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“2023 
VİZYONUNA 

KATKI SUNMAK 
EN BÜYÜK 

HEDEFİMİZ”

      GTO’nun hizmet alanı içerisinde; Gebze,    

  TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas, 

Plastikçiler, İMES, İstanbul Makine, Kimya 

İhtisas, Dilovası, Kömürcüler İhtisas 

bulunmaktadır. Bölgemizdeki OSB’lerin 

tamamına yakını Avrupa’da da sayılı OSB’ler 

arasında yer almaktadır. Bu durum bölgemi-

zin en önemli avantajlarından birisidir. 

OSB’lerde yer alan üyelerimizin katkıları ile 

milyarlarca dolar ihracat yapılmakta ve ülke 

ekonomisine önemli girdiler sağlanmaktadır. 

OSB’lerde faaliyete geçen üye 

firmalarımızda 50 binin üzerinde kişiye 

istihdam sağlanmaktadır. OSB’lerimiz % 100 

doluluk oranlarına ulaştıklarında bu sayının 

90 binin üzerinde olacağı tahmin edilmekte-

dir.

Bölgemiz sanayi açısından bakıldığında çok 

önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin 500 

Büyük Firması içerisinde 59, ikinci 500 büyük 

firması içerisinde de 39 üyemiz 

bulunmaktadır. Rakamlardan da 

anlaşılacağı üzere, bölgemiz Türkiye’nin 

önde gelen endüstri merkezlerinden birisidir. 

Bu 1960’lı yıllarda başlayan sürecin devamı 

niteliğindedir. Önümüzdeki dönemde 

bölgemizin cazibesi devam eden projelerin 

tamamlanması ile birlikte daha da artacaktır.

2023 Türkiye vizyonu açısından bölgemiz 

çok önemlidir. Özellikle ekonomiye katkısına 

bakacak olduğumuzda, bölgemiz tek başına 

yaklaşık % 14’lük bir oranı karşılamaktadır. 

Çoğu ilden ve hatta bölgeden daha fazla bir 

katkı sunmaktadır. 2023 Gebze’sinin 

(Çayırova, Darıca, Dilovası, Gebze) çok 

daha farklı bir yerde olacağı inancındayız. 

GTO olarak bu vizyona katkı sunmak en 

büyük hedeflerimizden olup, bu doğrultuda 

gerçekleştirilen her türlü projenin en büyük 

destekçisiyiz. 

Bölgemiz ile ilgili ekonomik bilgilerin yanı 

sıra tarihi ve turistik konulara da yer 

veriyoruz. Buradaki amacımız bölgemizin 

tanıtımına katkıda bulunarak, farklı 

güzelliklerimizi ve zenginliklerimizi ortaya 

çıkarmak.

Bu sayımızda Osman Hamdi Bey’i tanıtmaya 

çalıştık. Müzeciliği modern anlamda 

başlayan Osman Hamdi Bey,  batılı anlamda 

figürlü resmin ilk temsilcilisidir. Müzeci, 

arkeolog ve Sanayi-i Nefise Mektebi’nin 

kurucusu bir aydın olan Osman Hamdi Bey, 

yaşamının bir bölümünü Gebze Eskihisar’da 

geçirmiştir. Osman Hamdi Bey gibi önemli 

bir şahsiyetin bölgemizde yaşamış olması, 

bizler için bir şans ve gurur kaynağıdır.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER

Gebze Ticaret Odası Sektör 
Dergisinin ikinci sayısında 

yeniden sizlerleyiz. Bu sayımızda 
organize sanayi bölgelerimize 
(OSB) ağırlık vermek istedik.  
OSB’ler Türkiye Sanayisini 

ilgilendirdiği kadar bölgemiz 
sanayisini de yakından 

ilgilendirmekte. Bu sebepten 
dolayı OSB’lerimiz ile ilgili 
haber ve röportajlara ağırlık 

verdik.
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Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak misyonumuz;
üyelerimize en kaliteli hizmeti sunmak ve böylece ülkemiz ekonomisine azami faydayı sağlamaktır.

Bunun doğal bir yansıması; sosyal ve kültürel hayata, eğitime, çevreye, insana, ekonomik dinamizme 
ve sürdürülebilir değişime destek ve katkıda bulunmaktır.

Nail ÇİLER

Halit UÇAR

Mikdat AYDIN

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.              

Sayman Üye
Vehbi HOCAOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Özcan DAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Musa KOCA
Yönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu Üyesi

Nurettin ÇÖLGEÇEN

Mehmet ZENGİNER
Yönetim Kurulu Üyesi
Halit ALTINTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim ÇİÇEK
Yönetim Kurulu Üyesi

Sedat MİCAN
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.              
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“Geleceği şekillendiriyoruz...”

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.   

