önce 30-50 milyon TL civarındaki piyasa değerini 
1,5 milyar TL civarına çıkarmış ve %15’ler civarındaki pa-
zar payını yüzde 30 seviyesine yükseltti.

Şirketin 2003 sonrasındaki bu yükselişi, çeşitli araştır-
malara da yansıdı. 2010 yılında FORTUNE dergisinin ya-
yınladığı araştırmada “Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi” 
olan GÜBRETAŞ, 2012 yılında ise MİLLİYET Gazetesi ta-
rafından ‘Son 5 yılda borsada en hızlı büyüyen şirket’ olarak 
açıklandı.
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Koç Holding tarafından yürütülen ve tüm Koç Şirket-
leri ile bayilerinin desteklediği “Ülkem İçin Engel Ta-
nımıyorum” kurumsal sosyal sorumluluk kam-
panyası çerçevesinde başlatılan kampanya ile 
Ford Otosan; 9 farklı ilde anaokulu veya bir 
ilköğretim okulunda; tekerlekli sandalye için 
rampa, engelli tuvaleti, tutunma trabzanı gibi 
engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yenilemeler 
yapacak.

29 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında Ford Show et-
kinlikleriyle Konya, Urfa, Gaziantep, Sivas, Ordu, Kocaeli, 
Edirne, Çanakkale ve Muğla’ya gidecek olan Ford, sözko-

nusu etkinlik sırasında halkı “1 Ford Dene Engelliler İçin 1 
Okul Yenile” test sürüşüne davet edecek. Test sürüşüne 

katılanlar illerindeki okulun tadilatı için destek 
vermiş olacak ve Ford tarafından verilecek ser-
tifika ve rozete sahip olacak.

Tadilat için seçilen okulda, Alternatif Yaşam 
Derneği (AYDER) tarafından katılımcılara engel-

lilerle ilgili farkındalık eğitimi verilecek. Farkında-
lık eğitimi;  iş veya sosyal hayatta engellilerin yaşam 

kalitelerinin iyileştirilmesine destek olacak uygulamalarda 
rol model olmayı ve engelliler konusunda toplumsal bilinç 
ve duyarlılık oluşturmayı amaçlıyor.

Ford, eğitime desteğini sürdürüyor

Sarkuysan A.Ş. topluma; eğitim, kültür, sağlık, 
çevre, tanıtım, diyanet, üniversite ve sivil toplum 
kuruluşları ile ilişkiler konularında sosyal sorum-
luluk projelerine devam ederken, fabrikanın bu-

lunduğu bölgenin bağlı olduğu Gebze’de büyük ihtiyaç duyulan 
modern bir lisenin yapımını da üstlendi.  01.11.1986 tarihin-
de öğretime açılan ve 1991 yılında büyütülerek derslik sayı-
sı 22’den 33’e çıkartılan sözkonusu lisenin bakımı da her yıl 
Sarkuysan A.Ş. tarafından yapılıyor. Sarkuysan A.Ş. ayrıca, 
Sarkuysan Lisesi işbirliği ile her yıl Atatürk haftasında (10-
17 Kasım) Atatürk’ün görüş, düşünce ve eylemlerine yönelik 
okul öğrencilerinin katılabildiği ödüllü kompozisyon yarışması 
düzenliyor.  

Sarkuysan A.Ş.’nin sosyal sorumluluk projeleri arasında yer 
alan Darıca bölgesinde yaptırdığı Sarkuysan İlköğretim Okulu 
06 Ekim 2009 günü açıldı. ‘Sarkuysan İlköğretim Okulu’ 4 bin 
m2 kapalı alanda, 2 ana sınıfı, oyun odası, 32 dersliği, modern 
laboratuvarları ile bin 60 öğrenci kapasiteli. Modern donanımı 
içinde özürlü asansörü de bulunuyor. Binanın yapımında ve do-

nanımında her şeyin en iyi şekilde olması için hiçbir fedakar-
lıktan kaçınılmadı.

Sarkuysan, Gölcük’te hasarlı Dumlupınar İlköğretim 
Okulu’nun yeniden yapımında bir sınıfın maliyetini karşıladı. 

- Öğrenci bursları ile başarılı öğrenciler destekleniyor
Sarkuysan A.Ş., çalışanlarının yüksek öğrenim kazanan 

çocuklarına vermiş olduğu bursla bugüne kadar 181 kişi haya-
ta atılmış olup halen 57 öğrenci de eğitimine devam ediyor. Bu 
burstan ayrıca Sarkuysan Lisesinden mezun, üniversiteyi ka-
zanan başarılı öğrenciler de yararlanıyor. Çalışanların gönüllü 
katkı payları ile oluşturdukları gönüllü fondan başarılı ancak 
maddi imkanları kısıtlı üniversite öğrencilerine burs veriliyor. 
Bugüne kadar bu fondan 180 öğrenci yararlanarak iş hayatına 
atıldı, 64 öğrenci de okullarına devam ediyor. Şirketimiz mes-
lek liselerinde okuyan öğrenciler ile mühendislik dallarında 
eğitim gören üniversite öğrencilerine staj yapma imkanı tanı-
nıyor. Ayrıca AIESEC VE IAESTE gibi uluslararası kuruluş-
ların öğrenci değişim programlarından öğrenci alınıyor.

Sarkuysan, topluma ve çalışanlarına sağladığı 
sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor...

m2 kapalı alanda, 2 ana sınıfı, oyun odası, 32 dersliği, modern m2 kapalı alanda, 2 ana sınıfı, oyun odası, 32 dersliği, modern m2 kapalı alanda, 2 ana sınıfı, oyun odası, 32 dersliği, modern 
laboratuvarları ile bin 60 öğrenci kapasiteli. Modern donanımı laboratuvarları ile bin 60 öğrenci kapasiteli. Modern donanımı laboratuvarları ile bin 60 öğrenci kapasiteli. Modern donanımı 
içinde özürlü asansörü de bulunuyor. Binanın yapımında ve do-içinde özürlü asansörü de bulunuyor. Binanın yapımında ve do-içinde özürlü asansörü de bulunuyor. Binanın yapımında ve do-
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“Ülkem İçin” projesinin 2012-2013 yıllarına ilişkin 
teması “Engel Tanımıyorum”. Dünya Engellilik Raporu’na 
göre dünya nüfusunun yüzde 15’i engelli, Türkiye nüfusunun 
ise yüzde 12,29’u. Bu rakam son nüfus sayımına göre ülke-
mizde 8,5 milyona karşılık geliyor. Proje engelli vatandaş-
larımızın  sosyal yaşamdaki yerine odaklanarak engellilik 
sorununa doğru yaklaşım konusunda toplumsal bilincin, du-
yarlılığın oluşmasına katkı sunarken, yaşamın tüm alanları-
na tam ve etkin katılımlarının sağlanmasını da hedefliyor.  

Tüpraş’ın amacı 2 yıllık süreçte Tüpraş çalışanlarının 
en az yüzde 70’ine engelliye doğru yaklaşım eğitimlerinin 
verilmesini ve fiziki koşullarımızın engelli dostu haline ge-
tirilmesini sağlamak. Bu çerçevede 43 Tüpraş çalışanından 
oluşan proje grubu, 29 gönüllü epğitmeni ile şirket içi eği-
timlerini sürdürüyor. Tüpraş böylece bir yandan toplumsal 
farkındalık ve temsil çalışmalarını sürdürürken diğer yan-
dan sivil toplum kuruluşlarıyla geliştirilecek projeler kur-
guluyor. 
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leri ile bayilerinin desteklediği “Ülkem İçin Engel Ta-
nımıyorum” kurumsal sosyal sorumluluk kam-
panyası çerçevesinde başlatılan kampanya ile 
Ford Otosan; 9 farklı ilde anaokulu veya bir 
ilköğretim okulunda; tekerlekli sandalye için 
rampa, engelli tuvaleti, tutunma trabzanı gibi 
engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yenilemeler 

Okul Yenile” test sürüşüne davet edecek. Test sürüşüne 
katılanlar illerindeki okulun tadilatı için destek 

vermiş olacak ve Ford tarafından verilecek ser-
tifika ve rozete sahip olacak.

Derneği (AYDER) tarafından katılımcılara engel-
lilerle ilgili farkındalık eğitimi verilecek. Farkında-

Tüpraş’tan ‘ülkem için engel 
tanımıyoruz’a destek...
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Soybaş Dış Ticaret Ltd. Şti. 40 yıldır demir-çelik sektö-
ründe faaliyet gösteren Soybaş ailesinin dış ticaret firması 
olarak kurulmuş olup, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm üre-
ticilerle ve aynı zamanda çeşitli yabancı üreticilerle olan sıkı 
ilişkileri sayesinde, hem Türkiye’deki hem de dünyanın dört 
bir yanına yayılmış müşterilerine hizmet veriyor. Soybaş Dış 
Ticaret Ltd. Şti. sahip olduğu güvenilir ve dürüst ticaret il-
keleriyle, Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda demir-çelik 
ihtiyaçlarında uzun süreli çalışma ortağı olarak hizmet veri-
yor. Müsterilerine uluslararası kalite ve standartlara uygun 
karbon ve paslanmaz çelikten mamül her türlü boru, levha, 
rulo-paket saç, çubuk, gemi saçı, mil, filmasin, profil, çesit-
li hammadde ve yarı mamüller tedarik edebiliyor. Her türlü 

demir çelik ürününün ithalat ve ihracatını yapan Soybaş Dış 
Ticaret Ltd. Şti., 1961 yılından bu yana beri sektör öncüleri 
arasında yer alıyor. Soybaş Dış Ticaret Ltd. Şti., Türkiye’deki 
tüm demir çelik fabrikalarının yurtdışı distribütörü olarakta 
faaliyetlerine devam ediyor. 

Soybaş Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin uzun mamul ürünleri ara-
sında; “İnşaar demirleri, nervürlü demirleri, nervürlü düz, 
nervürlü kangal, düz kangal, filmaşin, ticari profiller, köşe-
bent, lama, kare, dikdörtgen profil, yuvarlak profil, T profil, 
profiller, IPN, UPN IPE, UPE, HEA, HEB” yer lırken boru 
ürünleri arasında; geniş çaplı borular, su ve gaz boruları, sa-
nayi boruları, hassas borular, kutu profiller kare ve dikdört-
gen profiller yer alıyor.

Hurda demir, kütük demiri, blum ve slab hammadde ve 
yarı mamul ürünleri arasında yer alan Soybaş Dış Ticaret 
Ltd. Şti.,’nin yassı mamul ürünleri arasında ise; sıcak hadde 
rulo, sıcak hadde levha, gemi sacı, baklavalı, gözyaşı levha ve 
rulo, soğuk hadde rulo, levha, paket, ince levha, rulo, galva-
nizli boyalı levha ve galvanizli rulo levha yer alıyor. 

Sami Soybaş Demir Sanayi, 
demir-çelik ihtiyaçlarında uzun süreli 
çalışma ortağı olarak hizmet veriyor 

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi 
Bölgesi kuruluşundan bugüne kadar 

yeni yatırımlarla sürekli büyüyor
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Türkiye’nin örnek organize sanayi bölgelerinden biri olan 
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi kuruluşundan bu-
güne kadar yeni yatırımlarla sürekli büyüyen, altyapı yatırım-
larını yıllar önce tamamladı. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda 
yenileme çalışmaları ve hizmetlerine yeni eklemeler yapmak 
sureti ile çalışmalarına devam ediyor. Gebze Plastikçiler Or-
ganize sanayi Bölgesi 15 m genişlikte caddeler, 12 m geniş-
likte sokaklar ve 18 km’lik bakımlı asfalt yolları, yeşil alan-
ları, ayrık sistemde inşa edilmiş olan atıksu ve yağmur suyu 
kanalları, OSB bünyesinde bulunan tüm katılımcılara hizmet 
veren Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi, su dağıtım şebekesi ve 
İSU Yuvacık Barajı ve Denizli Göletinden temin edilen içme 

suyu, doğalgaz dağıtım şebekesi, bin 200 hatlık çağdaş ile-
tişim ağı, Türkiye’de OSB’ler içerisinde ilk olarak hizmete 
alınan Fiber Optik Altyapısı üzerinden verilen ses ve data hiz-
metleri, ADSL hizmeti, fiber optik iletişim altyapı sistemiyle, 
3 adet Ring hattından beslenen 39 adet Trafo binası ve 96,08 
MW kurulu gücü bulunan enerji kapasitesi, cadde aydınlat-
ma şebekesi, Ortak Sağlık ve İş Güvenliği Birimi, itfaiye 
ve güvenlik teşkilatlarıyla geniş bir hizmet paketi sunuyor. 
GEPOSB’da, 25 bin m2 alanlı 60 dükkândan oluşan Küçük 
Sanayi Sitesi mevcut.

GEPOSB’un eğitim alanında, sosyal sorumluluk projeleri 
çerçevesinde 16 derslik 500 öğrenci kapasiteli Türkiye’de ilk 
olarak Plastik konusunda eğitim veren okulu olan PAGEV 
Anadolu Meslek Lisesi, 2002-2003 döneminde eğitime baş-
ladı. İlk mezunlarını veren lise sanayinin ihtiyaç duyduğu ye-
tişmiş nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılıyor. GEPOSB’da 
Plastik konusunda eğitim verecek olan Plastik Yüksekokulu 
ile ilgili çalışmalarda devam ediyor.

Yine GEPOSB’da müstakil itfaiye teşkilatı, güvenlik hiz-
metleri, sorunsuz enerji tedariki, tüm altyapı hizmetleri, do-
ğalgaz şebekesi, ekonomik olarak son teknolojik haberleşme 
olanakları mevcut.

1� Kocaeli Odavizyon
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Demirsan Haddecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1977 yı-
lında inşaat demiri üretmek üzere Gebze Dilovası mevkiinde 
kuruldu. Bugün, 50 bin m2 alan üzerinde faaliyet gösteren, 
300’den fazla çalışanı ve 500 bin ton/yıl inşaat demiri ve 
ticari profil üretim kapasitesiyle, sektörün önde gelen kuru-
luşlarından biri olan Demirsan Haddecilik, kalite ve müşteri 
memnuniyetini ilke ediniyor ve üretiminin büyük bölümünü 
ihraç ediyor. 

Demirsan Haddecilik’in ürünleri arasında; H profilleri, 
IPE profilleri, IPN profilleri, UPE / UAP profilleri, UPN 
profilleri, eşitkenar köşebentler, çeşitkenar köşebentler, ner-
vürlü inşaat demirleri, düz inşaat demirleri, lama, gemi pro-
filleri, UB profilleri, PFC profilleri, joists, kare yer alıyor. 

Demirsan Haddecilik 

üretiminin büyük 

kısmını ihraç ediyor

Makine OSB’nin temel hedefi 
bir an önce üretim ve istihdamın 

başlatılması

Zeytinoğlu Yem ve Tarım Gıda End. Ürün. San. ve Tic. 
A.Ş., 1963 yılında hâlihazırda bulunduğu yerde 3 bin adet yu-
murta tavuğu yetiştiriciliği ile üretime başlamış olup, 1970’li 
yıllarda 40 ile 50 bin adet kapasiteye ulaştı. Kapasiteyi des-
teklemek amacıyla 1980 yılında saatte 6 ton kapasiteli yem 
fabrikası kuruldu. 

Zeytinoğlu Kuruluşları, 100 bin m2 üzerine kurulu olan, 
saatte 20 ton kapasiteli yem fabrikasını, kafes üreten kafes 
imalat fabrikasını ve Marmara Bölgesi’nin en büyük yumur-
ta üretim çiftliğini içine alıyor. Mevcut tesislerin 40 bin m2 
kapalı alanı bulunuyor. Tavuk çiftliğinin kapasitesi 200 bin 
tavuk ve 420 bin yarkadan oluşuyor.

100 bin m2 kurulu alanı ile
Marmara’nın en büyük 
yumurta üretim çiftliği:

Zeytinoğlu
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Kocaeli Gebze IV. İstanbul Makine ve İmalat Sanayicile-
ri Organize Sanayi Bölgesi içinde 98 adet sanayi parseli, 10 
adet ağaçlandırılacak alan, 11 adet idari ve sosyal tesis alanı, 
6 adet park alanı, 9 adet teknik altyapı alanı bulunuyor. Ma-
kine OSB alanı içinde sanayi parselleri, en küçüğü 9.020,01 
m2’den başlayıp en büyüğü 441.690,79 m2’yi bulan ve top-
lam alanı 3.361.991,50 m2’den oluşuyor.

Kocaeli Gebze IV. İstanbul Makine ve İmalat Sanayicileri 
Organize Sanayi Bölgesi’nde üst yapılar için müteşebbis heye-
ti tarafından parsel tahsis belgeleri verilmekte olup buna bağlı 
olarak yapı ruhsatları hızlı bir şekilde düzenlenerek bölgenin 
bir an önce üretim ve istihdama yönelmesi ve yaşamın başla-
tılması öncelikli hedef olmuştur. Kocaeli Gebze IV. İstanbul 

Makine ve İmalat Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi’nin 
kayıtlı 63 firması bulunuyor. 

Bölge içinde devam eden işler şu şekildedir:

Ortak Alan ve Sosyal Tesisler,
•Tır parkı, 
•Konaklama tesisleri,
•Parklar, dini tesis, 
•Teknopark,
•Fuar Alanı,
•AR-GE Merkezi,
•Bölge Yönetim Binası,

Bölge Dışında Devam Eden İşler;
•Arıtma Tesisi yapılması, 
•Ana Bağlantı Yolu,
•Su Temini, Ana İsale Hattı yapılması, 
•380 KW Şalt Tesisi

�0 Kocaeli Odavizyon
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Pirelli, 1872 yılında Giovanni Battista Pirelli tarafından 
Milano’da, plastik üreticisi olarak kurulmuş,uluslararası are-
nada faaliyet gösteren lastik firmasıdır.

Lastik sektöründe Pirelli, ciro anlamında dünyanın 5’inci 
en büyük markası. Pirelli Lastikleri,lastiklerin dizayn, geliş-
tirme, üretim ve pazarlama alanlarında faaliyet göstermesiy-
le, Uluslararası Pirelli Grubu’nun önemli bir parçasını oluştu-
ruyor. Pirelli Lastiklerinin faaliyet alanı, hafif ticari araç ve 
motosikletten, otobüs, kamyon, traktör, iş makinası ve çelik 
kordun üretim ve pazarlamasına kadar uzanıyor.

 Pirelli, tüm yollarda ve her türlü hava koşullarında mak-
simum performans ve konfor elde etmek için tasarlanmış ge-
niş bir çözüm yelpazesiyle araba, SUV ve ticari araçlar için 

lastik üretiminde bir öncü şirketlerden bir tanesi. Pirelli, las-
tik sektöründe uzun deneyimi, şirket tarafından araştırma ve 
geliştirme aşamasında çabaları ve yaygın olan bir satış ağı ile 
dikkat çekiyor.

Pirelli; araba, motosiklet, kamyon ve otobüs lastikleri 
hizmeti veriyor. Kocaeli Sanayi Odası ve üyelerinin Gölcük’te 
yaptırdığı Dumlupınar İlköğretim Okul ’una Pirelli tedarikçi-
leri destek verdi. Okulun derslikleri Kocaeli Sanayi Odası üye 
kuruluşlar tarafından yaptırılırken, Pirelli’nin tedarikçi fir-
maları da 30 öğrencilik derslik yapılması için destek verdi.

Açılışını, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün 
yaptığı Dumlupınar İlköğretim Okulu’nun derslikleri,  Koca-
eli Sanayi Odası ve üye kuruluşlar tarafından yaptırılırken, 
Pirelli tedarikçi firmaları da bu organizasyona destek verdi.  

100 bin TL destek ile dersliğin yapılmasına katkıda bulu-
nan Pirelli’nin terakçileri ise şu şekilde; Akar Makina, Bor-
tes Metal, Eso Erdemtaş, Gürtaş Metal, Genesis Elektronik, 
Hermetal Makine, KLS İnşaat, Kömürcü Makine, Mirasis 
İnşaat, Özmetal Makine, Savaş Demirtaş Mühendislik, Tek-
mak Makine, Tema Teknik Makine, Teknik İstif Makine, 
Utku İnşaat ve Yıldırım Konteyner.

Pirelli tedarikçileri 
eğitime destek veriyor

Çolakoğlu Metalurji 
dünya piyasalarında üretim ve satış 

açısından rekabetçi olmayı hedefliyor
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Demir çelik faaliyetine 1945 yılında kurucu Mehmet 
Rüştü Çolakoğlu’nun Karaköy’deki çelik ticarethanesi ile 
başlayan Çolakoğlu, ilk haddehanesini 1960 yılında yine 
Istanbul’da Sütlüce’de devreye aldı. Ülkedeki kütük ihtiyacını 
karşılamak amacıyla 1969 yılında Dilovası’nda ilk çelikha-
ne üretime başladı. Sektördeki öncü konumunu 1985 yılında 
özel sektörde filmaşin üretimini gerçekleştirerek pekiştiren 
Çolakoğlu Metalurji, 1990 yılı itibari ile ürün gamına ner-
vürlü inşaat demirini de ekledi. Yaptığı yatırımlar ile en son 
teknolojiyi ülkemize kazandırmaya önem veren Çolakoğlu 
Metalurji, 2007 yılında yaptığı çelikhane ve yassı üretimine 
geçiş yatırımları ile bu konudaki istikrarını gösteriyor. Çelik-
hane devreye alındığı tarihte, Çolakoğlu Metalurji dünyanın 
o tarihe kadar yapılmış en büyük ark ocağına sahipti. Özel 
sektörde ilk sıcak sac yatırımını da gerçekleştiren Çolakoğlu 

Metalurji, bu alandaki öncü konumunu sürdürüyor. 
Çolakoğlu Metalurji uluslararası pazarlardaki deneyimi 

ile çok çeşitli kalitelerde slab, kütük ve inşaat demiri üretiyor. 
Bu ürünlerde kalite sürekliliğini sağlamak amacı ile üretim 
birimleri en son teknoloji ile donatılmış olup, üretim süreç-
lerinin her aşaması bilgisayar sistemleri ile kontrol ediliyor. 
Çolakoğlu Metalurji, insanların yaşam kalitesini artıran daha 
yaşanabilir, sağlam ve modern yapılar için, sektöründeki son 
teknolojiyi kullanarak güvenilir ve müşteri ihtiyaçlarını kar-
şılayan ürünleri, çevre ve sosyal sorumluluk bilinci ile üret-
meyi kurumsal değeri olarak kabul ediyor. Müşterileri ile 
uzun vadeli ilişkiler kurmayı esas alan Çolakoğlu Metalurji, 
kuruluşundan bugüne kadar, güvenilirliği ve kalitesi açısın-
dan Türk sanayisinin öncü kuruluşları arasında yer almış ve 
hem kendisini hem de sektörü daha ileriye taşıma noktasında 
önemli adımlar atıyor.

Çolakoğlu Ürünlerinin uluslararası ve milli standartlara 
ve müşteri isteklerine uygunluğunu garanti ediyor ve  Dünya 
piyasalarında hem üretim hem de satış açısından rekabetçi 
olmayı hedefliyor. Çolakoğlu, yönetim ve çalışanları tarafın-
dan ‘Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini ve 
geliştirilmesini benimseyen bir firma olma özelliğini taşıyor.

�� Kocaeli Odavizyon



Hayat Kimya, Türkiye ve birçok ülkede 
en çok satan ve güvenilen marka 

olmayı hedefliyor

Yassı alüminyum sektörünün üreticisi Assan Alüminyum, 
kurulduğu 1988 yılından bu yana yassı haddelenmiş alümin-
yum (rulo, levha ve folyo) üretim ve ticareti ile ilgileniyor. 

Assan Alüminyum, İstanbul Tuzla ve Kocaeli Dilovası 
Tesisleri’nde, Kibar Holding çatısı altında üretim yapıyor. 
Yassı alüminyum sektöründe yıllık 250 bin ton kurulu kapasi-
tesi ile Türkiye’nin açık ara lider kuruluşu olan Assan Alümin-
yum, Türkiye’de pazar ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılıyor 
olan Assan Alüminyum, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak 
üzere dünyanın dört bir yanında 70’den fazla ülkeye ihracat 
yapıyor; çeşitli ülkelerdeki depoları ile de müşterilerine lojis-
tik avantajı sağlıyor. Bini aşkın çalışanı ile ürettiği ürünlerle 
distribütör, inşaat, ulaştırma, dayanıklı tüketim ve ambalaj 
gibi çok çeşitli sektörlere hizmet veren Assan Alüminyum, 

Avrupa’nın alanında en büyük firmalarından biri olarak es-
nek üretim mantığında her yıl bir çok müşterisi tarafından 
yılın tedarikçisi ünvanını alıyor. Müşteri, çalışan ve hissedar 
beklentilerini aşmayı ve uluslararası büyümeyi artırarak fa-
aliyetlerini sürdürmeyi hedefleyen Assan Alüminyum küresel 
kültüre sahip bir şirket olma yolunda ilerliyor. 

Sektöründe ilkleri yaşatmayı amaçlayan Assan Alümin-
yum, müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak ürün ve proseslerini 
geliştirerek, standartlaşma yolunda markalı ürünleri pazara 
sunmaya 2010 yılı itibari ile başladı. Tabela ve reklam pano-
su alanında üretim yapan müşterilerinin beklentilerine göre 
geliştirilmiş olan Aluxign, İngilizce’deki sign (tabela) kelime-
si ile alüminyumun kısaltması alu’nun birleşimi ile hayat bul-
muş ve reklam sektöründe standartları belirleyen özellikleriy-
le pazara sunuluyor. Assan Alüminyum; ISO/TS 16949:2009 
Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi, ISO/TS 16949:2009 Oto-
motiv Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001:2008 Kalite Yöne-
tim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, OH-
SAS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 
CE, TSE Uygunluk, NSF (Food Contact Conformity Certifi-
cate), Kosher Sertifikası belgelerine sahip bulunuyor.

Assan Alüminyum  
70’den fazla ülkeye ihracat yapıyor
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Kiğılı Ailesi’nin hisselerine sahip olduğu Hayat Grubu, 
ağırlıklı olarak kimya ve ağaç sanayi sektörlerinde faaliyet 
gösteriyor. 1937 yılında tamamı yerli sermaye ile kurulan 
Hayat Kimya A.Ş., Hayat Temizlik ve Sağlık Ürünleri AŞ, 
Limaş Liman İşletmeleri A.Ş., Kastamonu Entegre A.Ş. ve 
Yongapan Orman Ürünleri A.Ş. şirketleri faaliyetlerini Hayat 
Holding’e bağlı olarak gerçekleştiriyor. 