Genel Müdürlük 
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:16 Kat:5
34805 Kavacık-Beykoz / İstanbul 
T: (0216) 444 26 27 (CMAS)  •  F: (0216) 537 14 01 
www.colakoglu.com.tr

Fabrika 
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 
1. Kısım Göksu Caddesi No: 6 41455 Dilovası-Kocaeli 
T: (0262) 676 75 00  •   F: (0262) 754 84 20 - 641 41 11



Medyadaki Çözüm OrtağınızMedyadaki Çözüm Ortağınız

.GRAFİK TASARIM.GRAFİK TASARIM

.WEB TASARIM.WEB TASARIM .PROMOSYON.PROMOSYON

.ORGANİZASYON.ORGANİZASYON

.REKLAM.REKLAM .TANITIM.TANITIM

www.dagdevirenmedya.comwww.dagdevirenmedya.com
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Bakan Çağlayan’ın diliyle Yeni Teşvik Sistemi

“Gebze türkİye 
ekonomisİne destek 

vermektedİr”

“Gebze, gelişmiş ilçele-
rimizden biri olarak 
Türkiye ekonomisine 
destek vermektedir. 
Gebze’nin her alanda 
gelişmesinde Gebze 
Ticaret Odası’nın 
önemli katkısı söz 
konusudur. Gebze Tica-
ret Odası yönetimini 
Gebze’nin gelişmesi 
ve büyümesine, Türki-
ye ekonomisine verdiği 
destek için teşekkür 
ediyor, tebriklerimi 
iletiyorum.”

“Türkiye’nin son yıllarda sahip olduğu 
yüksek ekonomik performansının 

sürdürülebilir hale getirilmesi, yatırım, üretim, 
istihdam ve ihracat politikaları arasında 
bütünlüğün sağlanması, ülkemizde ihtiyaç 
duyulan hammadde ve ara maddelerin 
üretilmesi ve emek-yoğun teknolojiden bilgi-yo-
ğun teknolojiye doğru geçişin sağlanmasına 
bağlıdır. Bu kapsamda ülkemizin üretim 
yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla 
genel, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile 
stratejik yatırımların teşvikinden oluşan dört 
temel bileşene sahip yeni teşvik sistemi oluştu-
rulmuş ve  yatırımcılara yeni olanaklar sağlan-
mıştır. 

Ülkemizde yapılacak yatırımların desteklenme-
sine yönelik olarak 01.01.2012 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girecek olan yeni teşvik 
sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

1- Genel Teşvik Uygulamaları
2- Bölgesel Teşvik Uygulamaları
3- Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
4- Stratejik Yatırımların Teşviki

Destek Unsurları Genel Teşvik 
Uygulamaları 

Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları 

Büyük Ölçekli 
Yatırımların 
Teşviki 

Stratejik 
Yatırımların 
Teşviki 

KDV İstisnası     

Gümrük Vergisi 
Muafiyeti     

Vergi İndirimi     

Sigorta Primi İşveren 
Hissesi Desteği     
Gelir Vergisi Stopajı 
Desteği*     
Sigorta Primi İşçi 
Hissesi Desteği*     

Faiz Desteği **     

Yatırım Yeri Tahsisi     

KDV İadesi     
 

•Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak 
destek unsurları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir.

*Yatırımın 6. Bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır

** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . Bölgelerde    gerçek-
leştirilmesi halinde sağlanır. 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan
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Katma Değer Vergisi İstisnası: 
Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt 
dışından temin edilecek yatırım malı makine 
ve teçhizat için katma değer vergisinin 
ödenmemesi şeklinde uygulanır. 

Gümrük Vergisi Muafiyeti: 
Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından 
temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat 
için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde 
uygulanır. 

Vergi İndirimi: 
Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için 
öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, 
indirimli olarak uygulanmasıdır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan 
ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta 
primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül 
eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği: 
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan 
ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi 
stopajının terkin edilmesidir. Sadece VI ncı 
bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için 
düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. 

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği: 
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan 
ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta 
primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül 
eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. 
Sadece VI ncı bölgede gerçekleştirilecek 
yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde 
öngörülür.  

Faiz Desteği: 
Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında 
kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için 
sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik 
belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının 
%70’ine  kadar kullanılan krediye ilişkin 
ödenecek faizin veya kâr payının belli bir 
kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. 

Yatırım Yeri Tahsisi: 
Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için 
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Katma Değer Vergisi İadesi: 
Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının 
üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında 
gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için 
tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. 