Hayat Kimya, Temizlik ve Sağlık Ürünleri, Bingo, Test, 
Has, Molped, Joly, Molfix ve Bebem, Papia, Familia ve Teno 
markalarıyla ev temizlik ürünleri, bebek bakım ürünleri, ka-
dın hijyen ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve temizlik kağıdı 
ürünlerini dünya standartlarındaki üretim teknolojisiyle İzmit 
Yeniköy Entegre Üretim Tesisleri’nde üretiyor.

Teknolojik altyapı desteği, kojenerasyon tesisi, sürekli 
proses kontrol, yüksek üretim kapasitesi ve çevreci yaklaşı-
mıyla üretimlerini gerçekleştirdiği Hayat Kimya’nın bu yeni 
yatırımı, kalite-fiyat performansını artırmayı hedefleyerek, 
tüketici taleplerine daha iyi cevap verebilen ve uluslararası 
rekabet şansını artırma yolunda ilerliyor. 

Gelişmeye ve yeniliğe önem veren, çağdaş, tüketici hak-
larına saygılı ve çalışanlarının mutluluğuna odaklı bir şirket 
olarak bulunduğu sektörlerde lider olmayı hedef edinen Ha-
yat Grubu, satış ağı, reklam kampanyaları, ürün yelpazesiyle, 
Türkiye ve birçok ülkede en çok satan ve güvenilen markalar 
olmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin can damarı karayollarının kesiştiği bir nokta-
da kurulmuş olan Hayat Kimya A.Ş.; üretim tesisleri önünde 
kuru ve sıvı yüklerinin taşınabilmesini sağlayan kendi limanı-
na sahip bir fabrika olmasıyla, kara ve deniz yollarının etkin 
kullanımına imkan tanıyor. 

Hayat Kimya A.Ş, üretimini İzmit-Yalova Yolu üzerinde, 
Yeniköy’de 235 bin m2 alan üzerinde kurulu, depreme daya-
nıklı olarak dizayn edilmiş, çevreye saygılı bir şekilde, en son 
teknolojiyi uygulayan entegre tesiste gerçekleştiriyor.

��Kocaeli Odavizyon



Kocaeli Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (KOS-
BAŞ), 2001 yılında faaliyete başladığından bu güne kadar, 
toplam 798 bin m2’lik yatırım arazisinin, 512 bin m2 bölü-
münde yatırımlarını gerçekleştirmiş bulunuyor.

Faaliyete başladığı 2001 yılında Kocaeli Serbest 
Bölgesi’nde bir adet kamu binası ve bir adet genel depodan 
ibaret olan yapıları gün geçtikçe arttırarak büyüyen KOS-
BAŞ, 2013 yılına başlarken, gerek üretim yapan, gerekse 
ticari faaliyet gösteren firmaların yatırımlarıyla Türkiye’deki 
tüm Serbest Bölgeler içinde tercih edilen bir Serbest Bölge 
haline geldi. KOSBAŞ, alt yapıyı oluştururken gösterdiği has-
sasiyetle, kullanıcıların hem teknik hem de sosyal anlamda 
son derece çağdaş bir ortamda üretim ve ticaret yapmaları-
nı sağlıyor. KOSBAŞ, uluslararası boyutlarda işler yapmayı 

planlayan üretici ve ticari kuruluşlara, yerleşim yeri olarak 
daha başlangıçta önemli bir avantaj sağlıyor.

Kocaeli Serbest Bölgesi, Serbest Bölge kavramının sağ-
ladığı yasal avantajlarla sınırlı kalmayıp, Kocaeli Bölgesi’nin 
coğrafi konumundan ve sanayi altyapısından kaynaklanan 
avantajlara da sahiptir. Bölge avantajlarına ek olarak KOS-
BAŞ, modern ve çağdaş hizmet anlayışına uygun, güler yüzlü, 
hızlı ve hatasız hizmet vermekten mutluluk duyan bir yönetim 
anlayışı sunuyor. KOSBAŞ; faaliyette bulunacak bütün yatı-
rımcılara; serbest bölgede altyapısı hazır arazi tahsisi ayrıca 
ihtiyaca göre kullanıma hazır kapalı alanların kiralanması, 
bölge içerisindeki yükleme boşaltma, nakliye ve buna benzer 
hizmetlerin verilmesi, bölge tanıtımı ve yeni yatırımcıların 
bölgeye kazandırılması, ayrıca ilgili fuar, tanıtım ve kongre 
organizasyonlarının sağlanması, elektrik, su, doğalgaz, atık 
su, telekomünikasyon, data hatları ve uydu iletişim hizmetle-
ri ile yatırımlar sırasındaki tüm inşaat proje ve kontrolörlük 
hizmetlerinin sağlanması, yeşil saha ve park yerlerinin tesisi, 
peyzaj çalışmaları ve genel temizliğin sağlanması, altyapı so-
runlarının giderilmesi, geliştirilmesi ve hizmete hazır tutul-
ması gibi konularda hizmet veriyor.

KOSBAŞ, teknik ve sosyal anlamda çağdaş 
bir ortamda üretim ve ticaret yapma 

avantajı sunuyor

Tezcan Galvaniz, ülkenin yassı mamule 
olan yoğun talebine paralel
 olarak gelişmeyi hedefliyor
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1983’ten bugüne ülke kaynaklarını ülke yararına kulla-
nan Tezcan Galvaniz, Türkiye yassı mamul üretim sektöründe 
son teknolojilerle üretim yapan 3 firmadan birisi olan Tezcan, 
1983 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde Galva-1 
fabrikası ile sektöre adımını attı. Aynı bünyede soğuk sac, gal-
vanizli sac, boyalı sac üretim prosesleriyle birlikte çelik servis 
üretim merkezini de bulunduran yüzde100 yerli sermayeli tek 
entegre özel sektör yassı mamul üreticisi olan Tezcan Galva-
niz, ülkenin yassı mamule olan yoğun talebine paralel olarak 
gelişmeyi hedefliyor. 

Tezcan galvaniz, 2000 yılında teknolojisini tamamen ye-
nileyerek ve dünya üzerindeki sendzimir metodu olarak da bi-
linen son teknolojiyi ülkeye ilk olarak getirdi. Tezcan Galvaniz 
Kocaeli’nin Arslanbey Beldesi’nde bulunan Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 160 bin m2 açık, 60 bin m2 kapalı alanda yeni 

yatırımı Galva-2’yi işletmeye alarak da ülke ekonomisine de-
ğer daha katmayı hedefliyor. Dikey büyümeyi hedefleyen ve bu 
anlayışla entegrasyona yönelik yatırımlarına aralıksız devam 
eden Tezcan Galvaniz, 2005 yılından itibaren devreye alınan 
soğuk haddehaneler ile kapasitesini 2 katına çıkardı. Galva-
nizli sac üretim hattı için gereksinim duyduğu hammaddesini, 
sıcak haddelenmiş sacların asitle temizlenmesi ve ardından 
soğuk haddelenmesi ile kendisi üretmeye başlayan Tezcan 
Galvaniz, 2006 yılı başlarında devreye alınan tav fırınları ile 
birlikte soğuk sac satışlarına da başladı. Yine 2006’nın 2’inci 
yarısında işletmeye alınan 2’inci boya hattı yatırımı ile boyalı 
sac üretim kapasitesi, 100 bin ton/yıl’a ulaştı. 2005 yılında 
galvaniz hattının hızını 150 m/dakikadan 180 m/dakikaya 
çıkararak 0,60 kalınlığa kadar olan mamullerde yüzde 20 
kapasite artışı sağladı. İşletmeye aldığı soğuk haddelerdeki 
tavlama hatlarında günümüz teknolojisinin en üst düzeyi olan 
‘hidrojen gazı ile tavlama’ (HICON/H2) yöntemini seçerek 
bir ilke imza attı.

İşine duyduğu heyecanla yarattığı farklılığı kalıcı kılarak 
galvanizle özdeşleşen Tezcan Galvaniz, adını daha geniş ürün 
ve hizmet yelpazesi ile bir dünya markası haline getirmeyi 
hedefliyor.
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60 bin m2’lik tesisinde üretimini sürdüren 
Kroman Çelik’in yıllık kapasitesi 

1 milyon 100 bin ton

1954 yılında ülkenin hızla artan inşaat çeliği talebini 
karşılamak amacıyla Karabük’te haddehane olarak kurulan 
Diler Demir Çelik, 1978 yılından itibaren faaliyetlerini Gebze 
Dilovası’nda sürdürmeye başladı ve daha sonra çelikhane ila-
ve edilerek tesis entegre hale getirildi. 

2008 yılı içerisinde fabrika sahasına 2 kilometre mesa-
fede kurulan Tel-Çubuk Haddehanesi devreye girdi. Şu anda 
tesis çelikhane, çubuk haddehane, tel-çubuk haddehane ve 
oksijen tesisi başta olmak üzere toz tutma, basınçlı hava, su 
tesisleri ve atelyeler gibi birçok yardımcı ünitelerden meydana 
geliyor.

Bugün Diler,  500 çalışanı ile birlikte büyümeye devam 
etmeyi hedefleyerek, çelik ürünleri tercih edilen üreticilerden 
biri olmaktan gurur duyuyor. 

Diler Demir Çelik; faaliyetlerini kanunlara, yönetmelikle-
re ve standartlara uygun olarak gerçekleştirerek, çalışanları-
nın sağlıklarını koruyarak kaliteli üretim yapmayı ve çalışma 
ortamındaki tehlikeli durumları ortadan kaldırmayı ve bunun 
için gerekli önlemleri almayı amaç ediniyor.

Kurumsal kimliği ve müşteri odaklı çalışma anlayışı ile 
öncelikle tercih edilen firma olmayı ilke edinen Diler Demir 
Çelik, tüm çalışanlarının katılımı ve eğitimi ile Kalite ve ÇİSG 
Yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, sektörle ilgili yürür-
lükte bulunan yasal mevzuat ve standartlara uymayı, kazala-
rın, meslek hastalıklarının ve çevre kirliliğinin önlenmesi ile 
ilgili tüm tedbirleri almayı, Kalite ve ÇİSG için yeterli kaynak 
sağlanarak amaç ve hedeflerin belirlenmesine, gözden geçi-
rilmesine, çalışanlarımızın Kalite ve ÇİSG sorumluluklarını 
fark edebilmeleri için etkin iletişim düzeninin sağlanmasını, 
bütün ilgili tarafların politikalarına ulaşabilirliğini sağlamayı  
taahhüt etmeyi ilke olarak benimsiyor. 

Diler Demir Çelik’in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın eğitim programlarına katılıp A sınıfı belge al-
mış olan uzmanları 2006 yılından beri tam gün olarak çalı-
şıyor.

Diler Demir Çelik, 500 çalışanı ile müşteri 

odaklı çalışma anlayışını benimsiyor
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Demir çelik, yarı mamül ve mamüllerini üretmek ve tica-
retini yapmak amacı ile 25 Haziran 1966 tarihinde kurulan 
Kroman Çelik Sanayii A.Ş,  Ekim 1985 tarihinde Yücel Boru 
Şirketler Grubu’nun yönetimine geçti. Kroman Çelik Sanayii 
A.Ş. Gebze Osmangazi mevkiinde 300 bin m2 toplam arazi 
üzerine 60 bin m2’lik kapalı tesislerde üretimini sürdürüyor.

Kroman Çelik Sanayii A.Ş. 90 MVA gücünde 100 ton DC 
ve 36 MVA gücünde 50 ton kapasiteli 2 adet elektrik ark oca-
ğı, 15 MVA gücündeki 90 ton kapasiteli pota ocağı ve iki adet 
altı yollu sürekli döküm makinası ile üretim yaparak, toplam 
yıllık kapasitesi 1 milyon 100 bin tonu buluyor. 

Marmara bölgesindeki en büyük demir-çelik hammadde 
ve mamulleri elleçleme terminallerinden biri olan Liman Te-
sislerinde hurda, ferroalaşımlar, pik demir, briketlenmiş de-
mir, nervürlü ve düz inşaat demiri, kütük demir, sac, kangal, 
demir, köşebent, profiller, boru, tarım ürünleri paletli yükler, 
kömür, tomruk, kereste ve her tür katı yük elleçleme operas-
yonları yapılıyor. Liman tesislerine 60 bin DWT tona kadar 
dökme kuru yük gemileri yanaşabilmekte ve grup şirketlerine 
vermiş olduğu hizmeti 3’üncü şahıslara da verilebiliyor.

Kroman Çelik Sanayii’nin ürünleri arasında, düz yuvar-
lak kangal, düz yuvarlak makara, eşkenar çelik köşebentler, 
HPE profilleri, IP profilleri, IPE profilleri, kütükler, nervürlü 
beton çelik çubuklar, nervürlü kangal, nervürlü makara, U 
profilleri, yuvarlak yüzeyli çelik çubuklar yer alıyor.

Kroman Çelik Sanayii A.Ş.’nin grup şirketleri; Yücel 
Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş., Çayırova Boru Sanayi ve Ti-
caret A.Ş., Yücel Boru İthalat İhracat ve Pazarlama A.Ş., 
Çelsentaş Çelik Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çemsat 
Çelik Mamulleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş., Demtrans Taşı-
macılık ve Transfer A.Ş.’dir.
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Uzun yıllar inşaat sektöründe faaliyet gösteren 
Nuhpanel’in temelleri 1996 yılında atıldı. Gebze Organize 
Sanayi Bölgesinde ki 40 bin m2’lik alan içerisinde faaliyet 
gösteren Nuhpanel; iki adet continue panel üretim hattı saye-
sinde yıllık 5 milyon m2’lik üretim kapasitesi ile Türkiye’nin 
aynı çatı altındaki en büyük sandviç panel üretim üssü konu-
munda bulunuyor.

Ürün gamı olarak bakıldığında da en geniş üretim ağı-
na  Nuhpanel’in sahip bulunuyor. Taşyünü dolgulu ve yüksek 
yangın mukavemetli poliüretan dolgulu çatı – cephe sandviç 
panel kaplama malzemeleri, soğuk hava depoları için tavan 
– duvar kaplamaları, teras çatılar için asitik etkilere karşı 
dayanıklı hijyeniklik özelliğine ve belgesine sahip Neropan 

marka hexaplast pet paneller, perfore yüzeyli akustik panel-
ler, beton altı trapezler, çatı – cephe trapezleri Nuhpanel’in 
ana ürün gamına ait başlıkları oluşturuyor.

İhracat noktaları; EN normlarına uygun olarak uluslar 
arası kalite de üretim yapan Nuhpanel, araların da Azer-
baycan, Irak, İran, Romanya, Rusya, Libya, Cezayir, Er-
menistan, Kıbrıs, Azerbaycan,Katar, Moldova, Ukrayna, 
Kazakistan, Gürcistan, Özbekistan, Suriye, Sudan, Mısır, 
Bulgaristan, ve Türkmenistan gibi Türki Cumhuriyetlerin, 
Afrika, Arap ve Balkan ülkelerinin de bulunduğu 40 ülkeye 
kesintisiz hizmet veriyor. Sahip olduğu TSE (TS EN 14509), 
CE, ISO 9001, ISO14001, GOST-R, UKRSEPRO, Gıda Ko-
deksi, Radyo vericilerine uygunluk belgeleri ile de mühendis 
– mimar kadrosundan oluşan Nuhpanel teknik ofisi  bir çok 
özellikli uluslar arası projeye kar amacı gözetmeksizin teknik 
şartnameler hazırlayarak, danışmanlık ve süpervizörlük hiz-
meti de sunuyor.

Nuhpanel; yüzü dünyaya dönük olarak çevre ve sorumlu-
luk bilinci yüksek, çağdaş kalite anlayışına sahip, yetkin bir 
çözüm ortağı ve entegre kimyasal sistemler tedarikçisi olmayı 
hedefliyor.

Geniş üretim ağına sahip olan
Nuhpanel, 40 ülkeye 

kesintisiz hizmet veriyor

Ayhanlar Yol Asfaltlama,
yurt içi ve yurt dışı birçok önemli ve 

büyük projeye imza atıyor
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Başlangıçta İstanbul, Kocaeli ve Gebze bölgesindeki as-
falt betonu ihtiyacını karşılamak üzere kurulan, Ayhanlar Yol 
Asfaltlama San. ve Tic. A.Ş. sunduğu kaliteli hizmet ile yurt 
içi ve yurt dışı birçok önemli ve büyük projeye imza atarak 
Ayhanlar Holding bünyesinde lokomotif şirket misyonunu üst-
lendi.

Asfalt Müteahhitleri Derneği’nin (ASMÜD) kurucu üyesi 
ve Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) üyesi olan şirket kısa 
zamanda bir müteahhit konumuna yükseldi. Firmanın yakın 
dönemde Türkiye için önemli bir proje sayılan Formula 1 - 
İstanbul Park Yarış Pisti, Çevre Yolları ve Bağlantı Yolla-
rı Yapım İşi’ni kısa sürede tamamlayıp hizmete sundu. ISO 
9001 kalite yönetim sistemleri, OHSAS 18001 iş sağlığı ve 

güvenliğiyönetim sistemleri, ISO 14001 çevre yönetim sis-
temleri ve TS EN 706 Beton Agregaları belgelerine sahip 
olan Ayhanlar Yol Asfaltlama San. ve Tic. A.Ş. özellikle 
Formula 1 - İstanbul Park yarış pisti projesi ile sektöründe 
bir ilki gerçekleştirerek şirketin ‘aranan ve tercih edilen’ bir 
firma olmayı hedefliyor. 

Yıllık Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) şeklinde 3 milyon 
ton üretim kapasitesine sahip olan Ayhanlar Yol Asfaltlama 
San. ve Tic. A.Ş., sektörde önemli bir noktada yer alıyor. 
Ayhanlar Yol Asfaltlama San. ve Tic. A.Ş. sektörde bir çok 
resmi ve özel kurumlara ait işleri başarı ile tamamlayarak, 
adından söz ettiren bir şirket olma yolunda ilerliyor.

Ayhanlar Yol Asfaltlama San. ve Tic. A.Ş.; kurulu şan-
tiyeleri Gebze, Tarsus, Akhisar, Denizli ve Bandırma Şanti-
yeleri ile her türlü yol yapımı, yol altyapı ve üstyapı işleri, 
köprü ve sanat yapıları yapımı, karayolları (otoyol, duble 
yol, bağlantı yolları) yapımı, belediye yolları, köy hizmetleri 
yolları, alışveriş merkezleri, organize sanayi bölgeleri, toplu 
konut alanları, fabrika saha ve otoparkları asfaltlama işleri, 
liman sahaları ve hava limanları asfaltlama işleri konusunda 
faaliyetlerine devam ediyor.
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Çevre dostu olan Kondaş, sağlıklı ve 
güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı ve 

sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor

Türkiye’nin lider çelik boru üreticilerinden biri olan Bo-
rusan Mannesmann, Türkiye’nin öncü güçlerinden biri olan 
Borusan Grubu’nun ilk sanayi girişimi olarak 1958 yılında 
faaliyetlerine başladı. Borusan Grubu’nun gücünü ve güveni-
lirliğini arkasına alarak, 50 yılı aşkın süre içerisinde; güveni-
lir bir dünya markası haline gelen Borusan Mannesmann, 27 
çalışan ve 5 çeşit ürün ile başladığı yolculuğuna; bugün bin 
250 çalışan ve 4 bin ürün çeşidi ile devam ediyor. 

Borusan Mannesmann; ilk günden beri sahip olduğu glo-
bal vizyonu ile 1998 yılında uluslararası arenadaki rekabet 
gücünü sağlamlaştıran bir ortaklığa imza atarak; Avrupa’nın 
lider çelik ve teknoloji kuruluşu Salzgitter Mannesmann 
GMBH ile Türkiye’deki çelik boru faaliyetlerini birleştirme 

kararı aldı.
Bugün ise 1 milyon ton üretim kapasitesi ve yüksek satış 

hacmi ile boru sektöründe Avrupa’nın ve Dünya’nın önde ge-
len üreticileri arasında yer alıyor. Borusan Mannesmann; ha-
yatın her alanında güvenle kullanılan, kaliteli, sağlam ve yeni-
likçi ürünler sunuyor. Geniş üretim yelpazesi içinde; doğalgaz 
boruları, su boruları, genel amaçlı borular, kazan boruları, 
konstrüksiyon boru ve profilleri, sanayi boru ve profilleri, su, 
doğalgaz ve petrol iletim hatları gibi altyapı projelerinde kul-
lanılan spiral kaynaklı hat borularının yanı sıra; beton pompa 
boruları, petrol boruları ve yangın tesisat boruları gibi pek 
çok ürün yer alıyor. Enerji, yapı, otomotiv, tesisat, beyaz eşya 
ve mobilya imalatı gibi birçok sektöre üretim sağlarken, yur-
tiçi ve yurtdışı su, petrol, doğalgaz hat projelerini kapsayan 
büyük projelere de imza atıyor.

Borusan Mannesmann, Türkiye ve Avrupa’daki 4 fab-
rikasında, üretimin başlangıcından ürünün nihai müşteriye 
ulaşmasında kadar her aşamada yüksek kalite standartları-
na tam uyumlu olarak hareket ederek birçok kalite sistem 
ve üretim standardı belgeleri ışığında ürün kalitesi ve hizmet 
verimliliğini sürekli geliştiriyor. 

Kalite standartlarına tam uyumlu olarak 
hareket eden Borusan Mannesmann 

hizmet verimliliğini geliştiriyor
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Kondaş A.Ş. 1974 yılında Türkiye’nin ilk kondansatör 
üreticisi olarak kuruldu. 35 yıldır, teknolojisini ve ürün yel-
pazesini geliştirerek; Türkiye’nin en büyük kondansatör üre-
ticisi olma özelliğini koruyor. 100’ü aşkın, müşteri tatminine 
inanmış deneyimli mühendis ve yetenekli işçiden oluşan insan 
gücüne sahip Kondaş A.Ş. de temel politika, en üst düzeyde 
müşteri memnuniyeti olarak belirlendi.

Tamamı çevre dostu olan Kondaş A.Ş. ürün yelpazesinde; 
orta gerilim şönt, seri, surge kondansatörleri, diğer alçak ge-
rilim silindirik tip güç faktörü düzeltici kondansatörler, daimi 
devre, aydınlatma kondansatörleri ve elektrolitik ilk haraket 

ve orta gerilim, orta frekans endüksiyon ocak kondansatörle-
ri bulunuyor. 

Toplam Kalite Yönetimi ve Çevre Yönetimi Sistem Stan-
dartlarınında üretim yapoan Kondaş A.Ş., çeşitli ürün stan-
dartları yanında TS-ISO-9002 Sistem belgesine de sahip 
bulunuyor. 

Kondaş Kondansatör San. Tic. A.Ş., alçak gerilim ve orta 
gerilim güç kondansatörleri, orta gerilim kondansatör bank-
ları ve endüksiyon ocak kondansatörlerinin üretim ve satışı-
nın sağlanması faaliyetlerinde; ekonomik ve ekolojik dengeyi 
sağlamak amacıyla, çevresel performansını zaman içinde sü-
rekli geliştirmeyi ve uygulanmasını bir şirket kültürü haline 
getirmeyi taahhüt ediyor. Şirket aynı zamanda, alçak gerilim 
ve orta gerilim güç kondansatörleri, orta gerilim kondansatör 
bankları ve endüksiyon ocak kondansatörlerinin üretim ve sa-
tışının sağlanması faaliyetlerinde; bir kuruluşu oluşturan en 
temel ve değerli unsurun çalışanları ve onlarla ilgili diğer ta-
rafları olduğu görüşünden hareketle, kaza, meslek hastalıkla-
rı ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
ortamı yaratmayı ve sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.
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Çimtaş 1973 yılında, ENKA’nın yapı çeliği imalatı ve 
montajı şirketi olarak kuruldu. O günden beri, ENKA’nın 
uzmanlaşmış bir bölümü olarak faaliyet gösteren Çimtaş, 
yerli ve yabancı müşteriler ile  iş ilişkileri gerçekleştiriyor. 
Çimtaş, işinin kapsamını, Aralık 2007 itibariyle yaklaşık 2 
bin çalışanıyla, dünya standartlarında bir mühendislik, fab-
rikasyon, montaj ve mekanik-elektrik müteahhit firması 
haline gelerek genişletti. Bugün Çimtaş, uluslararası pazar-
larda geniş ürün yelpazesiyle, Türkiye’nin alanında en büyük 
imalatçı konumunda olan firmaların arasında yer alıyor. 
Çimtaş 150 bin metrekare çevrili alan içinde 43 bin beşyüz 
metrekare kapalı atölye alanı, 40 bin megaton/yıl kapasiteli, 
ASME onaylı ve belgeli, Gemlik İmalat Fabrikasında 350 

bin megaton kaynaklı yapı üretimi gerçekleştirdi. Bunlar 
dünyanın 50’den fazla noktasına gönderilen basınç kazan-
ları, reaktörler ve ısı dönüştürücüleri, gökdelenler, köprü-
ler, yapı çeliği, çelik rüzgar kuleleri, depolama tankları, ısı 
geri kazanımlı buhar jeneratörleri ve proses kızaklarıdır.  
Eşzamanlı olarak, Türkiye’de ve yurtdışında, güç san-
tralleri, boru hatları, rafineriler, petrokimyasal ve kim-
yasal fabrikaları kapsayan 600 bin megatondan fazla 
yapı çeliği, mekanik ve elektrik montaj işleri tamamlandı.  
Cimtaş (Ningbo) Çelik İşleme Ltd. Şti. de 2002 yılında, 
Çimtaş’ın, enerji ve proses boru makara imalatı ve kızaklı 
proses montajı ile uğraşan ve kanıtlanmış iş sistemlerinin ana 
şirketten transferine dayalı kurumsal bir plan ile işletilen, ta-
mamı kendi iştiraki olan alt şirketi olarak Çinde kuruldu. 

Çimtaş ayrıca, Hollanda’da kurulmuş, yine tamamı kendi 
iştiraki olan alt şirketi Çimtaş Mekanik Taahhüt İşleri B.V. 
ile yapısal mekanik ve elektrik hizmetleri sağlıyor. Bu ihtisas 
şirketi, halihazırda mevcut montaj ve bilgi tecrübesi ile ka-
pasitesini uluslararası projelere, dünya çapındaki işveren ve 
ana yüklenicilere en az maliyet bazında hizmet etmeye devam 
ediyor. 

Çimtaş, Türkiye’nin alanında en 
büyük imalatçı konumlu firmalarının 

arasında yer alıyor 

Hasçelik, Türk sanayicisinin kaliteli 
çelik ihtiyacının her aşamasında 
destek vermeye devam ediyor
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Türkiye’nin önde gelen, vasıflı çelik üretici ve tedarikçile-
rinden biri konumunda olan Hasçelik, 1968 yılında Konya’da 
kuruldu ve bugünkü ismini 1982 yılında aldı.

Hasçelik, son teknoloji ile kurduğu tam kontinü çalışan 
vasıflı çelik sıcak hadde tesisinde ürettiği ve kendi markası 
olan Hasmil vasıflı çelikleri, İstanbul ve Konya soğuk işlem 
merkezlerinde üretimi gerçekleşen parlak çelikler, transmis-
yon  milleri ve Hasotomat markalı otomat çelikleri, dünyanın 
ileri gelen çelik fabrikalarından tedarik ettiği ithal alaşımlı 
çelikler ve yine düzenli olarak ithalatını gerçekleştirdiği dikiş-
siz çelik çekme borularla müşterilerine oldukça geniş bir ürün 
yelpazesinde hizmet veriyor. 

Dördüncü Bölge Müdürlüğü, 50 bin metrekaresi kapa-
lı olmak üzere toplam 90 bin metrekarelik hizmet alanıyla, 
İstanbul, Konya, Ankara, İzmir ve Gebze’de bulunan 5 de-
posuyla faaliyet gösteren Hasçelik, üretimlerini Gebze’de 
kurduğu vasıflı çelik sıcak hadde tesisinde ve İstanbul ile 

Konya illerinde bulunan soğuk işlem merkezlerinde ger-
çekleştiriyor. Türkiye’de otomotiv, makine imalat, deniz-
cilik, savunma, tarım makinaları ve beyaz eşya sanayi 
başta olmak üzere piyasada artan kaliteli yarı mamul ih-
tiyacına çözüm ortağı olmak düşüncesiyle yatırımlarına 
yön veren ve bugün Türkiye’nin en modern çelik depolarına 
sahip olan Hasçelik, tüm depolarında yüzde 100 barkod 
sistemine geçerek, tedarik sağladığı müşterilerine ürünle-
rin izlenebilirliği konusunda da büyük kolaylıklar sunuyor. 
Hasçelik, Türkiye’nin sanayicilere yönelik en büyük vasıflı 
çelik stokçusu ve parlak çelik üreticisi konumunda faaliyetle-
rini sürdürüyor. Kuruluşundan bu yana geçen zamanda Türk 
sanayisi için en kaliteli çeliği en ucuza temin etmek misyonu 
ile hareket eden Hasçelik, ürün yelpazesini her geçen gün ge-
nişletmeye devam ediyor. Hasçelik’in başlıca faaliyet alanları 
arasında; vasıflı çelik sıcak hadde üretimi, parlak çelik üreti-
mi, vasıflı çelik ve dikişsiz boru satışı-dağıtımı yer alıyor.

 Türk sanayicisine kaliteli çelik ihtiyaçlarının her aşama-
sında destek vermeye devam eden Hasçelik, ulusal ve global 
müşterilerine yurtiçi ve yurtdışı temsilcilikleri ile; üretim, 
stoklama, parlak çelik üretimi, satış, lojistik-sevkiyat ve tek-
nik destek gibi birçok konuda hizmet vermeye devam ediyor. 
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Kartonsan, 2012 verilerine göre 
sektöründe Avrupa klasmanında 

5’inci sırada yer alıyor

Üretimde 42 yılı geride bırakan Kartonsan, toplam üretim 
kapasitesi açısından Türkiye’nin lider kuşeli karton üreticisi 
konumunda. Kağıt üretiminin devlet eliyle yürütüldüğü ve zor 
piyasa koşullarının egemen olduğu bir dönemde, girişimci bir 
yaklaşımla kurulan Kartonsan, 2012 yılı verilerine göre Av-
rupa klasmanında beşinci sırada yer alıyor. Doğaya ve çevreye 
duyarlı ürünleri ile ön plana çıkan Kartonsan, milyonlarca tü-
keticinin günlük yaşamında yer alıyor. Kartondan günümüzde 
üretim-ticaret-lojistik gücüyle ulusal ve uluslararası rekabette 
farklılaşan bir üretici olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

2012 yılı verilerine göre Kartonsan, Türkiye kuşeli 
karton pazarında yüzde 36 pazar payına sahip. İhracatın 
Kartonsan’ın toplam satışlarındaki payı ise aynı dönemde 
yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Paydaşlarının ekonomik menfaatlerini çevreye ve topluma 
sorumluluklarıyla dengelemek, Kartonsan’ın ekonomik, çev-
resel ve sosyal sürdürülebilirliği uzun vadeli, sağlıklı ve karlı 

performansın formülü olarak görüyor ve kurumsal stratejisini 
ve hedeflerini bu düşünce etrafında temellendiriyor.

Çevreyi koruma ve doğaya saygı, Kartonsan’ın üretim 
döngüsünde en az ekonomik performans kadar gözettiği te-
mel olgulardan bir diğeri olarak ön plana çıkıyor. Üretiminde, 
Avrupa sektör ortalamalarının üzerinde ve yüzde 99’a ulaşan 
oranlarda atık kağıt kullanan Kartonsan, atık suları en mo-
dern tekniklerle arıtarak yeniden kullanıyor. Kendi enerjisini 
üreten şirketi türbin egsoz gazını buhar üretmek için etkin 
bir şekilde kullanıyor ve tüm faaliyetlerini ‘Entegre Yönetim 
Sistemi’ kapsamında yürütüyor.

Toplumsal yapının sürdürülebilirliğine önem veren Kar-
tondan, bu doğrultuda içinde faaliyet gösterdiği toplumun 
geleceğine yatırım yapıyor ve çalışanlarının kişisel yetkin-
liklerini geliştirmeyi hedefleyen projeleri hayata geçirmeye 
devam ediyor. 

Kartonsan başta eğitim olmak üzere farklı alanlarda top-
luma katkıda bulunan çalışmalar yürütürken, gerçekleştirdi-
ği ihracat, yarattığı istihdam ve ödediği kurumlar vergisi ile 
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkısı veren kurum-
lar arasındaki yerini koruyor. 

Kastamonu Entegre, Orta 
Amerika’dan Hindistan’a kadar 

40 ülkeye ihracat yapıyor
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Hayat Holding şirketlerinden Kastamonu Entegre, ağaç 

bazlı panel endüstrisi sektöründe faaliyet gösteriyor. Katamo-
nu Entegre; mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörünün ihtiyaç 
duyduğu, yonga levha (Yongapan, Yongalam, Teknopan, Tek-
nolam), MDF (Medepan, Medelam), laminat parke (Floor-
pan, Artfloor), kapı paneli (Doorpan) ve bunlarla ilgili katma 
değerli ürünleri üretiyor. 

Orman ve ağaç ürünleri sektöründe üretim yapmak üzere 
Hayat Holding bünyesinde 1969 yılında kurulan Kastamonu 
Entegre, bugün Türkiye’de ürün gruplarına göre yüzde 25-50 
düzeyinde olan pazar payını daha da artırmak ve bölge lideri 
olma hedefinde ilerliyor. 

2011 yılında 850 milyon USD konsolide ciroya ulaşan 
Kastamonu Entegre, yaptığı yeni yatırımlarla, 2012 yılında 
yüzde 30 büyüyerek 1.1 milyar USD ciro hedefledi. Kastamo-

nu Entegre, yurtiçi ve yurtdışında beş yıl içinde 700 milyon 
usd yatırımla açacağı 6 yeni fabrika ile bölgenin lider üretici-
si konumuna gelmeyi planlıyor. 

Türkiye’de; Kastamonu’da yonga levha ve MDF, 
Adana’da MDF, Gebze’de MDF ve yonga levha, Balıkesir 
ve Samsun’da yonga levha olmak üzere 6 fabrikası bulunan 
Kastamonu Entegre’nin yurtdışında da Bulgaristan’da yonga 
levha, Romanya’da kapı paneli, Bosna-Hersek’te Kraft kâğı-
dı olmak üzere 3 fabrikası bulunuyor. 

Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer 
alan Kastamonu Entegre, 2011 yılını yüzde 26 büyüme ile 
1.25 milyar TL ciro ile kapattı. Kastamonu Entegre, Orta 
Amerika’dan, Hindistan’a kadar 40 ülkeye ihracat yapıyor. 
Türkiye’de son dört yıldır sektöründe birinci sırada yer alan 
Kastamonu Entegre, sektörün Türkiye’de birden fazla yerde ve 
yurtdışında üretim yapan ilk ve halen tek şirketi konumunda. 
Kastamonu Entegre’nin yurt içinde ve yurt dışında planla-
dığı yeni yatırımlar şöyle; “Rusya’da MDF, Yonga levha  
ve OSB tesisi yatırımı, Romanya’da MDF tesisi yatırımı, 
Türkiye’de Antalya-Denizli bölgesinde MDF tesisi yatırımı, 
Bulgaristan’da OSB tesisi yatırımı.” 
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Bitlis Ailesinin 1920’li yıllarda tekstille başlayan ticari 
faaliyetleri 1956 yılında kumaş boyama ve dokuma entegre 
tesisleri olarak faaliyet gösteren Şark Mensucat’ın kuruluşu-
na kadar mağazacılık kimliğiyle devam etti. 

Kimya sanayine girişi ise 1964 yılında emülsiyon reçine-
leri üretimi yapan Polisan Kimya’nın kuruluşu ile gerçekleşti. 
Kuruluşta 10 bin ton olan yıllık üretim kapasitesi, bugün 23 
bin metrekare alan üzerinde 180 bin tona ulaşmış durumda. 
Polisan, Ambalaj ve renk çeşitleri hariç 250’yi aşkın Polisan 
markalı ürün çeşidi ile dekoratif boya pazarında tüm fiyat 
segmentlerine hitap eden sektörün en geniş ürün yelpazesine 
sahip firmalarından biri konumunda. Elegans markalı üst sı-
nıf iç cephe boyası, kendi segmentinde pazar lideri. 

ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 18001 belgelerine sahip 

olan Polisan, sektörün ilk fabrika üretimi ile su bazlı mix ma-
kinesini geliştirdi. 

Polisan Boya A.Ş., Polisan Holding çatısı altındaki 8 güç-
lü iştirak şirketinden biri konumundadır. Polisan Grubu’nun 
kurucusu ve halen hakim ortağı Bitlis Ailesi’dir.

Polisan’nın şimdiye dek yürüttüğü faaliyetler çatı şirket 
olmakla beraber, boya imalatı ve satışı, liman, depolama ve 
antrepo hizmetleri, kimyevi maddeler üretimi ve satışı, beton 
ve çimento üretiminde kullanılan katkı malzemeleri pazarla-
ma ve satışı, emülsiyon polimerleri ve bunlara ait hammad-
delerin alım, satım, pazarlama ve ticareti, fide ve tarımsal 
ürünler üretimi, gayrimenkul portföyü, inşaat ve tesisat mal-
zemeleri imalatı, satışı ve müteahhitlik, dokuma kumaş boya-
ma, apreleme ve finisaj hizmetleridir.

Tüketicilerinin yaşadığı mekanlardan keyif alması için, en 
yenilikçi, en fonksiyonel, en pratik, en çözümleyici ürünleri 
üretmek ve bu ürünleri en uygun fiyatlarla, en kolay ulaşıla-
bilir şekilde, en anlaşılır uygulama bilgileriyle pazara sunmak 
Polisan Boya’nın hedefleri arasında yer alıyor. 

Polisan’ın üretim kapasitesi 
23 bin metrekare alan üzerinde 

180 bin tona ulaştı

Tadım, Gebze’de kuruyemiş, kuru 
meyve ve Tadımca üretim tesisleri 
ile pazardaki konumunu koruyor
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Türkiye’nin lider paketli kuruyemiş markalarından biri 
olan Tadım, Mehmet Tekinalp tarafından 1971 yılında 
İstanbul’da kuruldu. 1940’lı yıllardan itibaren Antep fıstığı 
ticareti ile uğraşan Gaziantepli Tekinalp Ailesi, bugün üçüncü 
kuşak temsilcileri ile birlikte Antep fıstığı tanıtımına büyük 
katkıda bulunmayı sürdürüyor. Mehmet Bey’in Fıstıkçı Arap 
lakabıyla anılan babası, Antep fıstığını İstanbullulara tanıtan 
ilk kişilerden biri olarak, 1950’li yıllarda Antep fıstığı ihraca-
tını genişleterek Amerika pazarına açıldı.

Tekinalp Ailesi, Mehmet Bey’in babasıyla birlikte 

1960’larda Tahtakale’de yer alan ofiste çalışmaya başlaması 
ile kuruyemiş ticaretini genişletme kararı aldı. Mehmet Teki-
nalp, Antep Fıstığı dışında kuruyemişi paketleyerek satmaya 
karar vererek 1971 yılında Tadım’ı kurarak paketli kuruye-
miş sektörüne adım attı.

Hem insan sağlığı için gerekli hijyen koşullarının sağlan-
ması hem de bayatlamaya çok yatkın olan kuruyemiş ürünle-
rinin ticari hayatının uzatılarak tüketiciye de aynı anda fayda 
sağlayabilmesini amaçlayan Mehmet Tekinalp, bu bakış açısı 
ile Tadım marka ağacının köklerinin sağlamlığının garanti-
sini oluşturdu. 

Lezzeti çağrıştıran Tadım ismine karar verildi ve bu is-
min tüketiciye etkili bir şekilde ulaşması yolunda büyük gra-
fik ustası Mengü Ertel’in başarılı çalışması ile Tadım logosu 
tasarlandı.

Gebze’de kuruyemiş, kuru meyve ve Tadımca üretim tesis-
leri bulunan Tadım; 42 yıldır sektördeki konumunu, pozisyo-
nunu koruyarak, üreticiden aldığı birinci kalite hammaddeyi 
son teknolojiye sahip makinelerden oluşan üretim hattında el 
değmeden işliyor, paketliyor ve en taze haliyle tüketicilerine 
ulaştırıyor.
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Türk çimento endüstrisinin ilk fabrikası 
Aslan Çimento A.Ş. kuruluşunun 

100’üncü yılını aştı 

Türk Çimento Endüstrisi’nin ilk fabrikası Aslan Çimento 
A.Ş. kuruluşunun 100’üncü  yılını aştı. OYAK’ın 2009 yılında 
iştirak ettiği Aslan Çimento, 20 Aralık 1910 tarihinde Me-
malik-i Osmaniyye’de Sun’i Çimento ve Hidrolik Kireç İma-
lına Mahsus Arslan Osmanlı Anonim Şirketi adıyla kuruldu 
ve  Türkiye’nin ilk çimento fabrikası olarak faaliyetlerini sür-
dürüyor. 20 bin ton yıllık kapasite ile kurulan fabrika, 1919 
yılında hemen yakınındaki Eskihisar Çimento Fabrikası ile 
birleşerek Aslan ve Eskihisar Çimento ve Su Kireci Anonim 
Şirketi adını aldı. Kurtuluş Savaşı’nın ardından, hisse senetle-
ri tamamen piyasaya sunulan ve böylece halka açık gerçek bir 
anonim şirket niteliği kazanan şirket, 1926 yılında bünyesine 
bir fırın daha ekleyerek kapasitesini yıllık 40 bin tona çıkar-
dı ve ülke ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaya başladı. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında yakıt darboğazı nedeniyle üre-
timini geçici olarak durduran fabrika, 1947 yılında tekrar fa-
aliyetine başladı. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında tüm dün-

yada yaşanan teknolojik gelişmelerin, kalkınma hamlelerinin 
Türkiye’deki ilk öncü ve destekçilerinden biri olarak fabrika, 
yaş sistem ile çalışan ilk iki fırınını 1953’te, üçüncü fırını-
nı da 1956’da işletmeye açarak, yıllık kapasitesini 300 bin 
tona çıkardı. Zamanla gelişen teknik ve ekonomik koşulların 
etkisiyle yaş sistem ile çalışan üç fırın da kuru sisteme dönüş-
türüldü. Böylece, fabrika yılda 500 bin ton çimento üreten 
modern bir kuruluş haline geldi. 1978 yılından bugüne dek 
süren modernizasyon çalışmaları sonucu fabrika 3 milyon 
400 bin  ton çimento öğütme kapasitesine ulaştı. 

Türk Tarih Vakfı ve Aslan Çimento’nun işbirliğiyle, aka-
demisyenler tarafından 5 yıl boyunca yürütülen kapsamlı bir 
çalışmayla hazırlanarak 2004 yılında yayınlanan İlk Çimento 
Fabrikamızın Öyküsü’ adlı kitap, Aslan Çimento’nun sadece 
Türk Çimento Endüstrisi’nde değil, Türk İktisat Tarihi’nde de 
özel bir yeri olduğunu pek çok tarihi bilgi ve belgeyle ortaya 
koyuyor. Aslan Çimento ürünleri kullanılan önemli yapıların 
bazıları arasında; Boğaziçi Köprüsü, Atatürk Kültür Merke-
zi, Çubuk Barajı, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Hava-
limanı, Kınalı-Sakarya Otoyolu, Formula 1 Pist ve yapıları 
yer alıyor.

Solventaş’a ait arazi üzerinde bulunan 
Solventaş Terminali, A tipi gümrük 

antreposu olarak hizmet veriyor 
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Tamamı Solventaş şirketine ait olan arazi üzerinde faali-
yet gösteren Solventaş Terminali, dökme sıvı, varilli ve paketli 
kimyasalların ve petrol ürünlerinin depolandığı A tipi Gümrük 
Antreposu olarak hizmet veriyor. 

1967 yılında kurulan Solventaş her çeşit dökme sıvı kim-
yasallar, mineral yağlar, gıda ürünleri ve petrol ürünlerinin 
depolanmasına yönelik olarak hacimleri 108 metre/küp ile 
8.800 metre/küp arasında değişen, otomasyon sistemi ile ça-
lıştırılan, çıplak sac/paslanmaz sacdan mamul, içleri kapla-
malı/kaplamasız, ısıtmalı/ısıtmasız özelliklere sahip geniş bir 
tank kapasitesini müşterilerinin hizmetine sunarken,tehlikeli 
ve tehlikesiz ürünlerin depolanması için özel olarak tasarlan-
mış ve donatılmış, barkod sistemi ile çalıştırılan, raflı iki ayrı 
kapalı antrepo da ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunuyor. 

Solventaş Terminaline kara ve havadan ulaşabilirken 
10 ile 25 metre arasında değişen su çekimlerine sahip olan 
tam donanımlı iki ayrı iskelesi ile Solventaş Terminali aynı 
anda 50 bin DWT’a kadar olan 4 ayrı gemiden ve/veya 5 
bin DWT’a kadar olan 8 ayrı gemiden 42 ayrı dökme sıvı 
ürünü aynı anda boşaltma imkanına sahip. Ürün elleçleme 
katagorisinde fıçılama, harmanlama, ıhrakiye servisi, azot 
örtüsü, ürün iyileştirme alanlarında hizmet veren Solventaş 
Terminali kalite, insan sağlığı, iş yeri güvenliği ve çevre ko-
nularında da hassas davranarak müşteri memnuniyeti çerçe-
vesinde üretimlerine devam ediyor. Solventaş Terminali ISO 
9001:2008 ve ISO 14001 belgelerine sahip olup Üçlü So-
rumluluk belgesini de imzalamış durumda. Ayrıca, Solventaş 
konusunda Terminal denetimlerini yerine getirmeye yönelik 
olarak çokuluslu kimyasal üreticileri tarafından kurulmuş 
olan CDI-T kuruluşunun üyesidir ve bu firmanın denetimi 
altındadır. 

Terminalde depolanan tüm ürünler depolama esnasında, 
Terminal’e gelişlerinde ve sevkiyatları sırasında tam dona-
nımlı Solventaş Laboratuvarı sayesinde sürekli olarak dene-
tim altında tutuluyor.
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Türkiye Toz Boya pazarındaki varlığına 1988’den beri 
sürdüren Pulver Kimya Sanayi 1988’de bünyesinde bulunan, 
SBS ile SEBS Kopolimerleri üreten Solvent Üretim adı altın-
da faaliyetlerine başlayarak 1991’de Türkiye’de ilk toz boya 
üreticisi olarak kuruldu ve Pulver Kimya San. ve Tic. A.Ş. 
adını aldı. Türkiye’de ve ihracatta büyüyen piyasa payının hız-
lı yükselişi neticesinde, Pulver Kimya, İstanbul’daki yerinde 
büyüyemeyeceğini hissederek Ekim 1998’de İstanbul’daki 
endüstri merkezlerine sadece 50 km uzakta olan Gebze / 
Kocaeli’ndeki daha büyük ve daha modern tesislerine taşın-
dı.

Pulver Kimya Sanayi eğitimli, dinamik, genç ve girişimci 
takımının devamlı gelişme ve yüksek kalitede üretim politika-
sı ile kendi pazarında önemli isimlerden biri olmaya devam 

ediyor.  Türkiye ve İhracat toz boya piyasasında, satış ra-
kamlarında hızlı bir ivme ile yükselmeye devam eden Pulver 
Kimya Sanayi, politika olarak  devamlı ve etkili satış sonrası 
servis hizmetini benimsiyor. 

Depo ve bayi ağı ile Türkiye ve ihracat yapılan bölgeler-
deki, toz boya piyasasının, her köşesine kolaylıkla ve kaliteyle 
ulaşmayı sağlayan Pulver Kimya, ihracat konusunda seçtiği 
bölgelerin başında Doğru Avrupa ve Rus Cumhuriyetleri ge-
liyor. 

Coğrafik avantajlar nedeni ile, Almanya, Macaristan, 
Bulgaristan, Romanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Makedon-
ya, Moldova, Kosova, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Azer-
baycan, Ermenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kıbrıs, Suriye, 
Gürcistan, Kırgızistan, Libya, Tunus, Cezayir, Finlandiya, 
Mısır, Fas, Sudan ve Etiyopya gibi ülkelere ihracatı geliştiren 
Pulver Kimya, hedeflerini; Türkiye ve Avrupa’da gelişimini 
sürdürerek, Almanya’ya maliyet avantajlı ürünlerle gelişimini 
sürdürerek, 2013 sonunda Avrupa’nın 3’üncü büyük toz boya 
fabrikası haline gelmek olarak belirliyor. 

Pulver Kimya, Avupa’nın 3’üncü 
büyük toz boya fabrikası olmayı 

hedefliyor

Dilovası OSB’de faaliyet gösteren 
firmalarda yaklaşık 15 bin kişi 

istihdam ediliyor
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Dilovası ilçesinde kurulan Dilovası Organize Sanayi Bölge-
si yaklaşık 822 hektarlık sanayi alanını içerisinde birçok bü-
yük ve orta ölçekli sanayi kuruluşunu barındırıyor. Bölgedeki 
çarpık yapılaşmanın önlenmesi, sanayi kuruluşları arasındaki 
koordinasyonun sağlanması, 4562 Sayılı Organize Sanayi 
Kanunu’nun sanayiciye sunduğu imkanlardan faydalanılma-
sı ve çevresel olumsuzlukların asgariye indirilmesi amacıyla, 
90’lı yılların başında Dilovası bölgesinin Organize Sanayi 
Bölgesi’ne dönüştürülmesi çalışmalarına Dilovası Sanayici-
leri Vakfı (DİSAV) öncülüğünde kuruldu. Dilovası Organize 
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalarda yaklaşık 15 
bin kişi çalışıyor. Karma bir yapıya sahip olan Dilovası Orga-

nize Sanayi Bölgesi ağırlıklı olarak Metal ve Kimya sektör 
kuruluşları yer alıyor. 

Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağla-
yan sanayi tesisleri bulunan bölge, TEM Otoyoluna ve D-100 
Devlet Karayoluna direkt bağlantısı, içinden geçen demiryolu 
hattı, limanları ve Kurtköy Sabiha Gökçen Havaalanına ya-
kınlığı ile özel bir konumda bulunması; Gebze Petro Kimya 
İhtisas Gümrük Müdürlüğü ve Gebze Gümrük Müdürlüğü fa-
aliyetini bölge içinde sürdürmesi yatırımcıların yer seçiminde 
önemli bir rol oynuyor. Organize Sanayi Bölgesi Alanı ola-
rak ilan edilmesine kadar olan dönem içinde bölgede oluşan 
çarpık yerleşmenin, OSB kuruluşundan sonra düzeltilmesi 
ile birlikte çevre kirliliğinin giderilmesi alanında da önemli 
projelere imza atıyor. Bölgede  hava kirliliği haritasının çı-
karılması için bilimsel kurumlarla ortak çalışmalar yürütü-
lürken her sanayi tesisisnin ilave yatırımları ile önmlerini al-
maları sağlanıyor. DOSB’da aynı zamanda çevrede bulunan 
konutların evsel atıkları ve OSB içerisinde bulunan sanayinin 
endüstriyel atıklarını ve çevredeki yerleşim bölgelerinin ev-
sel nitelikli atıksularını almak için merkezi bir atıksu arıtma 
tesisinin yapımı işi ihale edilmesi yönünde çalışmalar devam 
ediyor. 
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Nuh Çimento, Kocaeli Hereke’deki 
kendisine ait liman tesisleri sayesinde 5 

kıtaya çimento ve klinker ihracatı yapıyor

1966 yılında kurulan Nuh Çimento ekonominin global 
ve rekabetçi yapısı içinde yerli ve yabancı pazarlarda aranır 
ürünler yapmaya yönelik misyonu ile büyümeye devam ediyor. 
Türkiye’de ürettiği ürünün kalitesi, kapasitesinin büyüklüğü, 
teknolojik gelişmeleri üretim aşamalarına yansıtmada öncü 
kurumlardan biri olan Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi, 
çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ve kirliliğin önlenmesi için 
faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi amaç edinerek üretimine 
devam ediyor. Yaygın bayi ağı ile ve direkt satış sistemiyle, 
Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerine Nuh Çimento’nun ürün-
leri sevk ediliyor. Marmara Bölgesi’nin tüm illeri; İç Anado-
lu Bölgesi’nde Eskişehir, Ankara; Ege Bölgesi’nde Kütahya; 
Batı Karadeniz Bölgesi’nde Düzce, Bartın, Bolu, Zonguldak 

illerinde yaygın bir satış organizasyonu ve bayi teşkilatı ile 
Türkiye genelinde satışları ile sektördeki konumunu koru-
maya devam ediyor. Kocaeli Hereke’deki kendisine ait liman 
tesisleri sayesinde 5 kıtaya çimento ve klinker ihracatı yapan 
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Yoğun olarak Batı Avrupa’ya ya-
pılmakta olup ayrıca Afrika, Güney ve Kuzey Amerika, Asya 
kıtalarında; Togo, Nijerya, Fildişi Sahili, Cezayir, İtalya, 
Fransa, İspanya, Bekçika, Arnavutluk, Hollanda, İrlanda, 
Portekiz, Brezilya, Kanada, Abd, Gürcistan, Israil, Mısır, 
Lübnan, Gambia, Gana, Senegal, Tunus, Kktc, Maritus gibi 
ülkelere iş birliği bulunuyor. 