DESTEK UNSURLARI
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 

Ankara  Adana   Balıkesir Afyonkarahisar   Adıyaman Ağrı    
Antalya Aydın   Bilecik Amasya  Aksaray Ardahan 
Bursa   Bolu    Burdur  Artvin  Bayburt Batman  
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın  Çankırı Bingöl  
İstanbul Denizli Karabük Çorum   Erzurum Bitlis  
İzmir   Edirne  Karaman Düzce   Giresun Diyarbakır 
Kocaeli Isparta Manisa  Elazığ  Gümüşhane Hakkari 
Muğla   Kayseri Mersin    Erzincan Kahramanmaraş Iğdır   
  Kırklareli Samsun  Hatay   Kilis   Kars    
  Konya   Trabzon Kastamonu Niğde   Mardin  
  Sakarya Uşak    Kırıkkale Ordu    Muş     
  Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt   
  Yalova    Kütahya Sinop   Şanlıurfa 
      Malatya Tokat   Şırnak  
      Nevşehir Tunceli Van     
     Rize    Yozgat    
      Sivas       

8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL 
 

•      Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren 
bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur: 

•     Asgari sabit yatırım tutarı;

        Genel Teşvik Sistemi’nde
I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL III., IV., V. 
ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.
        Bölgesel Teşvik Uygulamaları için 1. 
ve 2. Bölgede 1 Milyon TL’den, diğer 
bölgelerde ise  500 Bin TL’den 
başlamak üzere desteklenen her bir 
sektör ve her bir il için ayrı ayrı 
belirlenmiştir.
        Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari 
50 Milyon TL olmak üzere, sektörüne 

göre farklı büyüklerle tanımlanmıştır.
       Stratejik Yatırımlar için asgari 50 
Milyon TL’dir.

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için 
aranan şartları sağlayamayan yatırım 
konuları hariç olmak üzere, asgari sabit 
yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki 
yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın 
Genel Teşvik Uygulamaları 
kapsamında desteklenmektedir.  

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her 
ilde desteklenecek sektörler, illerin 
potansiyelleri ve ekonomik ölçek 
büyüklükleri dikkate alınarak tespit 

edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik 
seviyelerine göre yardım yoğunlukları 
farklılaştırılmıştır. Bu uygulama 
kapsamında sağlanan destek oran ve 
süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

•   Bölgesel Teşvik Uygulamaları 
kapsamında 5. Bölge destekleri ile 
desteklenecek  öncelikli yatırım 
konuları aşağıda sunulmaktadır:
o  Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgelerinde yapılacak turizm 
yatırımları,
o  Madencilik yatırımları,
o  Demiryolu ve denizyolu ile yük veya 

yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
o  Belirli ilaç ve savunma sanayi 
yatırımları,
o  Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu 
mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay 
veya savunma sanayine yönelik 
olanlar), 
o  Özel sektör tarafından 
gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim 
yatırımları.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI 

Destek Unsurları 
BÖLGELER 

I II III IV V VI 

KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Vergi İndirimi 
Yatırıma 

Katkı Oranı 
(%) 

OSB Dışı 15 20 25 30 40 50 

OSB İçi 20 25 30 40 50 55 

Sigorta Primi 
İşveren Hissesi 
Desteği 

Destek Süresi 
OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 

OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Faiz Desteği 
İç Kredi 

YOK YOK 
3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan 

Döviz / Dövize Endeksli 
Kredi 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan 

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 
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BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Aşağıda belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli 
yatırımların teşviki çerçevesinde desteklenmektedir.

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve 
süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

•  Yatırım havzalarının ve kümelen-
menin desteklenmesi hedefi çerçeve-
sinde, Bölgesel veya Büyük Ölçekli 
Yatırımların Teşviki Uygulamaları 

kapsamında bir alt bölge destekleri 
sağlanacak yatırımlar şöyledir:
o OSB’lerde yapılacak yatırımlar,
o Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar,

o TÜBİTAK tarafından desteklenen 
Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen 
ürünün üretimine yönelik yatırımlar

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR 
 

Sıra No Yatırım Konuları 
Asgari Sabit 

Yatırım Tutarları  
(Milyon TL) 

1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 
2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200 
3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları  200 
4 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları  

4-a Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200 
4-b Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50 

5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı 
Yatırımları 

50 

6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 
7 Elektronik Sanayi Yatırımları 
8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 
9 İlaç Üretimi Yatırımları  

10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 
11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 

12 

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: 
Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher 
ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu 
tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) 

 

 

Destek Unsurları 
BÖLGELER 

I II III IV V VI 

KDV İstisnası  VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Gümrük Vergisi Muafiyeti  VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Vergi İndirimi 
Yatırıma 
Katkı Oranı 
(%) 

OSB 
Dışı 25 30 35 40 50 60 

OSB İçi 30 35 40 50 60 65 

Sigorta Primi 
İşveren Hissesi 
Desteği 

Destek 
Süresi 

OSB 
Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 

OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 
 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