Nuh Çimento 3 metre çapında ve 300 metre uzunluğun-
daki yer altı tüneli ve içinde yer alan konveyör aracılığıyla 
ihrac edilen çimento ve klinkeri fabrika stok sahasından 
gemi ambarına otomatik olarak yüklenmesini sağlayan boru 
bantına sahip olmakla birlikte 1996 yılında kurulan bu te-
sis Türkiye’ de kendi alanında ilk ilk olma özelliği taşımaya 
devam ediyor. Sosyal sorumluluk alanlarındaki hizmetlerine 
de başarılı bir şekilde devam eden Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 
bünyesinde hizmete giren Nuh Çimento Eğitim Ve Sağlık 
Vakfı amacı doğrultusunda yoğun faaliyetlerde bulunması ile 
eğitim ve sağlık konularında projeleri devam ediyor. 

Er Kömür, çevre ile dost kömür 
ithalatı ile birlikte yüzde 100 doğal 

kömür üretimine devam ediyor
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Dünyanin en kaliteli ve çevreyle dost olan ithal kömürü-

nü Türkiye’ye getirterek 1998 yılında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından çevre ödülüne layık görülen Er Kömür 
Pazarlama Madencilik Denizcilik Turizm ve Ticaret AŞ., 
gerçekleştirdiği tüm yatırımlarda aynı çizgide hareket etme 
prensibi ile çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’ye sürekli ola-
rak çevreyle dost kömürleri ithal etmenin yanı sıra Er Kömür 
aynı zamanda kendi imal ettigi çevreci kömür çeşitleriyle de 
çevre politikalarına bağlı şekilde hareket ediyor. 

Er Kömür son olarak ürettiği mangal kömürü ile de bu 
hareketini devam ettiriyor. Tamamen çevre dostu olan Er 
Kömür’ün mangal kömürü yapımında mangal briketler için 
hiç ağaç kesimi gerçekleşmedi. Yüzde 100 doğal ve yüzde 
100 çevre dostu olan mangal kömürünün üretiminde doğaya 
zarar verilmedi. Çevre bakanlığı normlarına uygun, Türkiye 

standartlarinda ithalatı yapılabilecek en iyi kömürlerin etüdü 
ve getirilmesi amaciyla 1994 yilinda Aker Kömür Satış ve 
Ticaret Aş. kuruldu ve 2000’li yıllara kadar Aker markasi ile 
piyasada yer aldı.2001 yılında Türkiye‘nin değişen şartları-
na ayak uydurmak ve hizmette daha iyi konuma gelebilmek 
için Er Kömür Pazarlama AŞ. kuruldu ‘Aker Kömür ve Er 
Kömür” markası ile piyasaya daha iyi, daha tasarruflu, daha 
kaliteli ürünlerin verilmesi yoluna gidildi. Er Kömür Pazar-
lama Madencilik Denizcilik Turizm ve Ticaret AŞ. Türkiye 
genelinde mevcut Gebze, İskenderun, Samsun depoları ve 
yurt sathına dağılmış bayi ağı ile bugün olduğu gibi önü-
müzdeki yıllara damgasını vuran Türkiye‘nin öncü kuruluşu 
olmayı hedefliyor. Er Kömür’ün ürünleri arasında; ‘Ceviz 
kömür’ (20-60 mm ebatlarinda kovali ve tuglali sobalarda 
kullanima uygun.), ‘Parça (+100)’ (+ 100 mm ebatlarin-
da kat kaloriferleri ve merkezi sistem kalorifer kazanlarinda 
kullanima uygun.), ‘Portakal Kömür’ (+ 100 mm ebatlarin-
da kat kaloriferleri ve merkezi sistem kalorifer kazanlarinda 
kullanima uygun.) ve ‘Fındık Kömür’ (+ 100 mm ebatlarin-
da kat kaloriferleri ve merkezi sistem kalorifer kazanlarinda 
kullanima uygun.) yer alıyor.
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Sarıtaş Çelik Sanayi, yeni yatırımlar 
ile dünya klasmanında yerini 
sağlamlaştırmayı hedefliyor

Sarıtaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye’de demir çe-
lik sektöründe 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. Sarıtaş 
Çelik, yurt içinde üretimi olmayan paslanmaz çelik yassı ve 
uzun mamullerin ithalatını gerçekleştirip, yarı mamul hale 
getirerek ülke sanayisine sunuyor.

1957’de Hüseyin Sarıtaş tarafından kurulan firma, ilk 
yıllarında her türlü metal hurda ticareti ile uğraşırken, daha 
sonraları karbon çeliği ve galvanizli çelik ticareti ile çalışma-
larına devam etti. 1967 yılında paslanmaz çelik hurdası ve 
1970’lerden sonraki yıllarda da gerek paslanmaz çelik levha 
ve rulo, gerekse yuvarlak çubuk ve boru ticareti ile uğraşan 
Sarıtaş, şu anki ticari perspektifini o günlerden günümüze dek 
taşımayı başardı. 1980 yılından sonra paslanmaz çeliğin öne-
minin ve tüketiminin artmasına paralel olarak firma, sadece 
paslanmaz çelik mamul konusuna ağırlık verdi.

Sarıtaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1998 yılında Du-
dullu Organize Sanayi Bölgesindeki 20 bin m2’lik alanda 
Türkiye’nin modern anlamda ilk paslanmaz çelik Servis Mer-
kezini kurdu. 

Sarıtaş ilk servis merkezinde, boy kesme, dilme, taşlama/
fırçalama hatları, PVC kaplama ve plazma kesim kabiliyet-
leri ile müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Gelişen 
piyasa koşulları ve değişen ihtiyaçları karşılamak amacıyla 
Sarıtaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2008 yılı itibariyle kat-
ma değer yaratacak yeni alanlara yöneldi ve Gebze Organize 
Sanayi bölgesinde 160 bin m2 üzerinde 2 etap da kurmakta 
olduğu yeni servis merkezleri ile mevcut kabiliyetlerini art-
tırdı. 

Ekim 2010’da tamamlanan 1’inci etap ile Sarıtaş Çelik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. uzun mamullerdeki geniş stok sevi-
yesi, müşteri taleplerine uygun lama üretimi, yeni son tek-
noloji ürünü hatları ile geniş kapsamlı plate servis merkezi 
konsepti ile hizmete devam edecek. Bu yıl yatırımlarının ta-
mamlanması ile Sarıtaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dünya 
klasmanında en büyükler arasındaki yerini sağlamlaştırmayı 
hedefliyor. 

Yıldız Entegre, girişim gücüne ve 
başarma azmine verilebilecek canlı 

örnekler arasında gösteriliyor 
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Orman ürünleri alanında bilgi birikimine ve deneyime sa-
hip olan Yıldız Entegre, Anadolu insanının girişim gücüne ve 
başarma azmine verilebilecek canlı örnekler arasında göste-
riliyor. Girişimci ve yenilikçi yapısı ve tesisleri ile dünyanın 
en büyük üreticilerinden biri haline gelen Yıldız Entegre; 8 
bin 500m3 /gün üretim kapasitesine sahiptir. Entegre yapısı 
ile Kartepe tesisleri, dünyanın tek çatı altında en büyük mdf 
kompleksidir. Toplamda 1.832.000 m2 alan içerisinde bulu-
nan tesisleriyle orman ürünleri alanında hizmet veren Yıldız 
Entegre, Mdf, Mdflam, Sunta, Suntalam, Mdf Profile, Lami-
nat Parke, Mdf Kapı, Mdf Süpürgelik, Boyalı Mdf , Mdf Boy 

Kapak,Kapı Paneli, Emprenye Edilmiş Dekor Kağıdı ve Tut-
kal üretimi gerçekleştiriyor. Yıldız Entegre, çevreye duyarlı 
ve sağlıklı ürünler üretmek konusundaki misyonunu, almış 
olduğu CE Belgesi ile de pekiştirip tüketicilerin korunması 
konusundaki duyarlılığını dünyaya kanıtlamış durumda. 

Yıldız Entegre, 2001 yılında orman ürünleri faliyetine 
başlamış, bugün itibari ile toplam 7 tesisinde üretmiş olduğu 
ürünleri 40’a aşkın ülkeye ihraç ederek kalitesini, markası-
nı ve bilinilirliğini her geçen gün arttırıyor.Üretim, ihracat, 
istihdam ve dünya pazarlarındaki rekabet gücüyle Türkiye 
ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Yıldız Entegre; bin 
900 çalışanı ve sürdürülebilir başarı hedefiyle yoluna devam 
ediyor. Yıldız Entegre, faliyette bulunduğu sektörlerde ülke 
liderliğini hep elinde tutmak ve dünya klasmanında en tepeye 
ulaşmayı, var olduğu her sektörü daha ileriye taşıyarak, Yıl-
dızlar Yatırım Holding’in devamlılığını sağlamayı, iddaasını 
hiç yitirmeden, ulusal / uluslar arası rekabette standardı dü-
şürmeden kendi faaliyet alanlarına odaklanmayı ve ihracata 
azami özen göstererek hem ülke ekonomisine katma deger 
sağlamak, hem de uluslar arası arenada bilinen markaları 
oluşturmayı hedefliyor.
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 İstanbul Maden ve Metaller İhracat-
çı Birlikleri (İMMİB) İhracatın Yıldızla-
rı 2013 Ödül töreninde ikincilik ödülüne 
layık görülen Denizatı Petrokimya; yeni 
hedeflere ulaşmak, ihracat potansiyelini 
değerlendirmek, Türkiye ekonomisine kat-
kıda bulunmak için GEBKİM Projesini ha-
yata geçiriyor. Söz konusu projenin 2015 
yılının ilk çeyreğinde hayata geçmesi plan-
lanıyor.

 61 bin 200 m2 üzerine inşa edilen ve 
toplam 100 bin m2 kapalı alana sahip ola-
cak fabrikanın, aynı anda 24 adet tanker 
boşaltma yaparken, 30 adet tır ve kontey-
ner ile 4 ader tanker bulk yükleme kapasi-
tesine sahip olacağını ifade eden Denizato 
Petrokimya Genel Müdürü A. Şafak Akmil 
söz konusu proje ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Tek vardiyada 600 bin mt/yıl madeni 
yağ üretimi yapmayı planlıyoruz. Tesisimiz Türkiye’nin tek 
başına ihtiyacını karşılayacak güçte olup, ihracat odaklı ça-
lışacak. Hedefimiz ihracatta 65 olan ülke sayımızı 100’e çı-
karmak. Kaynakların optimum kullanımı ile ihracat odaklı 
çalışacak olan fabrikamız, hedeflediğimiz ülkelerde kalite-
miz ve güvenirliliğimiz ile tek firma konumuna gelmemizi 
destekleyecek. 

Kapasite olarak dünya üzerindeki ilk 5 mega plant içe-
risinde yer alacak tesisimiz, son teknoloji kullanımında ve 
dizaynda dünya üzerinde tek proje olacak. Türkiye’de henüz 
kullanılmayan pigging line’lı SMB, ILB reaktörleri ve mat-
rix manifold’lu FMC Technologies/USA ile kurulacak.”

Projenin toplam yatırım tutarının 140 milyon dolar oldu-

ğunu kaydeden Akmil; “Otomasyon Siemens, Software FMC 
Technologies /USA tarafından tedarik edilecek. Tesisimiz 
son teknoloji kullanılarak full otomasyona sahip olacak.  
Inline gres üretiminde dünyadaki 2 büyük mega plant’ten 
birisi olacağız.” açıklamasında bulundu.

Denizatı Petrokimya, 
dünya üzerindeki ilk 5 mega 

plant’ten birisi olacak projesini 
GEBKİM’de faaliyete sokacak

Sosyal sorumluluk projelerine de destek olan 
Denizatı Petrokimya, KSO Dumlupınar 

İlköğretim Okulunda Denizatı Petrokimya A.Ş 
adına bir derslik olarak 100 bin TL bağış 

yaparak katkıda bulundu.



Kocaeli’de sanayileşmenin  ‘kent-insan-çevre’ 
bağlamında uyumunun sağlanması gerektiği 
ilkesi ve ‘yaşanabilir çevre ve sürdürülebilir 
kalkınma’ felsefesi esas alınarak sanayi-

leşmenin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapılandırılması 
amacıyla, Kimya  İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurma 
girişimi başlatıldı.

Bu bağlamda kimya sanayicilerinin oluşturduğu  KOS-
DER (Kimya İşverenleri Organize Sanayi Bölgeleri Derne-
ği) 1998 tarihinde  tüzel kişilik kazanarak, Kocaeli-Gebze 
bölgesinde bir OSB kurabilmek için faaliyete geçti.

Yapılan çalışmalarda, İstanbul  ve Kocaeli-Gebze’de 
halen üretime devam eden, büyümek isteyen ve dağınık bir  
halde bulunan kimya sanayi tesislerinin bir İhtisas OSB 
çatısı altıda birleştirilmesinin gerektiği görüldü. Kentin 
içinde veya yakınında kalan işletmeler, düzensiz  kentleş-
meye sebep olmakta, bunun sonucu olarak da kentin alt 
yapı kapasitesi  zorlanıyordu. Bu durumu engelleyebilmek 
amacıyla altyapısı mükemmel, çevreye  saygılı, yatırıma 
elverişli bir alanda OSB kurulması hedeflendi.

Araştırmalar neticesinde,  Kocaeli İli Gebze İlçe-
si Kocabayır Tepe Mevkiinde GEBKİM-Kocaeli Gebze 
V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi,  ‘Kuruluş  
Protokolünün’ 08.12.2000 tarihinde onaylanmasıyla 29 

sicil numarasını alarak  Bakanlık Sicil Defteri’ne işlendi ve 
tüzel kişilik özelliğini kazandı.

Sanayi Kenti Dilovası’nın kuzeyinde 2 bin 500 dö-
nümlük arazi üzerinde kurulu olan bölge aynı zamanda 
Kocaeli’nin en çevreci ve Türkiye’nin ilk ihtisas Kimya 
OSB’si olarak 2008 yılından itibaren altyapılarını bitire-
rek sanayicilerin hizmetine açıldı. GEBKİM OSB. en yakın 
karayolu olan D-100 karayoluna 5 km, proje aşamasındaki 
Kuzey Marmara otoyoluna 3 km, temeli atılan Gebze-Or-
hangazi-İzmir otoyolu Körfez Geçişine 5 km mesafede, en 
yakın liman konumunda olan Diliskelesi’ne 7 km, en yakın 
demiryoluna 8 km ve en yakın hava alanı olan Sabiha Gök-
çen Hava Limanı’na 35 km mesafesiyle jeopolitik olarak 
önemli bir merkezde kurulu olan OSB, 2 bin 500 dönüm 
alan içerisinde 66 adet sanayi parseli, 8 adet ağaçlandı-
rılacak alan, 3 adet yeşil alan, 1 adet idari ve sosyal tesis 
alanı, 1 adet  teknik hizmet alanı, 3 adet teknik altya-
pı alanı, 1 adet tır parkı ve 1 adet akaryakıt istasyonu 
parselinden oluşuyor. GEBKİM OSB alanı içinde sanayi 
parselleri toplam alanı bin 620 dönüm toplam sanayi ala-
nına sahip. 66 adet sanayi parseli içerisinde 6 adet firma 
faaliyete geçmiş, 11 adet firma inşaat halindedir.

-Yeşil alan ve çevre çalışmalarına
büyük önem veriliyor
GEBKİM OSB Müdürlüğü içerisindeki yeşil alanları 

arttırmak, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına 2009 
yılında başlanıldı ve çalışmalar halen devam ediyor. Bu 
kapsamda 2009 yılından bu yana 150 bin adet çalı türü 
bitki, 9 bin 113 adet çam fidanı dikimi ile devam eden 
çalışmalar, 2013 yılı ve devamında 22 bin 50 adet sedir fi-
danı dikerek sürdürülmesi planlanıyor. İnşaatlarını bitiren 
katılımcılar, iç sahalarını ve parsellerin yanındaki kaldırım 
aralarının yeşillendirmesini yaparak yeşil alanlara katkıda 
bulunuyorlar.

Yağmur suyu kanallarının ve kum tutucularının, zaman 

Kocaeli-Gebze V (Kimya) 
İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi, üyelerine önemli 
avantajlar sunuyor

[osb’lerden: GEBKİM ►



��Kocaeli Odavizyon

zaman teresubatla dolması sebebiyle, periyodik olarak 
temizleniyor, bölge içindeki tıkalı olan kanallar ile 
firma içlerinde bulunan yağmur suyu ve atıksu kanal-
ları ve bacaları kuka ile açılıyor. Yağmur suyu çıkış 
kanallarındaki ve kum tutuculardaki sular kontrol 
edilerek, kirlilik görülmesi halinde, numune alınma 
yoluyla analizleri yaptırılıyor.

GEBKİM iç yolları ve GEBKİM girişlerinde 
görüntü kirliliğine neden olan maddeler toplanıyor ve 
süpürülüyor. GEBKİM iç yollarında kamyon trafiğin-
den ve kazalardan kaynaklanan kirlenmeler sonrasında 
yollar yıkanıyor.

Kış aylarında karlı günlerde, öncelikle GEBKİM’e bağ-
lanan anayollar olmak üzere, GEBKİM içi yolları ve daha 
sonra firma içi yolları, 24 saat 3 vardiya olarak sürekli 
açık tutuluyor. Buzlanma olan günlerde sırasıyla anayollar, 
GEBKİM ulaşım ve iç yolları, 24 saat 3 vardiya solüsyon 
kullanılıyor. 

Kar yağışı ve buzlanmanın yoğun olduğu günlerde, mete-
orolojiden alınan hava tahminleri, firmalara ayrıca bildirili-
yor. 

GEBKİM OSB güvenlik hizmeti 7 / 24 kesintisiz olarak 
veriliyor. Verilen hizmetler Güvenlik Birim Başkanlığı Genel 
Müdürlüğüne bağlı ve ISO 9001 Kalite Standartlarına 
uygun olarak; Bölge içindeki güvenliği sağlamak giriş-çıkış 
kontrolleri, iç yolların kontrolü ve denetimi ile düzenle-
melerin sağlanması, trafik kazalarında gerekli tedbirleri 
almak, bölge içinde meydana gelecek olaylarda koordineli 
çalışmak şeklinde sıralayabiliriz.

27 Kasım 2012’te 10 kişilik kadrosuyla oluşturulan İt-
faiye Müdürlüğü bugün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. 
GEBKİM itfaiyesi katılımcılara, inşaat aşamasında; yan-
gın güvenlik sisteminin kontrolü, yangın güvenliği eksik-
liklerin giderilmesinin sağlanması, işletme taslak projele-
rinin hazırlanması ve kontrolü hizmetleri veriyor.

Üretime başlama ve üretim Aşamasında; işletme ma-
kine yerleşimi sırasında risk analizinin yapılması ve riske 
uygun seyyar yangın söndürme cihaz ve malzemelerinin 
tespit edilmesi,  İşletme Acil Eylem Planının hazırlan-
masında kılavuzluk, işletme personelinin asgari 3 saat 
yangın güvenlik eğitimine tabi tutulması ve tüm personelin 
bilgilendirilmesi,  yangın savunma ekiplerinin eğitim-
lerinin verilmesi ve yangın tatbikatlarının yaptırılması 
hizmetleri veriliyor.

Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı 1 sene gibi kısa 
bir sürede tamamlandı. Tesisin günlük kapasitesi  bin 

500 m3 olup, tesisin tamamlanması ile 
birlikte Çevre Kanunu ve ilgili 

Yönetmelikler çerçevesinde tüm 
gereklilikler yerine getirildi. 

Böylece katılımcıların atık 
su kirliliğinden kaynak-
lı bertaraf sorunu da 
bireysel çözümlerden 
ortak çözüme ulaştı.

GEBKİM’in bünyesinde bulunan kuruluşlara sağladığı 
hizmetlerden bazıları şu şekilde: “Kesintisiz elektrik/su, 
doğalgaz,arıtma, yol, güvenlik, internet erişim hizmetleri, 
telefon hizmetleri. İtfaiye, yangın eğitimleri. Yetkin sağlık 
ekibi ve tam donanımlı ambulans ile sağlanan ilk yardım.
Çevre yönetim sisteminin kurulması. Katılımcılar tarafından 
ÇED-Ön ÇED İzinlerin alınmasının takibi. İlaçlama, genel 
temizlik, karla mücadele. Alt yapı proje verilerinin hazır-
lanması, inşaat/ imar ile ilgili bilgilerin verilmesi.Gereken 
haritaların ve kontrollerin yapılması. Yeni yapı, tevsii, 
tadilat, yapı kullanma izin ve ruhsatlarının verilmesi. Tesis 
kontrolleri, proje kontrolü ve inşaat ruhsatları.”

Bölgenin ihtisas alanının ‘KİMYA’ olması sebebiyle 
ağırlıklı ilk 7 sektör sırasıyla; 

•Boya Sanayi (İnşaat - Oto - Yat - Tekstil) 
(Her türlü boya, reçine, tiner, tutkal, PVA vs boyalar)

•Kozmetik Sanayi 
(Her türlü kozmetik ürünleri)

•Temizlik Malzemeleri Sanayi 
(Sıvı veya toz temizlik ürünleri)

•Plastik Sanayi 
(Her türlü plastik üretimi ve değerlendirmesi)

•Kimyasal Madde Üretimi 
(Organik ve inorganik kimyasal maddeler üretimi)

•İlaç Sanayi 
(Beşeri, zirai ve veteriner ilaçları)

•Gıda Katkı Maddeleri 
(Gıda Sanayinde kullanılan tüm gıda katkı maddeleri, 

organik aromalar) olarak belirlendi.
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Santa Farma, ‘Sağlığa Sağlıklı Hizmet Verme’ 
hedefinden hareketle ve üstlendiği sorumluluk 
bilinciyle, 1944 yılından beri sağlık sektöründe 
hizmet veriyor. Şirketin faaliyetleri hakkında 

bilgi veren Santa Farma Pazarlama Direktörü Sami Kire-
sepi; ‘‘Firmamızın sektörde ulaştığı yer, edindiği itibar ve 
oluşturduğu güven, hedeflerine ulaştığının bir göstergesidir. 
Bine yakın çalışanı, 9 bölgede görev alan saha kadrosu, yıl-
lık 55 milyon kutuluk üretim kapasitesi ile sağlık sektörünün 
hizmetindedir. Kas-İskelet, dermatoloji, hematoloji ve sinir 
sistemi başta olmak üzere 11 farklı terapötik alanda hizmet 
sunmaktadır. Kendi geliştirdiği ürünlerin yanı sıra lisansı-

nı aldığı ürünlerin de üretim ve dağıtımını yapmaktadır. İç 
pazarın yanı sıra çevre ülkelerde sağlık sektörünün önde ge-
len ithalatçı kuruluşları ile işbirliğine giderek ihracat faali-
yetlerini yürütmektedir. Hedefleri doğrultusunda, sektörden 
daha hızlı büyümeye yönelik stratejik yapılanma modelleri 
geliştirerek yarınlara hazırlanmaktadır. Santa Farma, yur-
tiçindeki başarılı faaliyetleri yanında, yurtdışı taleplere yanıt 
vermek amacıyla Avrupa Birliği GMP üretim kalitesi, ulus-
lararası normlarda ruhsat dosyası hazırlama ve pazarlama 
deneyimi ile yenilikçi eşdeğer ürünlerini yurtdışı pazarlarına 
da sunmakta ve yurtdışı pazarlardaki gelişimini hızla sürdür-
mektedir. Halen 6 ülkeye, 12 milyon dolardan fazla ihracat 
gerçekleştirmiş olup, 11 den fazla ülkede ilaç ruhsatlandırma 
çalışmalarını ve 20’den fazla ülke ile ihracat faaliyetlerini 
sürdürmektedir. İhracat faaliyetleri vazgeçilmez bir parça-
mız olmaya devam edecektir.’’ dedi.

Almanya’da 1968 yılında Kemmerich ailesi 
tarafından kurulan Jokey Plastik Holding, 
Almanya, Türkiye, Fransa, Polonya, Çek Cum-
huriyeti, Beyaz Rusya, Kanada, Cezayir, Mısır 

ve Sırbistan’daki fabrikalarında günde 4 milyondan fazla 
plastik enjeksiyon ambalajı üretiyor. Dünya genelinde yılda 
130 bin ton polipropilen işleyen firma, bu rakamla dünyadaki 
en büyük sert plastik enjeksiyon ambalaj üreticisi konumun-
da bulunuyor. Şirketin faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Jokey 
Plastik Bölge Satış Müdürü Burak Kartaca; “Dilovası’ndaki 
ilk tesisimiz 1998-2012 yılları arasında şirketimize hizmet 
verdi, Mart 2013’ten bu yanada GEBKİM OSB’deki yeni te-
sisimizde faaliyet gösteriyoruz. Yeni tesisimize 2013 ile 2017 
yılları arasında ise yaklaşık 7 milyon dolarlık bir makine ve 
Ar-Ge yatırımı yapacağız. 2017 yılı itibariyle Jokey Plastik 
Türkiye olarak toplamda 16,5 milyon dolarlık bir tesise sahip 
olacağız. Yeni tesisimizde üretim kapasitemiz yüzde 120 ora-
nına kadar artabilecektir.” açıklamasında bulundu. 

GEBKİM’deki tesislerinde 500 ml’den 20 lt’ye kadar kare 
ve yuvarlak modellerde kova üretimi yapan Jokey Kimya, bü-
tün ürünlere IML ve ofset baskı yapabiliyor. Kartaca; “Bu 
tesiste ülkemizde eksik olan ürün yelpazemizi geliştirirken, 
özellikle gıda sektörüne yönelik çalışan müşterilerimizin biz-
den talep ettikleri özel projelere de daha hızlı bir şekilde cevap 
verebileceğiz. Jokey Plastik dünyada yayılımı en fazla olan 
bir enjeksiyon firmasıdır ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika’nın da 
Jokey Türkiye’ye bağı bulunmaktadır. İhracat’ın toplam sa-

tışlar içindeki payını artırmak için yeni ürünler çıkaracağız. 
Özellikle yoğurt ve dondurmada Körfez ülkelerindeki liderlik 
konumumuzu 2013’te dahada yukarılara taşıyacağız.” dedi.

GEBKİM’deki yeni tesisleri ile birlikte, yeni makine ve 
kalıplarınında devreye girdiğini ifade eden Burak Kartaca 
şunları kaydetti:

“Bu yıl geçen seneye göre yüzde 15-20’lik bir büyüme 
hedefimiz var.İlk 5 aylık veriler bu hedeflere ulaşılacağımızı 
gösteriyor. Son 5 yıldır yıllık büyüme oranlarımıza bakıldı-
ğında sektör ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşiyor.
Kocaeli Sanayi Odası’nın çalışmalarına Dilovası bölgesi’nde 
olduğumuzdan biraz uzak kalıyoruz. Faaliyetlerin Gebze ve 
Dilovası’nda da yapılması ile katılım ve katkılarımızı arttı-
racak ve faydalanabilmemize imkan verecektir.GEBKİM’ de 
faaliyet gösteriyor olmamızın avantajları arasında tüm yasal 
ihtiyaçlarımızı tek elden karşılayabilmek var bu bizim için 
çok iyi. Ayrıca gerek başkanımız Refik Baydur’un ve gerekse 
bölge müdürümüz Deniz Hanımı’n liderliğinde hızlı hizmet 
alıyoruz. Dilovası, Gebze, Darıca, İzmit ve civar bölgelerden  
halk otobüsü ve belediye otobüsü hizmetinin bölgemizin içine 
kadar ulaşması personel temini problemlerimize çözüm ola-
caktır.”

Jokey Plastik, 7 milyon dolarlık 
Ar-Ge yatırımı yapacak

Santa Farma 20’den fazla ülkeye 
ihracat yapıyor
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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, TÜİK’in  Mart ayı sanayi 
üretim endeksini açıkladığını vurgula-
yarak; “Mart ayında arındırılmamış 
endeks 116 ile bir önceki yılın aynı 
dönemine göre binde 2 düzeyinde artış 
gösterdi. Endeks takvim etkisinden 
arındırıldığında sanayi üretimi geçen 
yıla göre yüzde 1,4 arttı. Gerek kapa-
siteler, gerekse sanayideki gelişme hızı 
bize ekonominin az da olsa yukarı yönde 
hareketlendiğini göstermesine rağmen 
2013 yılı büyüme hedefine bu koşullarda 
ulaşılamayacağından endişe duyuyoruz.” 
açıklamasında bulundu. 

Bankaların kredi faizlerini revize 
etmek isteyen işletmelerden yüksek kredi 
kapatma komisyonu almalarının, faiz-
lerde istenen indirimin önündeki engel 
olarak gördüklerini daha öncede ifade 
ettiklerini hatırlatan Ayhan Zeytinoğlu 
şunları kaydetti:

“Bankalar bu yaklaşımlarını ma-
liyetlerine bağlıyorlar ama aslında 
mevduat vadelerinin kredi vadelerinden 
kısalığı bankaların argümanlarını da 
ortadan kaldırıyor. Bu kapsamda Oda 
olarak gerekli girişimlerde de bulunduk. 
Ekonomi Bakanımızın bizi haklı bulan 
açıklamalarını da memnuniyetle karşı-
lıyoruz. Umarız MB’nın faiz indirimleri 
ekonominin canlanmasında büyük etkisi 
olan kredi faizlerine yansır.”

Kocaeli gümrüklerine göre Nisan 
ayı ihracatlarının  1,5 milyar dolar, 
ithalatın ise 4,5 milyar dolar olarak 
gerçekleştiğini kaydeden KSO Başkanı 
Zeytinoğlu; “İhracatımız Nisan ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
5,6 azaldı, ithalat ise 6,3 arttı. 

Bölge ihracatımızdaki yavaşlamayı 
üzülerek izliyoruz. Avrupa’daki durgun-
luk, bölge ekonomisindeki durgunluk, 
değerli TL ve rekabet gücümüzü azaltan 

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

2013 yılı büyüme hedefine ulaşmakta endişeliyiz

KSO Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, 6.dönem 

son meclis toplantısında 
yaptığı ekonomik 

değerlendirmesinde 
büyüme, sanayi üretim 
endeksi, kapasite, dış 
ticaret, işsizlik, bütçe 

enflasyon-faizler ve 2023 
hedefleri konularında 

görüşlerini açıklayarak, 
2012 yılı büyüme 

oranının tahmin ettikleri 
gibi yüzde 2.2 oranında 
gerçekleştiğini söyledi.



�1Kocaeli Odavizyon

dolaylı vergi yükünü bu yavaşlamanın sebepleri olduğunu 
düşünüyoruz. Hükümetimizin gerekli tedbirleri alması 
gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

-Mart ayı cari açığı 5,4 milyar dolar oldu
Kocaeli Sanayi Odası  Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 

Mart ayı cari açığının 5,4 milyar dolar olarak gerçekleş-
tiğini vurgulayarak, “Şubat ayından itibaren artışa geçen 
yıllık cari açığın Mart ayında tekrar gerilemesini hem 
sürpriz olarak görüyoruz, hem de memnuniyetle karşılıyo-
ruz.” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Cari açığın beklentinin 
altında gerçekleşmesinin en önemli nedeni, hizmetler 
gelirlerindeki artıştan kaynaklandığını görüyoruz. Ancak 
endişemiz bu gerilemenin kalıcı olmayacağı yönünden-
dir. Cari açıktaki gerilemenin sürdürülebilir olması için 
ihracatın ve üretimin teşvik edilmesi gerekiyor. Bilin-
diği gibi Nisan ayı ihracatımızı TİM açıkladı. Maalesef 
ihracatımızda gerileme dikkat çekiyor. Dış etkenlere 

fazla müdahale edemediğimiz için firmaların 
üzerindeki vergi yükünün azaltılmasının, 

ihracatımızın canlanmasında önemli 
bir rol oynayacağını düşünüyoruz. 

Ayrıca TL’nin değerlenmesini de 
ihracatın önünde bir engel olarak 
görüyoruz.” açıklamasında 
bulundu.

-İhracatımız geriledi
TUİK’in  Nisan ayı dış ticaret 

rakamlarını açıkladığını belirten 
Ayhan Zeytinoğlu, altın ve döviz 
kurundaki olumlu gelişmelere 
rağmen ihracatın gerilediğine 
dikka çekerek; “Nisan ayında 

ihracatımız geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 0,9 azalırken 

ithalatımız ise yüzde 18,4 arttı. 
İhracattaki gerileme İlimizde çok 
daha belirgin. Kocaeli Gümrükleri-

ne göre ihracat Nisan ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 5,6 azaldı. Çevremizdeki ve 
Avrupa’da yaşanan olumsuzlukların sonuçlarını görüyoruz. 
Ayrıca bu sonuçlar rekabet gücümüzün azaldığına da işa-
ret ediyor. Bu gelişmeler neticesinde artık tedbir alınması 
gerektiğini düşünüyoruz. Umarız dövizdeki olumlu artış 
önümüzdeki aylarda ihracatımıza olumlu yansır.” dedi.

-Yıllık enflasyon hedefine ulaşabilir
Mayıs ayında TÜFE’NİN  yüzde 6,51’e, ÜFE’nin de 

yüzde 2,17’ye yükseldiğini belirten Zeytinoğlu, dünya em-
tia fiyatlarının yatay ve aşağı doğru seyretmesi nedeni ile 
ÜFE’de oldukça stabil bir çizgi izlendiğini kaydetti. Mayıs 
ayında yaşanan küçük bir artışa rağmen, TÜFE’nin uzun 
vadede aşağı doğru bir seyir izlemesine de değinen Zey-
tinoğlu, yıllık enflasyon hedefine ulaşılmasının mümkün 
göründüğünü ifade etti. 

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TİM’in Mayıs ayı ih-
racat rakamını açıkladığını da belirterek, “Mayıs ayında 
ihracat 12,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatı-
mız uzun zamandır geriliyor. İhracat artık ekonominin 
dinamosu olmaktan yorulmuştur. Bu gerilemenin nedeni 

Avrupa’daki durgunluk ve 
çevre ülkelerdeki sıkıntılardır. 
İhracatta bu ülkelere bağımlı 
olduğumuz için olumsuz seyir 
devam ediyor. Daha önce de 
söylediğimiz gibi ilave tedbirle-
rin alınması gerekiyor. Dövizde-
ki artışın kalıcı olması halinde 
ithalatı yavaşlatacağını düşünü-
yoruz.” dedi.

-İşsizlik oranı geriliyor
Kocaeli Sanayi Odası Başka-

nı Ayhan Zeytinoğlu, Şubat ayı 
işsizlik oranının yüzde 10,5 ile 
bir evvelki aya göre 0,1 puan gerilediğini belirterek, “Ancak 
geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artış gösterdi. 

Biz Mart ayından itibaren düşüşe geçeceğini bekliyor-
duk. İşsizliğin daha erken gerilemeye başlaması ve mevsim-
sel sebeplerle önümüzdeki dönemde 10’un altına inebilece-
ğini gösteriyor.” dedi.

“İstihdam edilenlerin sayısındaki artışı ve işgücüne 
katılma oranının artmasını olumlu buluyoruz” açıklama-
sında bulunan Ayhan Zeytinoğlu; “Nisan ayında bütçe 
performansımız da olumlu gerçekleşmiştir. Nisan ayında 
bütçe 595 milyon TL fazla, ilk dört ayda ise 302 milyon TL 
açık vermiştir. Geçen yılın ilk dört ayında bütçe açığımız 5 
milyar TL idi. Bütçe performansımızda gerçekten olumlu 
bir tablo var. Mali disiplin devam ediyor. 

OVP’daki hedefimizi rahatlıkla tutturabileceğiz gibi 
görünüyor. Umarız olumlu bütçe performansımız sürdürü-
lebilir olarak devam eder. Biraz ayrıntılı incelediğimizde 
ilk dört ayda vergi gelirlerindeki yüzde 20’lik artış dikkat 
çekiyor. Nisan ayında da giderlerdeki artış, gelirlerdeki 
artışın gerisinde kaldı. Yine ilk dört ayda faiz dışı 17,9 
milyar TL fazla var.” dedi.

fazla müdahale edemediğimiz için firmaların 
üzerindeki vergi yükünün azaltılmasının, 

ihracatımızın canlanmasında önemli 
bir rol oynayacağını düşünüyoruz. 

Ayrıca TL’nin değerlenmesini de 
ihracatın önünde bir engel olarak 
görüyoruz.” açıklamasında 
bulundu.

-İhracatımız geriledi
TUİK’in  Nisan ayı dış ticaret 

rakamlarını açıkladığını belirten 
Ayhan Zeytinoğlu, altın ve döviz 
kurundaki olumlu gelişmelere 
rağmen ihracatın gerilediğine 
dikka çekerek; “Nisan ayında 

ihracatımız geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 0,9 azalırken 

ithalatımız ise yüzde 18,4 arttı. 
İhracattaki gerileme İlimizde çok 
daha belirgin. Kocaeli Gümrükleri-

ne göre ihracat Nisan ayında geçen yılın 
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Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Emin Sazak:

2012 başarıların zirve yaptığı bir yıl oldu, 
2013 yılında yüzde 4 büyüme öngörüyoruz

Konut sektöründeki arz-talep dengesinin bozulduğu-
nun vurgulandığı Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 
analizine göre, yap-sat eğiliminin yerini sat-yapın 
almasıyla tüketici mağduriyeti oluşabilir. Türki-

ye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) ‘Ekonomik NATO’, ‘BRICS 
Kalkınma Bankası’ ve ‘Yeni Hegemonya Arayışlarına Doğru 
Dünya-Türkiye-İnşaat Sektörü’ başlıklı analizine göre yılın ilk 
çeyreği geride kalırken, küresel ekonomik aktivite zayıf ve kı-
rılgan seyrini sürdürüyor. Rapora göre hükümetlerin mali ser-
mayeyi kurtarmak için attıkları adımlar, başta Avrupa’dakiler 
olmak üzere, ülke ekonomilerini çöküşten kurtarmaya yetmiyor. 
2012 yılında ruhsat verilen 746 bin dairenin de çok büyük öl-
çüde 2013 yılında piyasaya sunulacak olmasının konut arzının 
daha da büyüyeceği anlamına geldiğinin vurgulandığı raporda, 
‘Tüm bu veriler konut sektöründe bir süredir talep artış hızının 
arzın gerisinde kaldığına ve arz-talep dengesinin bozulduğuna 
işaret ediyor.’ deniliyor.

Raporu değerlendiren TMB Başkanı Emin Sazak, Türkiye 
ekonomisinin 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla yüzde 9.2 ve 
yüzde 8.8 olarak gerçekleşen büyüme oranının 2012’de sert bir 
düşüşle yüzde 2.2’ye gerilemiş olmasının ekonomiyi soğutmak 
yönünde atılan adımlar ve beraberinde küresel ve bölgesel olum-
suzluklar dikkate alındığında başarı olarak görülmesi gerekti-
ğini belirtti. İnşaat sektöründe yurtiçinde durgunluk sürerken 
yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde 2012 yılında gerçekleşen 
başarının tarihi bir zirve olduğuna işaret eden Emin Sazak, eko-
nomi yönetiminin 2013 yılında yüzde 4 büyüme öngörmesine 
karşın ekonominin yaklaşık üçte birini etkileyen inşaat sektö-
rünün durgunluktan çıkmasının büyümeye ve istihdama güçlü 
katkılarda bulunacağını kaydetti.

- Arzdan fazla talep var
Türkiye ekonomisinin 2012 yılındaki büyümesinin beklenti-

lerin önemli ölçüde gerisinde kalarak yüzde 2.2 olarak gerçek-
leşmesi acı fren, sert iniş gibi yorumları beraberinde getirdiği-
nin belirtildiği raporda, yılın son çeyreğindeki büyümesi yüzde 
1.5 olan inşaat sektöründe yaşanan durgunluğun ise devam et-
tiğine dikkat çekildi. 

Sektörün 2012’deki büyümesinin yüzde 0.6 olarak gerçek-
leştiğinin vurgulandığı rapora göre, 2012’de yapı ruhsatı veri-
len yapıların yüzölçümü yüzde 22.3 artmış, yapı kullanma izin 
belgesi verilen yapıların yüzölçümü ise yüzde 2.9 azaldı. 

Raporda, Türkiye’de konut ihtiyacının büyüklüğüne ve sü-
rekli artmasına karşın, konut talebinin bir süredir arzdan daha 
düşük bir hızla artmış olması konut stokunun büyümesine ve 
inşaat sektörünün gündemindeki ağırlığını devam ettirmesine 
neden olduğuna değinildi.

- Konut satışı arttı
Rapora göre, 2012 yılında yapı ruhsatı verilen yapıların yü-

zölçümü yüzde 22.3 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen 
yapıların yüzölçümü ise yüzde 2.9 azaldı. 2012 yılında bir ön-
ceki yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıla-
rın bina sayısı yüzde 1.0, yüzölçümü yüzde 22.3, değeri yüzde 
28.4, daire sayısı yüzde 14.3 oranında arttı. 2012 yılında bir 
önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı kullanma izin bel-
gesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 4.8, yüzölçümü yüzde 
2.9, daire sayısı yüzde 2.8 oranında düşerken değeri yüzde 1.8 
arttı. TÜİK verilerine göre konut satışlarında, 2012 yılı 4’üncü 
çeyreğinde Türkiye genelinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 
21.5 oranında artış gerçekleşti.
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STFA İnşaat Grubu, 2000’li yıllarda da 
sektördeki önderliklerini sürdürüyor

1938 yılında Sezai Türkeş Feyzi Akkaya’nın  
kurduğu ortaklıkla temelleri atılan  STFA İn-
şaat Grubu, 75 yıldır 21 ülkede faaliyetlerini 
sürdürüyor. Başlangıçta  köprü ve kazık işleri 

ile kazanılan deneyim yıllar geçtikçe mühendisliğin diğer 
alanlarına da yönelerek çeşitli liman, baraj, yol, köprü ve 
tünel projeleri işverenlerinin takdiri ile tamamlandı. Bu-
gün faaliyetleri Oman, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, 
Fas, Irak, Pakistan, Cezayir, Libya, BAE, Azerbaycan, 
Türkmenistan ve Türkiye’de devam ediyor.

STFA İnşaat Grubu  Başkanı Mustafa Karakuş; “Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin en eski ve önde gelen müteahhitlerin-
den olan Türk mühendisinin bilgi ve becerisini yurt dışına 
taşıyan ilk Türk müteahhidi olarak Türk taahhüt sektörüne 
öncülük eden STFA İnşaat Grubu Şirketleri, 2000’li yıllar-
da da sektördeki önderliklerini devam ettiriyor” dedi.

- STFA İnşaat Grubu, faaliyetlerinin 
yüzde 90’ınını yurt dışında gerçekleştiriyor
STFA İnşaat Grubu Şirketleri’nin, kuruluşlarından bu 

yana yurt içinde ve yurt dışında mühendislik ve teknolo-
jik olarak özellikli, prestij projelere imza attığını belirten 
Mustafa Karakuş; “STFA’nın tamamladığı ve hizmete 
sunduğu bu projelerle ve işverenleri ile kamu nezdinde, 
Türkiye’de ve ilk Türk taahhüt firması olarak diğer Türk 
Müteahhitlerine kapılarını açtığı Libya (1972), Suudi 
Arabistan (1978), Pakistan (1992), İran (1983), Tunus 
(1984), Mısır (1981), Katar ve Oman (2000) gibi yirmiyi 
aşkın ülkede haklı bir saygınlık kazanmış ve diğer Türk 
müteahhitleri açısından önemli bir referans teşkil edildi” 
diye konuştu.

STFA İnşaat Grubu, halen, İzmit körfez geçişi, Umman 
Bid Bid Sur yol inşaatı ve Taqah limanı, Suudi Arabistan’da 
Dareen limanı, Kuveyt’te Kuveyt Servis Limanı İnşaatı, 
Irak’ta Erbil Su Dağıtım Şebekesi ve Fas’ta Safi Limanı 
projelerini yürütüyor.

STFA İnşaat Grubu’nun  ağırlıklı deniz işleri olmak 

üzere, alt yapı konusundaki müteahhittik işlerine de yo-
ğunlaştırdığını söyleyen Mustafa Karakuş; “Deniz işleri-
nin yanı sıra tünel, köprü, metro işleri gibi faaliyetleri de 
bulunuyor. Şirket faaliyetlerinin yüzde 90’ınını yurt dışın-
da gerçekleştiriyor; öncelikli olarak Orta Doğu ülkelerine 
odaklanıyor. STFA İnşaat Grubu’nun Türkiye’de gerçek-
leştirmekte olduğu önemli projelerden biri İzmit körfez 
geçişi. Bu projenin STFA için ayrı bir yeri bulunuyor. 
İzmit Körfez Geçişi Projesi’nin hikâyesi STFA ile başla-
dı. STFA’nın kurucularından Sezai Türkeş önderliğinde, 
STFA camiası bu projenin yapılması için uzun yıllardır 
yoğun çaba harcadı. 1987 yılında başta dönemin  Başba-
kanı Turgut Özal olmak üzere, zamanın TC. Hükümeti’ni 
bu konuda ilk bilgilendiren Sezai Türkeş olmuştu. 2009 
yılında Japon IHI inşaat firmasının aldığı ihaleyle başla-
tılan projeye Kasım 2011’de imzalanan anlaşma ile STFA 
da dahil oldu” diye konuştu.

“Bin 550 metre kuleleri arası uzunluğu ve 2 bin 682 
metre karadan karaya uzunluğu ile Dünyanın 4’üncü bü-
yük asma köprüsü olan olan  İzmit Körfez geçiş köprüsü, 
Kocaeli’nin Dilburnu ile Yalova’nın Hersek Burnu’nu bir-
leştirecek 1,5 saat olan karadan seyahat süresini yaklaşık 
6 dakikaya indirecek” diyen Mustafa Karakuş; “STFA, 
proje kapsamında;Köprü Kule temelleri için 40m deniz 
tabanında 80 bin m3 kazı,Yine 40m’de herbir kule teme-
linde 195 adet 2m çap ve 35 m uzunlukta çelik kazık-
ların deniz tabanına çakılması ve ocak dolgu malzemesi 
ile tesviyesi,herbiri 54x67m ebatlarında ve 52 bin ton 
ağırlığında 2 kule ayağının önce kuru havuz sonra oluş-
turulan geçici açık deniz iskelelerinde dökülmesi ve özel 
su alma sistemiyle kontrollü ve çok hassas olarak 40m 
deniz tabanındaki nihai yerlerine oturtulması,Köprü taşı-
yıcı halatlarının her iki yakada bağlandığı toplam 115 bin 
m3 beton dökülecek olan kara ankraj ağırlık yapılarının 
inşaası,Yine her 2 yakadaki 50 metre yükseklikte Köprü 
yaklaşım ayakları ve köprü açıklık kenar ayaklarını inşaa 
edecek” açıklamasında bulundu.

Mustafa Karakuş 
STFA İnşaat Grubu Başkanı

�� Kocaeli Odavizyon
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Pekdemir İnşaat’ın 936 ko-
nutluk Kocaeli’nin en büyük 
markalı konut projesinde, 
gösterilen yoğun ilgi ve 

oluşan yüksek talep üzerine ikinci etap 
satışlarına erken başlandı. İlk etapta 
360 konutun satışa sunulduğu projenin 
ikinci etabında 264 konut satışta olacak. 
İlk etap konutlarının önemli bölümünün 
satıldığını ifade eden Pekdemir İnşaat 
Genel Müdürü Mert Pekdemir yaptığı 
açıklamada; “Yoğun talep üzerine ikinci 
etap satışlarımızı erken başlatma ka-
rarı aldık. İlk etapta olduğu gibi, ikinci 
etapta da Pekdemir kalitesini çok uygun 
ve ekonomik fiyatlarla halka sunmaya 
devam edeceğiz.” dedi.

70 yıla yaklaşan tarihiyle Türkiye’nin 
en köklü inşaat şirketlerinden biri olan 
Pekdemir İnşaat’ın Kocaeli’de hayata 
geçireceği 936 konutluk ‘Evimiz Kocaeli’ projesinde, 
gösterilen yoğun ilgi ve oluşan yüksek talep üzerine ikinci 
etap konutların satışına planlanandan önce başlandı. 360 
konutluk ilk etabın büyük bir bölümünün satıldığı projenin 
ikinci etabında 264 konut satışa sunuluyor. 

İkinci etap konutların pek çoğu, 2 bin metrekarelik 
göletin çevresinde bulunan bloklar ile arazinin yüksek 
kesiminde konumlandığı için körfez ve şehir manzarasına 
hakim bloklarda yer alıyor. İkinci etaba yönelik yüksek 
talep oluşmasında ve pek çok kişinin ikinci etabın satışa 
açılmasını beklemesinde, yeni konutların bu özellikli ko-
numlarının da etkisi bulunuyor. 

Pekdemir İnşaat, ilk etapta olduğu gibi, ikinci etapta 
da ekonomik fiyat uygulamasını devam ettirecek.

İkinci etap konutların satışa sunulmasına ilişkin bir 
açıklama yapan Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert 
Pekdemir, Kocaeli halkının yoğun ilgisiyle ilk etap satışla-
rının çok başarılı geçtiğini belirterek; “İlk etap konutların 
büyük bölümü hızla satılınca pek çok müşterimiz ikinci 
etabın bir an önce satışa sunulmasını talep ettiler. 

İkinci etaptaki konutların özellikli konumları da ayrı 

bir cazibe nedeni oldu. Pek çok konut gölet kenarındaki 
bloklarda. Pek çoğu da Körfez ve şehir manzaralı. 

Biz de müşterilerimizin talep ve beklentilerini dikkate 
alarak ikinci etap konutları daha fazla bekletmeden satışa 
sunduk. Şimdi, ilk etaptan kalan az sayıda konutla ikinci 
etaptaki 264 konutun satışını birlikte yapacağız.” açıkla-
masında bulundu.

-İkinci etapta da ekonomik fiyatlar olacak
Kocaeli’nin en büyük markalı konut projesi olan ‘Evi-

miz Kocaeli’ projesinin çok beğenildiğini ve kısa sürede 
İzmit için rekor denebilecek satış rakamlarına ulaştığını 
ifade eden Mert Pekdemir şunları kaydetti:

“Pekdemir kalitesini ve güvenini çok uygun ve ekono-
mik fiyatlarla Kocaeli halkına taşımaya devam edeceğiz. 
İlk etapta olduğu gibi, ikinci etapta da ekonomik fiyat 
politikamızı sürdüreceğiz. Yüksek deprem güvenliği başta 
olmak üzere, Pekdemir güvence sistemine uygun olarak 
inşa edilecek proje, mahalle sıcaklığını taşıyan, insanların 
kendilerini iyi hissedecekleri, yaşamaktan keyif duyulacak 
bir proje olacak. İlk etapta elde edilen sonuçlar Kocaeli 
halkının projeyi çok iyi algıladığını gösteriyor. Pekdemir 

güvencesinde, uygun fiyatlarla satın alınabilecek 
ve ailece yaşanacak bir site arayışında olanlar için 
Evimiz Kocaeli çok cazip bir seçenek oluşturuyor.”  

Kocaeli’nin yıldızı parlayan Başiskele bölgesinde 
hayata geçirilecek Evimiz Kocaeli projesi, yüksek 
deprem güvenliği başta olmak üzere, 70 yıllık Pek-
demir güvence sistemine uygun olarak inşa edilecek. 
Pekdemir İnşaat’ın yüksek kalite standartlarını 
çok uygun ve ekonomik fiyatlarla halka taşıyan; 
mimarisi, sosyal donatıları ve imkanlarıyla gerçek 
bir yaşam alanı ve sıcak bir mahalle ortamı sunan 
proje, Kocaeli’nin en büyük markalı konut projesi 
olma özelliği taşıyor.

Pekdemir İnşaat’ın ‘Evimiz Kocaeli’ 
projesine talep yüksek olunca 2’nci etap 

satışları öne çekildi





�� Kocaeli Odavizyon

[iş ve işçi sağlığı ►

iş kazalarının yüzde 98’inin insan 
hatasından kaynaklandığını belirten 
Türk Parlamenterler Birliği Genel 
Başkanı ve Kahramanmaraş Mil-

letvekili Nevzat Pakdil, hem işveren hem 
de çalışanların ihmalinin iş kazalarında en 
önemli unsur olduğunu kaydetti. Hangi ka-
nun çıkartılırsa çıkartılsın, ne türlü denetim 
yapılırsa yapılsın, tedbir, bir yaşam biçimi 
haline getirilmediği sürece iş kazalarının 
devam edeceğini söyleyen Nevzat Pakdil, 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün rakamla-
rına da dikkat çekti. 

Nevzat Pakdil şunları söyledi:
“Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon 200 

bin insan, iş kazaları ve meslek hastalıkları 
nedeniyle yaşamını yitiriyor. Yaklaşık 270 
milyon iş kazası gerçekleşiyor, 160 milyon 
insan meslek hastalığına yakalanıyor. İş ka-
zalarında rekor ise inşaat sektöründedir. Ül-
kemizde karşılaşılan ölümlü iş kazalarının 
yüzde 33’ü inşaat sektöründe gerçekleşiyor. 
İnşaatı; madencilik, metal, tekstil ve taşı-
macılık gibi sektörler izliyor. Bu kazaların 
önüne geçebilmenin tek yolu ise İş Sağlığı 
ve Güvenliği önlemleri ve eğitimdir. Çünkü 
iş kazalarının yüzde 98’i insan hatasından 
kaynaklanıyor. Yaptığımız incelemelerde 
görmekteyiz ki, inşaatlarda çalışan işçileri-
miz iş güvenliğini hiç uygulamamaktadır.” 
Nevzat Pakdil, inşaat sektöründen sonra en 
çok iş kazası ve ölümün yaşandığını sektö-
rün madencilik sektörü olduğunu ifade etti. 

- Madencilikte tedbirler 
en üst düzeyde olmalı
Nevzat Pakdil, Türkiye’de yaklaşık 

475 adet kömür madenciliği işletmesi, 
500 kadar kömürden ayrı madencilik iş-
letmesi ve 2 bin 852 adet taş, kil ve kum 
ocağı işletmesi faaliyet gösterdiğini belir-
terek, tüm bu işletmeler dikkate alındı-
ğında sektörde 100 bin kişinin istihdam 
edildiğini söyledi. Ancak bu kadar önemli 
olan bir sektörde yaşanan iş kazaları ve 
mesleki hastalıkların, maden işçiliğinin 
oldukça sorunlu ve sıkıntılı bir sektör ol-
duğunu göz önüne serdiğini dile getiren 
Nevzat Pakdil, “Bu meslek dalı, hem 
doğası gereği yüksek risk içermekte hem 
de eğitimsizlik sebebiyle işkazalarına yol 
açmaktadır. 

Ülkemizdeki meydana gelen iş kazası-
na maruz kalan her 100 işçiden 9’u iş ya-
şamını yitiriyor. Mesleki hastalıklar açı-
sından değerlendirme yapacak olursak, 
kayıtlara geçmiş meslek hastalıklarının 
yarısı madencilik sektöründe çalışanlar-
da görülüyor. Bu durumun üzerinde ilgili 
kurum ve kuruluşlar olarak önemle dur-
mamız gerekiyor.” dedi.

Nevzat Pakdil, İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği konusunda 2012 yılında çıkarılan 
kanunun ciddi müeyyideler getirdiğini, 
işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı çalış-
tırma mecburiyetlerinin kabul edildiğini 
hatırlattı.

Türk Parlamenterler 
Birliği Genel Başkanı ve 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Nevzat Pakdil, iş kazalarının 
yüzde 98’i insan hatasından 
kaynaklandığını belirterek, 

“Hem işveren hem de 
çalışanların ihmalinin iş 

kazalarında en önemli unsur.” 
dedi. 

Pakdil: İş kazalarının 
yüzde 98’i insan hatası

İŞ GÜVENLİĞİ
HERŞEYDEN

ÖNCE
GELİR...!
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Özel Konak Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Ali Sarıbacak:

Böbrek taşları korkunuz olmasın

Yaşamsal işlevlerimizin devamı için gerekli 
olan biyokimyasal işlemlerin sonunda oluşan 
atık maddelerin vücuttan atılma yerlerinden 
biri böbreklerdir. Bunun yanı sıra vücut için 

gerekli bazı maddelerin seviyesinin ayarlanması da yine 
böbrekler tarafından yürütülmektedir. Böbrek taşlarının 
idrarda çözülemeyen ve atılamayan kristallerin bir araya 
gelmesiyle oluştuğunu belirten Özel Konak Hastanesi Üro-
loji Uzmanı Dr. Ali Sarıbacak, normalde idrarda kristal ve 
taş oluşumunu engelleyecek kimyasalların olduğunu, ancak 
bazı kişilerde bu engelleyici mekanizmanın tam olarak ça-
lışamayabileceğini vurguladı.

Başta böbrek, üreter ve mesane taşları tedavisi olmak 
üzere holmiyum lazerin kullanılabileceğini ifade eden Uz-
man Dr. Ali Sarıbacak, üst ve alt idrar yolu darlıkları, 
idrar yolu tümörleri ve dış genital lezyonların tedavisinde 
başarı ile kullanılabildiğini de sözlerine ekledi.

Geçmişte üreter taşlarının tedavisi sadece açık cerrahi 
ile yapılırken, daha sonraki teknolojik gelişmelerin Extra-
corporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) ve üreterore-
noskopi (URS) gibi minimal invazif tedavi seçeneklerinin 
üroloji pratiğine sokulduğunu dile getiren Uzman Dr. Ali 
Sarıbacak, bu gelişmelerin intrakorporeal taş kırma tek-
niklerinde de kendini gösterdiğini ve son olarak da Hol-

mium Yag Lazer litotripsinin kullanıma girmesiyle popü-
larite kazandığını ifade etti.

Holmium Yag Lazer’in taş tedavisinde en son kulla-
nılan tekniklerden olduğunu belirten Uzm.Dr. Sarıbacak, 
bu uygulamanın bilinen en güçlü ve en güvenli taş kırma 
cihazı olduğunu sözlerine ekledi. Uygulamayla ilgili bilgi 
veren Uzman Dr. Ali Sarıbacak şunları söyledi:

“Böbrek ve idrar yolları taşlarının tedavisinde kulla-
nılmaktadır. Taşın rengine veya bileşimine bağlı olmaksı-
zın tüm taşlara etki göstermektedir. İşle taşa ulaşıldıktan 
sonra çok kısa sürede gerçekleşmektedir. Kanamasızdır, 
hastaya hiçbir zarar vermez ve işlem sonu ağrı yok dene-
cek kadar azdır.”

Günümüzde idrar torbası, idrar kanalı ve böbrek taşla-
rının büyük çoğunluğunun kapalı yöntemlerle tedavi edil-
diğini dile getiren Uzman Dr. Ali Sarıbacak endoskopik 
yöntemlerde çok çeşitli taş kırma cihazları kullanılabildi-
ğini de sözlerine ekledi.

Cihazın etkinliğinin ameliyatın başarısını çok ciddi 
oranda etkilediğini belirten Uzman Dr. Ali Sarıbacak; 
“Holmium yag lazer en etkili ve güvenli yöntem olarak 
öne çıkıyor” dedi. Yapılan işlemle ilgili bilgi veren Uzman 
Dr. Ali Sarıbacak;

“Lazer ışını endoskopik aletin içinden geçirilen ince bir 
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fiber aracılığıyla taşa ulaştırılır. 
Taşın üzerine çok seri bir şekilde 
ısı topları gönderilerek süratli bir 
şekilde kırma işlemi gerçekleş-
tirilir. Lazerin bir diğer üstünlü-
ğüde diğer yöntemlere göre taş 
çok daha küçük parçalara ayrılır, 
adeta toz halinegelir, böylece iş-
lem sonunda hastanın daha kolay 
dökmesi temin edilir, tabii ağrı 
hiç yok gibidir” açıklamasında 
bulundu.

Hastanın aynı gün yada bir 
gün sonrasında normal yaşantısı-
na dönebildiğini belirten AliSarı-
bacak, vücut dışından bir girişim 
olmadığı için hiç yara izi olmadı-
ğını ve kanama olmadığı için has-
tanın sarsılmadığını da sözlerine 
ekledi. Bazı anlarda idrar yolla-
rındaki darlıkların taşa ulaşma-
yı zorlaştırdığını dile getiren Ali 
Sarıbacak, lazer ile darlıkları aç-
manın mümkün olduğunu da ifade 
etti. Özellikle böbreğe yakın idrar 
kanalı taşları ve büyük taşları 
kırmanın zor olduğunu vurgula-
yan Ali Sarıbacak, lazerin burada 
da diğer yöntemlere göre üstünlük 
sağladığını belirtti.

ÖZEL KÖŞK SAĞLIKHİZMETLERİ TIBBİ MALZEMELER SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenişehir Mah. Demokrasi Bulv. No: 44-İzmit/Kocaeli
Tel: 0262 318 70 70 Faks: 0262 311 55 44 
www.konakhastanesi.com.tr

Kaya Grubu, İş, Güvenlik, Yaşam Zirvesi Bursa’da gerçekleştirildi

Türkiye’de ‘yüksekte çalışma’ konusunun özel 
olarak ele alınması gerektiğine inan Kaya Gru-
bu,  ‘yüksekte güvenli çalışma’nın gereklerine 
dikkat çekmek, bilgi alışverişinde bulunmak ve 

yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği politikaları-
mızın gelişimine katkı sunmak için, her 2 yılda bir düzen-
lediği geleneksel 5. İGY-İş, Güvenlik, Yaşam Zirvesi’ni bu 
yıl, Bursa’da gerçekleştirdi.

Kaya Safety SBU Müdürü Özgür Kaya, her 2 yılda bir 
yapılan İGY-İş, Güvenlik, Yaşam Zirvesi hakkında; “2003 
yılında yaptığımız araştırmalar sonucu, SGK istatistikle-
rine göre iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu hayatını 
kaybeden 811 kişinin, 405 kişisinin yüksekte yapılan ça-
lışmalar esnasında düşerek öldüğünü fark ettik. Bu veriler 
bizi bir sosyal sorumluluk projesi hazırlamaya teşvik etti. 
Projemizin ismini İGY-İş, Güvenlik, Yaşam Zirvesi koy-
duk. 1980 yılından beri Türkiye’de ve dünyada İş Sağlığı 
ve Güvenliği alanında edindiğimiz deneyimleri, tüm sek-
törlerde iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren tüm 

çalışanlara ulaşarak paylaşmayı hedef edindik” dedi.
Özgür Kaya; “Bugüne kadar sadece İstanbul’da 

yaptığımız İGY-İş, Güvenlik, Yaşam Zirvelerini, bu yıl 
Bursa’dan sonra Ankara, İzmir, Adana ve İstanbul’da 
düzenlemeyi hedeflemekteyiz. İGY Zirve’de amacımız, 
ülkemizde ve dünyada yüksekte çalışma gerektiren tüm 
sektörlerin işverenlerini, işçilerini, iş sağlığı ve güvenli-
ği uzmanlarını, işyeri hekimlerini, öğretim üyelerini, sivil 
toplum örgütü yöneticilerini bir araya getirerek farklı ke-
simlerin görüşlerini ifade edebilecekleri bir ‘Uluslararası 
Yüksekte Çalışma Platformu-Fall Protection’ oluşturmak 
ve dünyanın veri bankası olmanın yanı sıra, ‘yüksekte ça-
lışma’ alanında ülkemizde ve dünyadaki uygulamalar ve 
teknolojik gelişmeler konusunda bilgi alışverişinde bulun-
mak. Oluşturduğumuz bilgi platformunda yüksekte çalış-
ma alanındaki dünyadaki uygulamalar, ülkelerin yasaları, 
yönetmelikleri, EN standartları, İLO sözleşmesi, ekipman 
standartları, merak edilebilecek tüm verilere yer vermek 
için gerekli hazırlıkları yapıyoruz” dedi.
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı işbirliği ile ‘Büyük 
Endüstriyel Kazaların Kontrolü Yönetmeliği 
kapsamındaki Yükümlülükler, Güvenlik Rapo-

ru İncelemesi ve Denetimleri Bilgilendirme Semineri’ gerçek-
leştirildi.

KSO Konferans salonunda yapılan seminerin açılış konuş-
masını yapan Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi Mustafa Ke-
nan Selçuk, Seminerin , tehlikeli maddeler bulunduran kuru-
luşları kapsadığını belirterek; “Büyük endüstriyel kazaların 
önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan 
zararlarının en aza indirilmesi amacını taşımaktadır. 

Yüksek seviyede etkili ve sürekli korumayı sağlamak için 
alınması gereken önlemler ile ilgili usul ve esasları belirlemek 
amacıyla hazırlanan yönetmelik kapsamında, firmalara düşen 
yükümlülükler, bu kapsamda hazırlanması gereken güvenlik 
raporu ve bu konudaki denetimlerle ilgili bilgi verilecektir.” 
dedi.

İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı’ndan İş Başmüfettişi 
Kimya Yük. Müh. Özlem Özkılıç, seminerde ‘Seveso II Direk-
tifi ve BKÖP- Güvenlik Raporu’ hakkında bilgi aktarımında 
bulundu. Özkılıç, “Seveso II Direktifinin temel amacı, yüksek 
operasyonel risk taşıyan tesislerin emniyetle işletilmesi için ; 
Yüksek riskli kazaların oluşma ihtimalini azaltmak. Böylesi 
bir risk oluştuğunda ortaya çıkan iş sağlığı ve güvenliği za-
rarları ile mal hasarlarını en aza indirgemektir.” dedi.

Büyük endüstriyel 
kazaların kontrolü 

konusu KSO’da ele alındı

İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı’ndan İş 
Başmüfettişi Kimya Yük. Müh. Özlem Özkılıç

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi Kenan Selçuk

İş davaları toplantısı

‘İşçi-İşveren İlişkisinin Davalar Yönünden Analizi’ konulu 
eğitim konuşması İstanbul Barosu’na kayıtlı Av. Neslihan Akay 
ve Av. Hüsnü Özkarayel tarafından 29 Mayıs 2013 Çarşamba 
günü Kocaeli Sanayi Odası, İzmit, Merkez Binası, Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik pratik bilgi 
ve tecrübeler aktarıldı. Katılımın ücretsiz olduğu toplantıda; Av. 
Hüsnü Özkarayel şu konularda bilgilendirme gerçekleştirdi:

“İş sözleşmesi türleri nelerdir? İşe ve işyerine uygun söz-
leşmeler nasıl hazırlanmalıdır? İş sözleşmelerine ne tür şartlar 
konulabilir?”

Aynı şekilde Av. Neslihan Akay’da “İş davalarında neticeye 
etki eden sebepler, iş davaları hangi sebeplerle işveren aleyhine 
sonuçlanır? İş davaları hangi önlemlerle ve ne şekilde bertaraf 
edilebilir? İşe alma ve işten çıkarma sürecinde dikkat edilmesi 
gereken hususlar.” konularında bilgilendirme yaparken toplantı 
soru cevap bölümüyle tamamlandı.

İşçi-İşveren ilişkisinin davalar yönünden analizi konulu toplantı 
gerçekleştirildi
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SGK’dan 
BİZİMKÖY’e 

ödül
- Törende ödül almaya hak kazanan
firmalar ve temsilcileri şöyleydi;
-Türk Pirelli A.Ş. 
(Endüstri İlişkileri Müdürü Gence Saygun)                  
- Brisa A.Ş. 
(Çalışma İlişkileri Uzmanı Ali Burgu)
- Tüpraş A.Ş.
(İnsan Kaynakları Müdürü Nezih Akçınar)
- Gölcük Tersane Komutanlığı
 (Personel Müdürü Albay Tayfur Utku)
- Hyundai Assan A.Ş. (İnsan Kaynakları 
Uzmanı Ahmet Selçuk Ekiz)
- Kordsa Global A.Ş.
(İplik Üretim Müdürü Fuat Bekircan)
- Çolakoğlu A.Ş. (İnsan Kaynakları 
Yöneticisi Nezir Yalçınkaya)
- Alstrom Grid Enerji A.Ş.
(İnsan Kaynakları Müdürü Tolga Demir)
- Tübitak MAM Araştırma Merkezi
(Başkan İbrahim Gener)
- Tübitak İleri Teknoloji Merkezi
(Başkan Yard. Volkan Korkmazer)
- Hayat Kimya A.Ş.
(İnsan Kaynakları Müdürü Süreyya Başal)
- Nuh Çimento A.Ş. (İnsan Kaynakları 
Müdürü  Muharrem Gökgöz)
- Treunidas Rup İnşaat
(İnsan Kaynakları)

3 - 19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal 
Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında, İz-
mit Antikkapı Restaurant’ta anlamlı ve önem-
li bir tören yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu 

(SGK) İl Müdürlüğü, 2012 yılında en fazla sigorta primi 
yatıran kuruluşları plaketle ödüllendirdi. Kocaeli Sanayi 
Odası bünyesinde kurulu bulunan Bizimköy Engelliler Üre-
tim Merkezi’de ödül alan firmalar arasında yer aldı. 

Antikkapı’daki törene SGK İl Müdürü Nurettin Nacar 
ev sahipliği yaptı. Törene Vali Ercan Topaca, Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Mil-
letvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Mehmet Hilal Kaplan, 
AKP İl Başkanı Mahmut Civelek,  İzmit Kaymakamı Sabit 
Kaya,KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Genel Sekrete-
ri Memet Barış Turabi, KOTO Başkanı İbrahim Keleş ile, 
prim rekortmeni firmaların temsilcileri katıldılar.

- SGK İl Müdürlüğü için yeni bina yapılacak
Törende konuşan TBMM Eğitim Gençlik ve Spor Ko-

misyonu Başkanı, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık,  2006 
yılında yenilenen SGK’nın Avrupa’da örnek gösterilen 
kuruluş haline geldiğini söyledi. Fikri Işık, Yahya Kaptan 
Mahallesi’nde SGK İl Müdürlüğü için yapılacak yeni bina-
nın proje ihalesinin 27 Mayıs’ta gerçekleşeceğini açıkladı. 

- Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ne 
ödül geldi
Törenin son bölümünde SGK İl Müdürü Nurettin Nacar 

Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde kurulu bulunan Bizim-
köy Engelliler Üretim Merkezi Müdürü Hüsnü Bayraktar’a  
prim ödemeleri nedeyle bir plaket verdi. 
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[sektörlerden: ofis mobilyaları ►[sektörlerden: ofis mobilyaları ►

11999 Yılında kurulan derneğimiz OMSİAD, 
bir çok sektörde olduğu gibi Ofis Mobilya 
Sektörü’nde de rekabetçi bir ortamın olma-
sına karşın, firmaları bir araya getirerek, 

ortak menfaatlerin tespit ve tesisi, sektörle ilgili bilgi ve 
tecrübeleri, olumlu-olumsuz durumları paylaşıp; ”Acaba 
sektör için ne yapabiliriz, nasıl daha ileriye taşıyabiliriz?” 
anlayışı etrafında birleştirme amacını, her geçen gün ar-
tan üye sayısıyla, başarıyla yerine getirmektedir. Halen 
derneğimizin, her biri sektörün önde gelen firmalarından 
oluşan 66 üyesi bulunmaktadır.

Dernek-üye ilişkileri yanında, üyelerimiz arasındaki 
ilişkilerin de gelişip, güçlenmesine, yetkili kurum ve ku-
ruluşlar nezdinde, sektörün gelişimi ve rakip ülkelerle re-
kabet gücünün artırılması için alınması gereken tedbirler, 
mevcut sorunlar ve çözüm önerilerinin dile getirilmesi 
yönündeki bireysel girişim ve faaliyetlerimiz yanında, bu 
amaçla çeşitli kurum ve kuruluşlarca oluşturulan sektörel 
platformlarda OMSİAD olarak yer almakta ve sektörü-
müze ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerimizi dile getir-
mekteyiz.

Derneğimiz, kurulduğu günden itibaren yürüttüğü 
ciddi, kararlı ve tutarlı faaliyetleri ile Avrupa Ofis Birli-
ği (FEMB)’nin dikkatini çekmeyi başararak ikili ilişkiler 
hızlı geliştirilmiş ve 2004 yılında Avrupa ve dünya pazar-
larında saygın bir yeri olan bu birliğin üyesi oldu.

DTM tarafından oluşturulan ‘Mobilya Çalıştayı’, Kal-
kınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan 
Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında 

kurulan Özel İhtisas Komisyonları altında oluşturulan ‘Mo-
bilya Çalışma Grubu’,  ‘TOBB Türkiye Mobilya Ürünleri Sek-
tör Meclisi’, ‘İTO 90. No.lu Mobilya Konseyi’… vb. sektörel 
platformlarda da OMSİAD olarak yer almakta, sektörümüze 
ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerimizi dile getirmekteyiz.

- Üniversitelerle işbirliği yapıyoruz
 OMSİAD, sektörün tasarım ve üretim kalitesi konusun-

da çektiği sıkıntılara çözüm bulabilmek için üniversitelerle 
işbirliği yapıyor. 

2011 yılında; ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
(EÜTB) işbirliğinde ve OMSİAD üyesi firmaların destek-
leriyle “Bekleme Koltuğu Tasarımı” adı altında bir proje 
başlattık. Projeler öğrenciler tarafından geliştirildi ve Ka-
sım 2011’de, seçilen 19 ürünün prototiplerinin 10 üye firma 
tarafından imal edilerek, OMSİAD-CNR-ODTÜ EÜTB işbir-
liğinde, ‘Officexpo 2012 Ofis Mobilyaları Fuarı’nda sergi-
lendi. Ayrıca projenin son aşaması olarak, projede yer alan 
çalışmaların paftaları ve prototipleri; 05-08 Haziran 2012 
tarihleri arasında, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nde gerçek-
leştirilen ‘ODTÜ Mezuniyet Projeleri Sergisi’ kapsamında, 
‘Özel Temalı Sergiler’ kategorisinde sergilendi.  

2012 yılı son çeyreğinde ‘İnternet Noktaları İçin Mobilya 
Tasarımı’ projesi çalışmaları başlatıldı. Prototipleri sektörün 
öncü firmaları tarafından üretildi. ODTÜ Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölümü’nün 33 son sınıf öğrencisinin gruplar halin-
de çalıştığı projede havaalanı, alışveriş merkezi, fuar alanı, 
otobüs terminali gibi günlük yaşantımızda vakit geçirdiğimiz 
ve kısa süreli internete bağlanma ve çalışma ihtiyacı duy-

OMSİAD Başkanı Ercan Ata: 
Tüketicinin ofis yaşam kalitesini 

arttırmak görevimiz
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duğumuz mekanlara özel 9 farklı tasarım önerisi sunuldu. 
OMSİAD üyesi 9 firmanın bire bir ölçekte prototiplerini 
gerçekleştirdiği bu dokuz projenin final jürisi 16 Ocak 2013 
günü, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yapıldı. 

- Türkiye’de en çok tasarımcı ile çalışan sektörüz
Ofis mobilyaları sektörü, Türkiye’de tasarıma değer ve-

ren, belki de en çok tasarımcı ile çalışan sektör. Küresel re-
kabete uyum çerçevesinde, son yıllarda özellikle ofis mobil-
yaları sektöründe  tasarım ve Ar-Ge’ye yapılan yatırımlar, 
meyvelerini daha şimdiden vermeye başladı. 

Türk Patent Enstitüsü’nün güncel verilerine göre;  mo-
bilya üreticisi firmaların 2001-2011 yılları arasındaki fay-
dalı model tescil sayısı 41;  marka tescili sayısı ise 150 ola-
rak gerçekleşti. 2006-2012 yılları arasındaki endüstriyel 
tasarım tescillerinin sayısı ise 35’i buldu.  Firmalarımızın; 
geleceğin ofis ortamlarının ihtiyacını göz önünde bulundu-
rarak, tasarım ve inovasyon odaklı  bir yaklaşım doğrultu-
sunda hayata geçirdiği ürünler;  Red Dot, iF ve Good Design 
gibi uluslararası saygın platformlarda ödüle layık görülme-
ye devam ediyor. Bunun neticesi olarak; ofis mobilyaları 
sektörünün, Türk mobilya sektörüne tasarım ve inovasyon 
alanlarında öncülük etmekte olduğunu söylemek mümkün.

- Sektörün toplam mobilya üretimindeki payı 
dış ticaret verilerine göre yüzde 85
Mobilya arzı ve talebi doğrudan yeni konut inşaatlarına 

ve gelir artışına paralel bir seyir izlemektedir. Ofis mobil-
yaları için ise talep, büyük ölçüde işyeri açılması ve inşaat-
larına, ofis otomasyon sistemlerinin kullanımına ve doğal 
olarak istihdamın artmasına bağlıdır. 

 Genel konumuyla iç piyasaya dönük olan sektörde ço-
ğunluğu geleneksel yöntemlerle çalışan küçük işletmeler 
ağırlıktadır. Büyük işletmelerin sektöre girmesiyle oto-
masyonlu üretim gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ev ve 
ofis mobilyalarının toplam mobilya üretimindeki payının, 
dış ticaret verilerine göre yüzde 85 oranında olduğu, ka-
lan yüzde 15‘lik diliminin ise hava taşıtlarında kullanılan 
türden mobilyalar, motorlu taşıtlardaki oturmaya mahsus 
mobilyalar, bunların aksam ve parçaları ile mağaza mobil-
yalarının oluşturduğu düşünülmektedir.

Son yıllarda artan refah seviyesi ile birlikte bina içi de-
korasyon konut satışından daha önemli bir konuma gelmiş-
tir. Mobilya talebi değiştirme, yıpranma gibi normal neden-
lerin dışında estetik kaygılardan da etkilenmekte ve moda 
eğilimleri de ürün değiştirmede önemli rol oynamaktadır. 

Üretim aşamasında ithal ürün kullanımı çok az olan 
hatta olmayan, katma değeri yüksek nadir sektörler arasın-
da yer alan Türk mobilya sanayinin, gelecek yıllarda ülke 
ekonomisine katkı sağlayan en önemli sektörler arasında 
yerini alacağı ve uluslararası mobilya pazarlarında daha 
etkili olacağı düşünülmektedir.

-Günümüz ofis mobilyalarında yeni trend, 
 açık ofis sistemidir
Modern görünümlü tasarımlarla birlikte, şu an ofis mo-

bilyalarında yeni trend, açık ofis sistemidir. Çoklu çalışma 
birimleri olarak tanımlanan açık ofis sistemleriyle birlikte 
çalışma alanında sabit kitleler yok artık. Açık ofis sistemle-
rinde hareketli ürünlerin kullanılmasıyla aynı ortamda faz-
la kişinin rahatça çalışması amaçlanıyor. Bunun yanında 
modern toplantı masaları ve gurupları da önemli bir yer 
tutmaktadır. Kalite, estetik, fonksiyonellik, ekonomik ve 

görsellik anlayışındaki gelişme ve değişmeler üretim trendi-
nin belirlenmesinde öne çıkan faktörlerdir. Gözü yormayan 
dingin, soft ve kombinasyon ve dereceleri iyi ayarlanmış id-
dialı renkler ilgi çekmektedir.

Ekolojik duyarlılık ve sürdürülebilirlik konusundaki du-
yarlılığın giderek artması, bunun yanında, insan sağlığına 
ve çevreye duyarlı bir üretim bilincinin oluşmaya başla-
masıyla dünya’ da ve ülkemizde yavaş yavaş da olsa ‘Yeşil 
Mobilya’ kavramı yerleşmeye başlamaktadır. Yeşil mobilya 
kavramında amaç, kullanılan ürünlerin çevreci özelliklere 
sahip olmasıdır. Çevre dostu kimyasallar kullanılarak üre-
tilen yeşil mobilyaların yandığı zaman açığa zehirli gaz çı-
karmaması, üretimde kullanılan malzemelerin klorofloro-
karbon içermeyen, anti kanserojen ve geri dönüşüm oranı 
yüksek malzemelerin kullanılmasıdır. Bilindiği üzere, geri 
dönüşümlü malzeme, başka bir şeyden dönüştürülerek elde 
edilmeyen, serbest bırakıldığında belli bir süre içinde çevre-
ye her hangi bir zarar vermeden, yüzde 90’ dan fazla oran-
da doğaya karışan malzemelerdir. Söz konusu ürünlerden 
üretilen bir ürünün kullanım ömrü dolduğunda, çöpe gön-
derilirken, içindeki alüminyum…v.b. maddelerin eritilerek 
yine üretime kazandırılabilmesi mümkündür. Önümüzdeki 
yıllarda bu tür konsept ürünlere yönelişin artacaktır.     

Son yıllarda, ‘Akıllı Ev’ ve ‘Akıllı Ofis’ ile birlikte ‘Home 
Office’ kavramının gelişmeye başlamasıyla birlikte,  bu kon-
septe uygun olarak gelişen ve değişen inşaat sektöründeki 
arz-talep durumu izlendiğinde, bu yöndeki tercihlere yöne-
lişin artacağı gözlenmektedir.

Sahip olduğu genç ve ileri teknoloji sayesinde, Ofis Mo-
bilya Sektörü’ nün, değişen ve gelişen ofis anlayışından 
kaynaklanacak yeni ürünlerin geliştirmesi ve üretimine de 
kolaylıkla cevap verebileceği değerlendirilmektedir. Ekono-
mi Bakanlığımızın ‘2023’te 500 milyar dolar ihracat’ he-
defleri doğrultusunda, önümüzdeki dönemde çıtayı daha da 
yükselten Türk mobilya sektörü, orta vadede ihracatını 5 
milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşabilmek 
için üretici firmalar olarak; üretim kapasitesi, uluslarara-
sı kabul gören ürün sertifikalarına haiz kaliteli ürünlerin 
üretilmesi yanında, fiyat, garanti süreleri, teslimat süreleri 
ve ambalaj kalitesi vb. konularda  belli bir standardı ya-
kalamamız gerekiyor. Bunun yanında; her platformda, çe-
şitli dernek, oda, birlik yetkililerince dile getirilen malum 
sorunların aşılması yönünde, üretici ve devlet elbirliği ile 
alınması gereken tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi, 
destek ve  teşviklerin artırılması halinde ‘2023’ de 500 mil-
yar dolar ihracat’ hedefine adım adım yaklaşacaktır. Dünya 
pazarlarında hak ettiğimiz yeri alabilmemiz için, rekabet 
gücünü ve ihracat imkanını kısıtlayan sorunların, gerekli 
yasal düzenlemelerle ivedilikle ortadan kaldırılarak, özel 
sektör ve devlet eliyle top yekun bir ihracat seferberliğine 
ve işbirliğine ihtiyaç vardır.

Ofis mobilyaları sektörünün üreticilerini global 
alıcılarla buluşturdu. 
Üniversite ve sanayi işbirliğine ilişkin proje çalış-
malarının yanı sıra sektör yeniliklerinin görücüye 
çıktığı organizasyon yoğun ilgi gördü. 
Türkiye’nin merkezi satın alma kurumu, iç pazarın 
en büyük alıcısı konumundaki DMO (Devlet Mal-
zeme Ofisi) üretici firmalarımızla buluşmak, bek-
lenti ve sorunlarımızı daha yakından aktarabilmek 
amacıyla, katılımcı olarak iştirak etti.

•

•

•
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Türkiye’de ofis ve eğitim mobilyası sektörünün öncü 
firmalarından biri olan Beşerler Grup, Dubai’de gerçek-
leşen The Office Exhibition 2013 fuarında iş ve eğitim 

hayatına konfor ve yenilik getirme hedefinde olan ürünlerini sergile-
di. 

65 ülkeden 20 bin civarında ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, 
Beşgen Ofis’in yeni tasarımları Carve VIP Yönetici, Vision VIP 
Yönetici, Rotto Operasyonel, Pause bekleme, Toro&Star öğrenci 
sıraları ve Star öğrenci sandalyesi ürünleri ziyaretçileri ağırladı. 
Türkiye’ nin önde gelen ofis ve eğitim mobilyası markalarından biri 
olan Beşgen, 35 ülkeden 600’ e yakın firmanın katılımıyla gerçek-
leşen fuarda yenilikçi ürünlerini tanıtarak yeni işbirliği imkanlarını 
değerlendirdi. Standında ürün çeşitliliği, renk kombinasyonları 
ve kalitesiyle fark oluşturmayı ilke edinen Beşerler, ofis ve eğitim 
mobiyalarına ait güncel trendler ve uygulama ipuçlarını da fuar 
ziyaretçileri ile paylaştı.

-Uluslararası ziyaretçilerden Beşgen ürünlerine büyük ilgi 
Fuar süresince sürekli olarak ziyaretçi alan Beşerler standını BAE, 
Qatar, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Avusturalya, İngiltere, Hollan-
da ve Rusya başta olmak üzere pek çok uluslararası profesyonel 
katılımcı ve iç mimarlar ziyaret etti. Beşgen ürünleri dayanıklılık, 
rahatlık ve tasarım konusunda ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

-Bölgenin en  büyük  mobilya  fuarı olarak kabul görüyor 
Dubai Office Exhibition 2013 günümüz mobilya trendlerini ortaya 
koyma hedefinde ilerleyen bir fuar olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.  
Fuarda açık ahşap renkler, krom rengi ayaklar, ana renklerin ha-
kim olduğu bekleme grupları ve koltuklar ile sıcak renklerin hakim 
olduğu kumaşlar öne çıktı. Ayrıca açık ofis trendine ek olarak ofis-
lerde daha çok özel alan oluşturmaya yönelik bölücü panel ve özel 
toplantı kabinleri gibi ürünlerin ağırlıkta olduğu da gözlemlendi. 
Beşerler Grup bölgede söz sahibi global firmalar ile bir araya gel-
me ve dünya standartlarındaki ürünlerini uluslararası ziyaretçilere 
sunma fırsatlarını yakaladığı fuarı oldukça verimli geçirdi. Avru-
pa, Ortadoğu ve Afrika’da yer alan büyük firmalarla işbirlikleri 
yapmayı hedefleyen Beşerler Grup uluslararası fuarlara katılmayı 
önümüzdeki yıllarda da sürdürecek.

[şirketlerden ►

Beşerler Grup Dubai Office 
Exhibition 2013 fuarına katıldı
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[rapor ►[rapor ►

Buna göre Kocaeli ilinde, Nisan ayında 70,9 olarak belirlenen kapasite kullanım 
oranları, Mayıs ayında 0,4 puan artarak 71,3 olarak belirlendi. 

Türkiye genelinde de, kapasite kullanım oranları bir önceki aya göre 1,2 puanlık bir 
artış gösterdi. Mayıs ayında kapasite kullanım oranlarındaki artış genel olarak, bazı 

sektörlerdeki sezona bağlı artışlar ve düşen emtia fiyatları ile açıklandı.

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

odamızca bir araştırma yapılmıştır. 
Araştırmaya katılan firma sayısı 105 adet olup bu firmaların 

yüzde 74’ü KOBİ, yüzde 26’sı büyük ölçekli firma niteliğindedir. 

MAYIS 2013

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

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

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri
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Firma Bildirimleri (%) Haziran

Arttı/Artacak 34,88

Değişmedi/Değişmeyecek 55,81

Azaldı/Azalacak 9,31

İÇ SİPARİŞLER

Ankete katılan firmaların yüzde 21,4’ü 
dış siparişlerinin Haziran 

ayında arttığını belirtirken, yüzde 
12,9’u ihracatlarında azalış bildirdi. 

Firmaların yüzde 65,7’sinin ise 
Haziran ayında alınan dış sipariş 

miktarlarında bir değişim yaşanmadı.  
Genel olarak, siparişlerdeki artışta mev-
simsel etkiler neden olarak gösterildi.

Firmaların yüzde 34,9’unun Mayıs ayında 
iç siparişlerinin arttığı belirtilirken yüzde 
9’unun siparişlerinin azaldığı belirtildi. 
Genel olarak, sektörlerin siparişlerdeki 

artış, sezona bağlı olarak açıklandı.

SİPARİŞLER

Firma Bildirimleri (%) Haziran

Arttı/Artacak 21,43

Değişmedi/Değişmeyecek 65,71

Azaldı/Azalacak 12,86

DIŞ SİPARİŞLER

Mayıs ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 23,9’unun istihdamlarının 
arttığı, yüzde 67,4’ünün ise istihdamlarında bir önceki aya göre değişim

 yaşanmadığı belirlendi.

Firma Bildirimleri Mayıs (%)

Arttı 23,91

Değişmedi 67,39

Azaldı 8,70

İSTİHDAM24%

76%
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[meslek komiteleri ve kso birimleri ►

Kocaeli 
Sanayi 
Odası’nda 
seçimler 

bittikten sonra oluşan 
Meslek  Komiteleri 
çalışmalarına hazırlanan 
programlar dahilinde 
başlattı. İlk olarak KSO 
Hazır Yemek ve Şeker-
leme Sanayi Grubu Mes-
lek Komitesi ilk toplantı-
sını yaparak 2013 yılı iş 
planını oluşturdu.

Komite Baş-
kanı MUB 
Yemek 
Ltd Şti. 

temsilcisi Mihriban 
Bilen’in Başkanlığında 
gerçekleşen toplantıya 
Kent Gıda A.Ş.’den Can 
Buharalı, Sahan Yemek 
Ltd. Şti.’den Necmi 
Gidici, Yıldızcan Pişma-
niye Ltd.Şti.’den Kenan Akbaş ve Özcan Pişmaniye Ltd.Şti.’den Murat Can katıldı.  2013 yılı çalışma takviminin oluşturul-
duğu toplantıda, meslek grubunda yer alan tüm üyelerin ziyaret edilmesi, iller arası ortak toplantı yapılması ve gıda sektör 
toplantısı yapılması gibi bir çok kararlar alınarak önümüzdeki aylar için yapılması yönünde hedef konuldu. 

KSO’da meslek komiteleri 
çalışmalarına başladı

Destek hizmetleri servisi...
Kocaeli Sanayi Odası destek hizmet-

leri servisi 4 oda personeli ve  3’er kişilik 
güvenlik ve temizlik personeli ile birlikte, 
üyelerin ve çalışanların daha iyi şartlarda 
işlemlerini yapabilmeleri için hizmetlerini 
sürdürüyor. 

Oda binasının, ihtiyaçların daha iyi kar-
şılayabilmesi için bina ile ilgili teknik donatı 
ile malzemelerin, tesisatın bakımı, onarımı 
ve en iyi şekilde kullanımı ile korunmasını 
sağlayan birim, ayrıca faaliyetlerin aksa-
madan yürütülmesini sağlamak amacıyla 
Oda araçlarını her zaman göreve hazır hal-
de tutarak koordinasyonlarını sağlıyor. 

Hizmet binasında yer alan konferans ve 
eğitim salonlarının hizmete hazır halde tu-
tulmasını ve diğer kişi ve kuruluşlara tahsis 
edilmesi işlerini de yürütmekle görevli olan birim geçtiğimiz 
yıl içerisinde 500’den fazla organizasyonda görev aldı. Ay-

rıca Oda’nın sosyal sorumluluk projelerinde ve 
organizasyonlarında aktif rol alarak bu hiz-
metlerin yerine getirilmesinde çaba gösterdi.

Oda sosyal tesislerinden; çalışanların, üye-
lerin ve diğer kişilerin yararlanması ile ilgili 
faaliyetleri yürüten birim çevreye olan duyar-
lılığının bir göstergesi olarak şehir içinde ol-
ması tasavvur dahi edilemeyen güzellikteki oda 
bahçesinin de her türlü bakımını da  yerine ge-
tiriyor.

Birim ayrıca Oda’nın sosyal sorumluluk fa-
aliyetleri arasında önemli bir yeri olan ‘Bahar 
Konserleri’ organizasyonlarında ve her yıl dö-
nemsel olarak gerçekleştirilen gıda ve kırtasiye 
yardımları dağıtımının yapılması gibi hizmet-
lerin de yerine getirilmesini sağlıyor.

Destek hizmetleri servisi Şehittin Çoker’in 
sorumluluğunda Nihat Keser, Akif Bağdaçiçek ve İbrahim 
Akbulut’tan oluşuyor.



�1Kocaeli Odavizyon

İzel Kimya A.Ş, boya ve vernik sanayisinde yaygın 
olarak kullanılan sentetik reçine ihtiyacını kar-
şılamak için 1996 yılında faaliyetlerine başladı. 
2011 yılı sonlarında Dilovası’nda ki modern tesi-

sine taşınan İzel Kimya, şu anda toplam 10 bin metreka-
relik alana kurulan fabrikasında faaliyetlerini sürdürüyor. 
8 bin 500 metrekaresi kapalı alan olan fabrikasında İzel 
Kimya, 50 bin ton üretim gerçekleştirebiliyor. Yine üretim 
imkanlarını kolaylaştırabilmek adına, işletme içerisine bü-
yük bir depo alanıda yapılmış durumda. 

İzel Kimya’nın sürdürebilirlik stratejisinin, mevcut ve 
yeni nesillere parlak yaşamlar oluşturmak için şirketin mis-
yonu ile güçlü şekilde bağlı olduğunu ifade eden İzel Kimya 
Genel Müdürü Suat Çelik; “İzel Kimya olarak, gelecek yıl-
larda sürdürebilirliğin esas ve değerlere yön vereceği inancı 
ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ekonomik başarı, çevre 
koruma ve sosyal sorumluluk arasında denge kurmak, uzun 
zamandır kurumsal kültürümüzün temelini oluşturuyor.

Sürdürebilir ürün geliştirmek, gelecekteki iş portföyü-
müzün temelini oluşturduğundan, İzel Kimya için büyük 
önem taşıyor. İzel Kimya’nın bugün bile üretiminin çoğu 
yeni ve sürdürebilir ürünler ile yenileniyor.” dedi.

Her geçen gün portföyüne yeni ürünler katan İzel 

Kimya’nın ürünleri arasında; epoksi reçine sertleştiricileri 
(polyamide ve polyamine bazlı) solventli ve solventsiz, ter-
moplastik akrilik reçine ve doymuş polyesterler yer alıyor.

-Türkiye’de ‘Alkid Reçinesi’ üreten tek şirket
Türkiye’de yalnızca ‘Alkid Reçinesi’ üreten tek şirket ko-

numda olan İzel Kimya’nın başarısının arkasındaki sebepler 
ile ilgili de bilgiler veren İzel Kimya Genel Müdürü Suat 
Çelik şunları kaydetti:

“Çalışmalarımızda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007 Yönetim sistemlerini benimsiyoruz ve 
müşterilerimize her zaman kaliteyi sunuyoruz. 

İzel Kimya olarak, bu kalitemizi uluslararası piyasaya 
ulaştırabilmek için, dünyaca ünlü ve güvenilir bir şirket olan 
163 yıldır ismini kalite ile taşıyan Worlée şirketi ile Joint 
Venture (ortak girişim) anlaşma yaptık.

Ayrıca İzel Kimya Worlée ile yapmış olduğu Joint Ven-
ture (ortak girişim), aralıksız süren Ar-Ge çalışmaları ile 
Türkiye’yi alanında yeni bir çok ürün ile tanıştırmayı he-
defliyor.

İzel Kimya kaliteli hizmet sunmak için üretiminin her 
aşamasını sürekli kontrol altında tutmak suretiyle, teknik ve 
tecrübeli kadrosuyla çalışmalarını gerçekleştiriyor.”

İzel Kimya, 10 bin 
metrekarelik alana kurulu 

fabrikasında her geçen gün yeni 
ve sürdürülebilir ürünler üretiyor
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Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli 
Genç Girişimciler Kurulu ta-
rafından düzenlenen ‘Doğa ve 
Enerji’ konulu panel Kocaeli 

Sanayi Odası Konferans salonunda yapıldı.
İzaydaş Genel Müdürü Muhammed Sa-

raç, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri 
Gültekin Görüm, Kocaeli Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Penbe Arslan, Kocaeli Sa-
nayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Elif 
Bilgisu, Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu ve 
Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri, 
sanayiciler ile Kocaeli Üniversitesi öğren-
cilerinin katıldığı panelin açılış konuşması-
nı yapan Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu 
Başkanı Atalay Kaya,izleyicilere ve pane-
listlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye’nin Doğa ve Enerji konusunda 
en deneyimli bilim adamlarının yer aldığı  
‘Doğa ve Enerji’ konulu panelin moderatör-
lüğünü Kocaeli Genç Girişimciler İş Geliş-
tirme Komisyonu Başkanı Gizem Doğa Çil 
üstlendi.Panelde Bilkent Üniversitesi Öğre-
tim Görevlisi, TMMOB Petrol Mühendisle-
ri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu 
Başkanı Necdet Pamir, ‘Enerji, Dünya ve 
Türkiye’ konulu sunum yaptı. Kocaeli Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doğa Bilimci-Eko-
nomist Prof.Dr. Alaeddin Bobat, ‘Doğamız 
ve HES Projeleri’ konusunda, Marmara 
Üniversitesi Enerji Anabilim Dalı başkanı 
Eurosolar Türkiye mütevelli heyeti üyesi ve 
Türkiye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tanay 
Sıtkı Uyar ‘Enerjide Çözüm’ enerjinin etkin 
kullanımı ve yüzde 100 yenilebilir enerji ko-
nularında sunum gerçekleştirdiler.  

KSO’da 
‘Doğa ve Enerji’ 

konulu panel 
gerçekleştirildi

ODTÜ KYÖD  ve 29 Ekim Ortaokulu 
öğrencilerinden anlamlı sergi

ODTÜ KYÖD 5’inci sınıf ve 29 Ekim Ortaokulu öğrencilerinin bir-
likte ‘Yarısı senin yarısı benim’ konulu proje kapsamında gerçekleştir-
dikleri resim sergisi dün Kocaeli Sanayi Odası Sergi salonunda açıldı.

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD İlköğretim Okulu yöneticileri 
sanayici işadamlarından Şerif Ünan, Sedat Açıldı, Cihat Uçar, Naci 
Dil, Ferruh Şensoy ve Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Ba-
rış Turabi, okul öğretmenleri Betül Kubilay ve Görkem Lülecioğlu  ve 
öğrencilerin katılımıyla  resim sergisi açılışı yapıldı. Açılış öncesi okul 
öğretmenleri Betül Kubilay ve Görkem Lülecioğlu bilgi verdiler. 

ODTÜ KYÖD 5’inci sınıf öğrencileri, görsel sanatlar öğretmeni Be-
tül Kubilay’ın önderliğinde çok anlamlı bir proje yürüterek, çevreleri-
ne olumlu mesajlar veriyorlar. Geçen yıl uygulanmaya başlanan bu yıl 
2’cisi uygulanan ‘Yarısı Senin Yarısı Benim Dünya Hepimizin’ konulu 
projenin amacı, dünyanın tüm canlılar için ortak yaşam alanı olduğu ve 
barış ortamında kardeşçe yaşamamız gerektiğini vurgulamak. Bu yıl 
proje ortağı 29 Ekim Ortaokulu ile birlikte, resim sanatının evrensel di-
lini kullanarak gerçekleştirdiler. Projeyi birlikte yürüten ODTÜ KYÖD 
İlköğretim Okulu görsel sanatlar öğretmeni Betül Kubilay ve 29 Ekim 
Ortaokulu Görsel  Sanatlar öğretmeni Görkem Lülecioğlu, projenin 3 
aşamadan meydana geldiğini belirttiler.

İlk aşama resim çalışmalarının yarısının ODTÜ KYÖD 5’inci sınıf 
öğrencileri tarafından yapılması, 2’nci aşama proje ortağı olan 29 Ekim 
Ortaokulu 5’inci sınıfında okuyan öğrencilerin, resimlerin kalan yarıla-
rını tamamlamaları, son aşama da biten çalışmaların Kocaeli halkıyla 
paylaşılması ve mesajın iletilmesi amacıyla Kocaeli Sanayi Odası’nda 
7-11 Nisan 2013 günlerinde düzenlenen sergiyle sonlandırılması  şek-
linde planlandı.
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  Zeytinoğlu ailesi 
KSO VE ABİGEM 

çalışanlarını ağırladı

Kocaeli Sanayi Odası  ve  kısa adı HKT-
DC olan Hong Kong Ticareti Geliştirme 
Konseyi İstanbul Şubesi işbirliği ile düzen-
lenen ‘Hong Kong  Bilgilendirme’ semineri 
gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası konferans salo-
nunda düzenlenen ‘Hong Kong Bilgilendir-
me’ seminerinin açış konuşmasını yapan 
KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, 
Hong Kong hakkında kısa bilgiler vererek, 
Hong Kong’un özel idari statüsündü yöne-
tildiğini vurgulayarak dünyanın 3’üncü finans merkezi olduğu-
nu söyledi. Türkiye’nin Hong Kong ile az da olsa ticari ilişkileri 
bulunduğunu vurguladı.

Seminer’de HKTDC İstanbul Temsilcisi  Perran Özsu Öz-
çaldıran katılımcılara Hong Kong hakkında bilgi aktarımın-
da bulundu. Hong Kong Ticari Geliştirme Konseyi’nin Hong 
Kong’lu ticari işletmeler, üreticiler ve servis sağlayıcıların pa-
zarlama kolu olduğunu vurgulayan  HKTDC İstanbul Temsilci-
si Özçaldıran; “Hong Kong dış ticaret ve finans sektörlerinde 

dünyanın en hareketli ekonomilerinden 
biri. Bu bağlamda dış ticaret prosedürle-
ri ve iş yapma yöntemleri de en süratli ve 
efektif yolun bulunmasına odaklandı. Pek 
çok ülke bu ülkeyi ticaret işlemlerinde 
önemli bir üs olarak kullanılıyor. Ülkemiz 
iş dünyasında Çin’de her tür ürünün düşük 
maliyetlerle üretildiği dolayısıyla Hong 
Kong gibi pazarlarda satış yapılamayaca-
ğı önyargısı bulunuyor. Çin’deki üretimin 
Hong Kong’dan da dünyaya transfer edil-

mesi bir nebze doğru olmakla birlikte, öte yandan Hong Kong, 
kişi başına düşen milli geliri ve standartları son derece yüksek, 
kaliteli ürünlere müşteri olan bir nüfus ile yıl boyu ülkede faal 
olan uluslararası alıcıları da bünyesinde barındıran önemli bir 
ülke” dedi. Hong Kong’un 2011 yılı toplam ihracatı 456 mil-
yar dolar, ithalatı ise 511 milyar dolar. 2011’in ilk 8 ayında 
Türkiye’nin Hong Kong‘a ihracatı yüzde 81, ithalatı  yüzde 
23 arttı. İhracat ve ithalat toplam değerlerine bakıldığında bu 
pazarın ne kadar önemli olduğu görülüyor. 

Özçaldıran: Hong Kong, Çin’e açılan kapıdır

Sponsorluklarımız

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve eşi Rüya Zeytinoğ-
lu Kocaeli Sanayi Odası çalışanları ve bünyesinde kurulu 
bulunan ABİGEM çalışanları ile ailelerini kapsayan da-
vette mükemmel bir ev sahipliği gerçekleştirdiler.

Değirmendere çıkışında İzmit körfezi sahilinde Zeyti-
noğlu Ailesi’nin bahçesinde düzenlenen bir bakıma artık 
geleneksel hale dönüşen davete  çalışanların büyük bölü-
mü katıldılar. KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, 
Temsilcilikler Genel Koordinatörü Necmettin Bayraktar, 
Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Müdürü Hüsnü 
Bayraktar’ın yer aldığı akşam saatlerinde başlayan da-
vette ikram oldukça boldu. Ayhan Zeytinoğlu ve eşi Rüya 
Zeytinoğlu, KSO ve  Abigem  çalışanları için her türlü özeni 
göstererek açık büfe yiyecekler sundular. Kartepe yemek 
fabrikası tarafından hazırlanan  ikramlarda, özellikle  ev 
sahibesi Rüya Zeytinoğlu ve Ayhan Zeytinoğlu’nun ilgi-
si dikkate değerdi. Zeytinoğlu Ailesi’nin oğulları İsmail 
ve Ayberk’te konukların çocukları ile yakından ilgilendi-
ler. İzmit Körfezi sahililinde güzel bir akşam yemeğini 
hoş sohbet eşliğinde yiyen ve güzel bir gün geçiren KSO 
ve ABİGEM  çalışanları Ayhan Zeytinoğlu ve eşi Rüya 
Zeytinoğlu’na teşekkür ettiler.

KSO, Gelibolu Oda Orkestrası Konseri’ne 
sponsor oldu
KSO, Avustralya ve Yeni Zelanda Ankara Büyü-
kelçilikleri işbirliğinde 27 Nisan 2013 tarihinde 
Ankara’da düzenlenen Gelibolu Oda Orkestrası’nın 
konserine sponsor oldu. Sözkonusu konser, Avustral-
ya ve Yeni Zelanda birliklerinin 1915 yılında Geli-
bolu Yarımadası’na gerçekleştirdikleri çıkarmanın 
anıldığı gün olan Anzak Günü onuruna düzenlendi. 
Konsere, KS0’yu temsilen Genel Sekreter Memet B. 
Turabi katıldı.     

��Kocaeli Odavizyon
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[girişimciler ►[etkinlikler ►

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mahmut 
Civelek ve yönetimi Kocaeli Sana-
yi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu  
ve yeni yönetimini ziyaret ederek 

görevlerinde başarı dileklerini sundular. AK Par-
ti İl Başkanı Civelek beraberinde Metin Gökçe 
(Ekonomik İşler Başkanı), İdris Alp (Sosyal İşler 
Başkan Yardımcısı), Adem Koç (Halkla İlişkiler 
Başkan Yardımcısı), Zekai İren, Recep Yıldız, 
Ceyhun Yalçın, Orhan Faruk Barış, Veli Haldız 
ile beraber göreve seçilen Kocaeli Sanayi Odası 
Yönetimine kutlama ziyaretinde bulundular. KSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AK 
Parti yönetimini Meclis Başkanı Hasan Tahsin 
Tuğrul, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Başaran, 
Çınar Ulusoy, Necati Hakoğlu,Mehmet Ali Kartal, 
İrfan Kanık, İbrahim Yelmenoğlu,Kemal Saraç ve 
KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi’nin ha-
zır bulunduğu ziyaret oldukça samimi bir sohbet 
havasında gerçekleşti. 

AK Parti İl Başkanı Civelek, KSO’nun Ayhan 
Zeytinoğlu yönetiminde güçlü bir  meclise sahip 
bulunduğunu vurgulayarak; “Sayın Zeytinoğlu, 
yeni seçimle çok daha güçlü bir meclis yapısına 
kavuşmuştur. 

Kocaeli Sanayi Odası yönetimi kentimizin 
gelişmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. 
KSO’nun  yeni ve güçlü yönetimiyle önümüzdeki 
dönem önemli projeleri hayata geçireceklerini 
bekliyoruz.” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, AK Parti İl Başka-
nı Civelek ve il yönetiminin ziyaretinden duyduğu 
mutluluğu dile getirerek, Kocaeli ekonomisi hak-
kında kısa bir sunum özetledi.Ayhan Zeytinoğlu, 
Kocaeli’nin devletten aldığı payın yükseltilmesi 
gerektiği üzerinde durdu. 

AKP Gölcük İlçe Yönetimi de aynı şekilde 
Başkan Ayhan Zeytinoğlu’nu ziyaret ederek hem 
tebrik etti hem de geleceğe yönelik çalışmalar 
hakkında görüş alışverişinde bulundular.

AK Parti il yönetimi KSO 
yönetimine kutlama ziyareti 

gerçekleştirdi
AKP Gölcük İlçe yönetimi

Başkan Zeytinoğlu’nu ziyaret etti

SGK Haftası dolayısıyla İl Müdürü Nacar 
KSO Başkanı Zeytinoğlu’nu ziyaret etti



Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sait Ertuğ,  İcra Kurulu Üyesi 
Başar Demirel, Kocaeli Üniversitesi Mes-
lek Yüksek Okulu Öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Alaeddin Bobat’ın da katılımıyla; Özel 
Atafen Lisesi’nde 9’uncu 10’uncu ve 11’inci 
sınıflara yönelik ‘Meslek Seçimi, Hedef Koy-
ma ve Girişimcilik’ konulu eğitim seminerle-
ri düzenlendi. 

Özel Atafen Eğitim Kurumları toplantı 
salonunda gerçekleşen seminerde Okul Kuru-
cu temsilcisi ve Halkla İlişkiler Müdürü Ba-
şak Tüysüz, Okul Müdürü Erhan Ürü, Okul 
Müdür Başyardımcısı Oğuz Çakır, branş öğ-
retmenleri ve öğrenciler hazır bulundu.

Seminerde, öğrencilerin kendi gelecekle-
rine yön verirken eğitim-öğretim hayatlarına 
dair bir plan ile hedefler koyarak hareket et-
meleri, meslek seçimine dair bilinçlenmeleri, 
belli bir hedeflerinin olması ve hedef koyarak 
başarıya daha sağlıklı ulaşabilecekleri üzeri-
ne sunum yapıldı.

Seminerin ana teması Alaeddin Bobat’ın 
sunumu ile ‘Mesleki Yönlendirme ve Meslek 
Seçimi’ olup, İcra Kurulu üyeleri de öğrenci-
lere ‘Hedef Koyma ve Girişimcilik’ hakkında 
bilgilendirme yaptılar.

Kocaeli Genç Girişimciler 
Kurulu Atafen Koleji’nde 

seminer düzenledi

Kocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğünde faa-
liyetlerini yürüten TOBB  Kocaeli Kadın Girişimci-
ler Kurulu; 27-28 Nisan 2013 tarihlerinde Tüyap 
Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen ‘Birlikte Büyüyoruz’ temalı 1’inci Ulu-
sal Kadın Girişimcilik Zirvesi’ne katıldı. 

BTSO’nun destekleriyle hayata geçirilen 1’inci 
Ulusal Kadın Girişimcilik Zirvesi kapsamında; 
düzenlenen seminerlerin yanı sıra, Türkiye’nin 81 
ilinden gelen kadın girişimcilerin ürünlerini sergi-
lediği, tanıtımlarını yaptığı, müşteri ve ilişki ağla-
rını genişletebildiği il standları da kuruldu. 

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu’nu temsilen 
İcra Kurulu Başkanı Penbe Kamacı Arslan, İcra 
Kurulu Üyesi Mukadder Doğanay, İcra Kurulu Üye-
si Bahar Baykal, Kurul Üyesi Naciye Özdemir ve 
Kurul Üyesi Nurdan Avşar zirve programına katı-
lım gösterdiler. Ayrıca Kocaeli ilini temsilen Koca-
eli Sanayi Odası’ndan Ayşen Barış ve Yasemin Nur 
Yüce, Ansan Hidrolik’ten Kocaeli Kadın Girişimci-
ler İcra Kurulu Üyesi Nurten Canayakın ve eşi Ali 
Canayakın, DS Yönetim ve Danışmanlık’tan Dilek 
Alp Perçin, Bilgili Mühendislik ve Danışmanlık’tan 
Bilsen Bilgili, Nivokido’dan Çiğdem Calvez ve Yıl-
dızcan Pişmaniye’den Çiğdem Akbaş tarafından 
açılan standlar fuar katılımcıları tarafından yoğun 
ilgi gördü. İcra Kurulu Başkanı Penbe Arslan, ilgi-
den çok memnun olduklarını açıkladı.

Kocaeli Kadın Girişimciler 
1’inci Ulusal Kadın Girişimci 

Zirvesi’ne katıldı

[girişimciler ►
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[ab bilgi merkezi ►

AB Bilgi Merkezleri, Türkiye’nin değişik böl-
gelerinde AB ve Türkiye-AB ilişkileri hakkın-
da yerelde halka doğru ve düzenli bilgi akışını 
sağlamak ve karşılıklı diyalog ve işbirliğini 

arttırıcı çeşitli etkinlikler düzenlemek amacıyla 1996 yılın-
da Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından oluştu-
ruldu. Delegasyon ve işbirliği içinde olduğu yerel ortakları 
tarafından kurulan AB Bilgi Merkezleri, Türkiye genelinde 
22 ilde hizmet veriyor. Kocaeli AB Bilgi Merkezi’de 2011 
yılında Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde kuruldu.

Bilgi Merkezleri, delegasyonun ‘AB Genişleme için İle-
tişim Stratejisi’nin hedefleri çerçevesinde pek çok faaliyet 
gerçekleştiriyor. Vatandaşların AB ile ilgili sorularını ya-
nıtlamak ve bilgi aktarmak; halkın çeşitli AB veri taban-
larına erişimini sağlamak; AB bilgi kaynakları arasındaki 
ağın genişletilmesine katkıda bulunmak; öğrenciler, yerel 
medya, iş çevreleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuru-
luşlarından oluşan hedef kitleler ile yakın ilişkiler kurmak 
ve sürdürmek; farklı kaynaklardan edinilebilecek bilgiler 
konusunda yönlendirmede bulunmak; uzman konuşmacıla-
rın katılımı ile Türkiye-AB ilişkileri ve AB politikaları ko-
nusunda seminerler, konferanslar düzenlemek; delegasyon 
ve çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan AB yayınlarını 
dağıtmak ve AB programları hakkında ilgili kesimleri bil-
gilendirmek bu hizmetlerden başlıcalarıdır.

Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Barış 
Turabi basın mensupları ile bir araya gelerek Kocaeli AB 
Bilgi Merkezi olarak 2013 yılındaki gerçekleştirilen ve 
planlanan etkinlikler konusunda bilgi verdi. Turabi; “Ko-
caeli AB Bilgi Merkezi olarak 2013 yılı içinde üniversite 
öğrencilerine yönelik Gençlik Konferansı, ilkokul öğrenci-
lerine yönelik İzmit ve Gebze’de Çocuk Tiyatrosu ve lise öğ-
rencilerine yönelik AB Öykü Yazma Yarışması düzenlendi. 
Bu etkinliklere ilgi oldukça yüksek oldu. İzmit ve Gebze’de 

düzenlediğimiz Çocuk Tiyatrosu Festivaline katılım 2 bin 
500 öğrenciyi buldu. Bu hafta Kocaeli Üniversitesi Öğrenci 
Kulüpleri ile öğle yemeğinde bir araya gelerek onlara da 
bilgi aktarımında bulunulacak. Haziran ayı içerisinde de 
sanayicilere ve tüm halka açık olacak AB Çevre ve Enerji 
Politikaları konusunda bir seminer ve atıklardan yapılan bir 
resim sergisi düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca DOMİF Fua-
rı ve Kocaeli Üniversitesi Bahar Şenliklerinde bilgilendirme 
stantları açılacak.” dedi.

-‘VI. AB Öykü Yarışması’ düzenleniyor
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonu işbirliğinde, AB Bilgi Merkezleri koordinasyo-
nunda Ortaöğretim öğrencilerinin ‘Farklılıklar İçinde Birlik’ 
konusunun Türkiye ve Avrupa Birliği’ne üyelik sürecindeki 
önemini düşünmelerine teşvik etmek amacıyla bu sene ‘VI. 
AB Öykü Yarışması’ düzenleniyor. Yarışma ortaöğretim ku-
rumlarının 9’uncu ve 10’uncu sınıf öğrencilerini hedefliyor.

VI. AB Öykü Yarışması’na oldukça yüksek düzeyde ilgi 
olurken, toplam 29 adet öykü başvuruda bulundu. Yarışma-
da illerde ilk 3’e giren öğrenciler jüri tarafından belirleni-
yor. Yarışmanın illerde yapılan ilk değerlendirme aşama-
sındaki jüri üyeleri arasında; Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 
Edebiyat Öğretmeni Yakup Berber, Kocaeli Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Hasan 
Kolcu, Kocaeli AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Aynur Ha-
cıfettahoğlu, AB Bilgi Merkezlerinin ev sahibi kuruluşunun 
temsilcisi olarak Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd. 
Elif Bilgisu ve öykü yazarı Kadir Yüksel yer alıyor. 

İkinci aşamada illerde ilk üçe girmeye hak kazanan öykü 
yazarı öğrencilerin öyküleri ulusal jüri tarafından değerlen-
dirilecek ve ardından ulusal ödül töreni gerçekleştirilecek. 
Ulusal etapta seçilen ilk üç öykü yazarı öğrencilerin yurtdışı 

KSO, AB Bilgi Merkezi 
KOÜ öğrenci kulüplerini 

bilgilendirdi
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ödül gezisine katılımları ile sona eriyor.
İlk olarak 2007 yıllında gerçekleştirilen AB Öykü Ya-

rışmasının amacı, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin öz-
gürlük, eşitlik, barış, dayanışma, güvenlik, birlik gibi AB 
değerlerini vurgulamak, yetişmekte olan kuşakları bu ev-
rensel kavramlar üzerine düşünmeye ve araştırmaya sevk 
etmek.

-KSO, AB Bilgi Merkezi KOÜ 
öğrenci kulüplerini bilgilendirdi
Kocaeli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, Kocaeli Üni-

versitesi Öğrenci Kulüpleri temsilcileri ile bir araya gele-
rek, etkinlikler programı hakkında bilgi verilerek değerlen-
dirmeler yapıldı.

Kocaeli Sanayi Odası Sosyal tesislerinde Kocaeli Üni-
versitesi Öğrenci Kulüp Temsilcileri ile bir araya gelen KSO 
Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, KSO Genel Sekreter 
Yardımcısı Elif Bilgisu ve  AB Bilgi Merkezi sorumlusu 
KSO Çevre Danışmanı Aynur Hacıfettahoğlu, AB Bilgi 
Merkezi Ağı, Kocaeli AB Bilgi Merkezi ve etkinlikleri ko-
nusunda bilgi aktarımında bulundular.  KSO Genel Sekre-
teri Turabi, “Kocaeli AB Bilgi Merkezi olarak 2013 yılı 
içinde üniversite öğrencilerine yönelik Gençlik Konferansı, 
ilkokul öğrencilerine yönelik İzmit ve Gebze’de Çocuk Ti-
yatrosu ve lise öğrencilerine yönelik AB Öykü Yazma Yarış-
ması düzenlenmiştir. Haziran ayı içerisinde de sanayicilere 
ve tüm halka açık olacak AB Çevre ve Enerji Politikaları 

konusunda bir seminer ve 
atıklardan yapılan bir re-
sim sergisi düzenlenecek-
tir. Ayrıca DOMİF Fuarı ve 
Kocaeli Üniversitesi Bahar 
Şenliklerinde bilgilendir-
me stantları açılacaktır.” 
dedi.

AB Bilgi Merkezi So-
rumlusu KSO Çevre Da-
nışmanı Hacıfettahoğlu ise 
konuşmasında şu bilgileri 
verdi:

“AB Bilgi Merkezleri, 
Türkiye’nin değişik bölge-
lerinde AB ve Türkiye-AB 
ilişkileri hakkında yerelde 
halka doğru ve düzenli bil-
gi akışını sağlamak ve kar-
şılıklı diyalog ve işbirliğini 
arttırıcı çeşitli etkinlikler 
düzenlemek amacıyla 1996 

yılında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından oluş-
turuldu. Delegasyon ve işbirliği içinde olduğu yerel ortakları 
tarafından kurulan AB Bilgi Merkezleri, Türkiye genelinde 
22 ilde hizmet vermektedir. Kocaeli AB Bilgi Merkezi de 
2011 yılında Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde kurulmuş-
tur.”

AB Bilgi Merkezlerinin Delegasyon’un ‘AB Genişleme 
için İletişim Stratejisi’nin hedefleri çerçevesinde pek çok 
faaliyet gerçekleştirmekte olduğunu vurgulayan Hacıfetta-
hoğlu; “Vatandaşların AB ile ilgili sorularını yanıtlamak 
ve bilgi aktarmak; halkın çeşitli AB veri tabanlarına erişi-
mini sağlamak; AB bilgi kaynakları arasındaki ağın geniş-
letilmesine katkıda bulunmak; öğrenciler, yerel medya, iş 
çevreleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından 
oluşan hedef kitleler ile yakın ilişkiler kurmak ve sürdür-
mek; farklı kaynaklardan edinilebilecek bilgiler konusunda 
yönlendirmede bulunmak; uzman konuşmacıların katılımı 
ile Türkiye-AB ilişkileri ve AB politikaları konusunda se-
minerler, konferanslar düzenlemek; Delegasyon ve çeşitli 
kurumlar tarafından hazırlanan AB yayınlarını dağıtmak ve 
AB programları hakkında ilgili kesimleri bilgilendirmek bu 
hizmetlerden başlıcalarıdır.” dedi.

Jüri üyeleri toplantısı 13 Mayıs 2013 tarihinde Ko-
caeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirilerek, ulusal etapta 
Kocaeli’ni temsil edecek ilk 3 öykü belirlendi. Kocaeli 
ilini temsil edecek ilk 3 öykü şu şekilde: 

1. Eser Adı: Eskisi Gibi 
Okul: 24 Kasım Anadolu Lisesi
Danışman Öğretmen: Deniz Mavili
Öğrenci Adı: Ömer Furkan Burhan
2. Eser Adı: Saf Aşk 
Okul: 24 Kasım Anadolu Lisesi
Danışman Öğretmen: Deniz Mavili
Öğrenci Adı: Büşra Kale
3. Eser Adı: Siyah Kunduralar 
Okul: Şehit Özcan Kan Anadolu Öğretmen Lisesi
Danışman Öğretmen: Erdal Boz
Öğrenci Adı: İrem Aksoy



�� Kocaeli Odavizyon

Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
Referans No: 20130418005 
Mekanik Metal Çubuk Tornalaması ve Üretimi Yapan İtalyan 
Firmanın Distribütör Arayışı
Mekanik metal çubukların tornalaması (turning of me-
tal bar) konusunda uzmanlaşan İtalyan firma distribütör 
aramaktadır.27mm’den 70’mm ye kadar altıgen çubuk (hexa-
gonal bar) ve çapı 28’den 80mm’ye kadar değişen çubuk üretimi 
yapmaktadır. Tüm üretim otomatik CNC makinaları tarafından 
yapılmaktadır. 
Referans No: 20130412007 
Solar Enerji Ekipman Üreticisi Yunan Firmanın Distribütör 
Arayışı
35 yıllık deneyime sahip Yunan firması solar enerji konusunda 
faaliyet göstermektedir. Ülke pazarında %55’lik bir pazar 
payına sahip olan firma, ürünlerinin satışı için uygun firmalara 
distribütörlük vermek istemektedir.Firma, ayaklı tankların, ter-
mofobik tankların, düz levha kolektörlerin ve vakumlu tüp kolek-
törlerin üretimini 2 üretim alanında gerçekleştirmektedir.Hedef 
ülkelerde yalnızca; Türkiye, Amerika ve Meksika bulunmaktadır.
Referans No: 20130411015 
Yeni Bir Tür Ayakkabı Astarı Geliştiren Belçikalı Firmanın 
Üretici Arayışı
Belçikalı bir firma, topuklu ayakkabılar için yeni 
bir tür ayakkabı astarı geliştirmiştir. Bu astarın 
üretimi için plastik enjeksiyon alanında faaliyet 
gösteren üreticiler aramaktadır. Astarların 
termo plastik elastomer versaflex CL2003X 
ile üretilebiliyor olması belirtilmiştir. Bunun 
yanı sıra 4 farklı ölçüde ve 5 farklı renkte 
üretilmesi planlanmaktadır. Firma özellikle 
plastik enjeksiyonla ilgili faaliyet gösteren 
firmalarla temasa geçmek istemektedir.
Referans No: 20130403035 
Medikal Atıklar İçin Konteyner Üretimi 
Yapan Rus Firmanın Ortak Arayışı
Medikal atıklar için konteyner ve paket imalatı ve bunun satışını 
yapan Rus firma, ortak girişimlerde bulunabileceği partnerler 
aramaktadır. Üretim süreçlerinin genişlemesi ve modernize ol-
masından kaynaklı, Türkiye’den polimer materyal (HD polietilen, 
polipropilen) üretimi yapan firmalar aramaktadır.
Referans No: 13 BE 0213 3SDA 
Tasarruflu ve Eko-Verimli Binalar için Ön Dökümlü Yapılara 
Dayanan İnşaat Sistemi
Tasarım danışmanlığında uzmanlaşmış Belçikalı bir KOBİ inşaat 
sektörü için, yenilikçi ve evrensel panel montajına dayalı inşa 
süreci geliştirmiştir. Bu sürecin tüm bileşenleri sürdürülebilir 
kalkınma ve eko-verimlilik gereksinimlerini karşılayacak şekilde 
sunulmaktadır. Mükemmel ısı ve ses yalıtımı olan 1-7 katlı tüm 
pasif binalarda kullanımı uygundur. Şirket know-how transferi 
ve lisans anlaşması oluşturmak için ortak aramaktadır.
Referans No: 13 DE 76DX 3S7T 
Otomobil Amortisörleri Geliştiricisi ve Üreticisi Arayışı
Sürüş dinamikleri ve araç süspansiyonları üzerinde uzmanlaş-
mış küçük bir Alman mühendislik firması belirtilen özelliklerde 
amortisörler üretebilecek firmalar aramaktadır. Firma büyük 
bir markanın temsilciliğini yapmakta ve 1000 – 5000 arası ürün 
talep edecektir. Teknik desteğini sağlayacakları ve teknik / ticari 
anlaşmalar yapabilecekleri Türk ortaklar aramaktadırlar.
Referans No.: 20130409057 
Şilili Baharat Firmasının Distribütör ve Ticari Aracı Arayışı
Bir tür aromatik, baharatlı acı kırmızı biber imalatı yapan Şili 
firması distribütör ve ticari aracılar aramaktadır.
Referans No: 20130412019 
IT Çözümleri Sunan Bulgar Firmanın Ticari Ortak Arayışı
Mobil pazarlama IT çözümleri alanında uzmanlaşmış Bulgar 
firma ticari ortaklıklar aramaktadır.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

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 sorula-

ra ana dilde ve pratik yanıtlar sunmak üzere orga-
nize olmuştur. Yapı içinde yaklaşık 600 adet ye-
rel organizasyon bulunmakta, bu organizasyonlar 
yaklaşık 4 bin çalışanı ile girişimcilere rekabetçi 

güçlerini desteklemek amacıyla hizmet vermektedir.  
Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri arasında iletişim kur-
mak için yapılandırılan ağ üzerinde iletişime geçti-

ğimiz KOBİ’lerin bilgileri potansiyel işbirliği fırsatları 
için yayınlanmaktadır. Projenin amacı projeye dahil olan 

tüm ülkeler arasındaki ekonomik faaliyetleri geliştirmek ve genişletmektir.
Bu bağlamda, Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Marmara Konsorsiyumu’nun 

bir parçası olan Doğu Marmara ABİGEM yayınlanan yabancı KOBİ pro-
fillerini Türk firmalar ile paylaşmakta ve Türk firmaların bilgilerini tica-
ri işbirliği profil formu oluşturarak sistemde yayınlamaktadır. Ticari yada 
teknolojik işbirliği fırsatı arayan, dışa açılmak ve pazar payını genişletmek 
isteyen firmalar ücretsiz olarak bu hizmetimizden faydalanabilirler. 

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

Doğu Marmara ABİGEM Kocaeli Merkez Ofisi
0 262 323 08 56 - Yelda Kanpara ve Özcan Akar

ykanpara@abigemdm.com.tr; oakar@abigemdm.com.tr

[abigem ►

PRISM Çevre Projesi Ortakları 
İstanbul’da Buluştu

25-26 Nisan 2013 tarihlerinde, 
PRISM Yapı sektöründeki KOBİ’ler için 
Yenilikçi Çözümler Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında, proje ortakları İstanbul’da 
buluştu. Avrupa İşletmeler Ağı ortakla-
rından Doğu Marmara ABİGEM’in ev 
sahipliğinde İngiltere Southampton Av-

rupa Bilgi Hizmetleri Merkezi, İrlanda, İsveç, İzlanda, Estonya, Bulgaris-
tan, Litvanya, Polonya Ticaret ve Sanayi Odaları ile Teknoloji ve İnovasyon 
Merkezleri’nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda maden, yapı malzeme-
si ve yapı sektörlerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmalarının 
planlanması ve uygulanması konuları tartışıldı. Ayrıca iki günlük program 
kapsamında proje ortakları İstanbul Yapı Fuarı’nı da ziyaret etmiştir.

PRISM projesinin ana hedefi; Çevre Yönetimi kapsamında, sektördeki 
katılımcı bölgeler ve algılanan ihtiyaçlara yönelik, Yapı (Yapı Malzemeleri, 
Mineraller, Yüzey İşlem ve Atık Geri Dönüşüm sektörleri de dâhil olmak 
üzere) Sektörü Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmalarını planla-
mak ve uygulamak, bununla birlikte sektördeki şirketlerin ihtiyaçlarını kar-
şılamaktır.

Proje, Çevre Hizmet Sağlayıcıları ve yapı sektörü paydaşları çevre hiz-
met ihtiyaçları ve operasyonu konusunda kamu ve özel sektörde çeşitli alan 
ve disiplinlerde tüm şirket ihtiyaçlarına profesyonel hizmetler sunmaktadır. 
Ayrıca proje faaliyetleri dâhilinde önümüzdeki aylarda  “İklim Değişikliği 
ile Eko-Yönetim ve Denetim Programı (EMAS)” olmak üzere Kocaeli Sa-
nayi Odası’nda iki workshop düzenlenecektir.





Ofis ve okul mobilyalarında Beşgen, laboratuvar sistemleri ile Laborty ve iç dekorasyon alanında 
tasarımdan uygulamaya size özel çözümler üreten Algeno markalarımızla 

başarılarınızı desteklemek için hayatınızdayız…

“Dünyanın her yerinde başaran insanlar,
ve bunun için çalışan güçlü bir marka var.”
“Dünyanın her yerinde başaran insanlar,
ve bunun için çalışan güçlü bir marka var.”

T: +90 (262) 349 54 41 - 42 (Pbx)
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