STRATEJİK 

YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Aşağıdaki kriterlerin tamamını 

sağlayan yatırımlar stratejik 

yatırımların teşviki uygulamaları 

kapsamında desteklenmektedir.

o   İthalat bağımlılığı yüksek ara 

malı veya ürünlerin üretimine 

yönelik,

o   Asgari yatırım tutarı 50 mil-

yon TL olan,

o   Yatırım konusu üretimle ilgili 

arz açığı %50’nin üzerinde olan, 

o Yatırımla sağlanan asgari 

katma değeri %40 olan,

o   Üretilecek ürünle ilgili toplam 

ithalat değeri son 1 yıl itibariyle 

en az 50 Milyon $ olan (yurt içi 

üretimi olmayan mallarda bu 

şart aranmayacaktır)

yatırımlar.

Bu uygulama kapsamında 

sağlanan destek oran ve süreleri 

özet olarak aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.

STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI 

Destek Unsurları 
BÖLGELER 

I II III IV V VI 
KDV İstisnası VAR 
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR 

Vergi İndirimi Yatırıma Katkı 
Oranı (%) 50 

Sigorta Primi 
İşveren Hissesi 
Desteği 

Destek Süresi 7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl) 

Yatırım Yeri Tahsisi VAR 

Faiz Desteği 
İç Kredi 5 Puan 
Döviz / Dövize 
Endeksli Kredi 2 Puan 

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) 
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) 
KDV İadesi VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için) 
 

Gebze gelişmiş ilçelerimizden biri olarak 
Türkiye ekonomisine destek vermektedir. 
Bugün Gebze’de binlerce işletme faaliyet 
göstermekte, onbinlerce kişiye istihdam 
sağlanmaktadır. 500 büyük sanayi 
kuruluşunun birçoğu Gebze’de üretim 
gerçekleştirmekte ürettiklerini yurt dışına ihraç 
ederek ülkemizin her alanda kalkınmasına 
katkıda bulunmaktadır. 
Gebze’nin her alanda gelişmesinde Gebze 
Ticaret Odası’nın önemli katkısı söz konusu-
dur. Gebze’nin ekonomik potansiyeli Ticaret 
Odası’na da yansımakta, oda sürekli 
gelişmekte ve büyümektedir. Bir bölgenin, 
kentin gelişmesinde mesleki örgütlere büyük 
görev ve sorumluluk düşüyor. Gebze Ticaret 
Odası da bugüne kadar Gebze’nin 

gelişmesine ve büyümesine paralel olarak 
Gebzeli sanayicilere, işadamlarına, ticaret 
erbabına hizmet vererek üzerine düşen bu 
sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektedir. 
Gebze’nin büyümesi Ticaret Odası’nın 
büyümesi demektir, Kocaeli’nin büyümesi 
demektir. Türkiye’nin büyümesi, 
zenginleşmesi, daha fazla üretim, daha fazla 
istihdam, daha fazla ihracat demektir. Ekono-
mik potansiyeliyle Gebze bugün olduğu gibi 
gelecekte de Türkiye’nin yatırım - üretim-
istihdam - ihracat üssü olmaya devam 
edecektir. Gebze Ticaret Odası yönetimini 
Gebze’nin gelişmesi ve büyümesine 
dolayısıyla Türkiye ekonomisine verdiği 
destek dolayısıyla teşekkür ediyor, tebriklerimi 
iletiyorum. 
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Ergün: 
“Bİlİşİm Vadİsİ 

oluşturacağız”

Bilim, 
Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanı 
Ergün, 

"Bilişim ve 
yazılım sek-
törünün bir 
ekosistemini 
oluşturacak 

Bilişim 
Vadisi gibi 
projeleri 
hayata 

geçiriyoruz" 
dedi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 
yazılım teknolojisine yeni boyut ve tasarım ekleyen 
Samsung, Apple gibi firmaların, cep telefonu 
sektöründe rakipsiz görülen Nokia’yı geride 
bıraktığını söyledi.
Stratejik Düşünce Enstitüsü’nce (SDE) düzenlenen 
"2023 Vizyonu ve Türkiye’de Yazılım Sektörü" 
panelinde konuşan Ergün, yazılımın, tüm sektörleri 
ilgilendiren, işin tam merkezinde yer alan bir şey 
olduğunu söyledi.
İçinde yazılım olamayan bir kamu hizmetinin, 
üretim alanının artık neredeyse bulunmadığını dile 
getiren Ergün, yeni geliştirilen bir fren sisteminin, 
hastanelerde yapılan kan testlerinin, izlenilen futbol 
maçlarının arkasında dahi önemli bir yazılım 
yatırımının yattığını ifade etti.
Kamunun e-devlet uygulamalarında veya fabrika 
otomasyonlarının hepsinde yazılımın etkisinin 
görüldüğünü vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:
"Yazılım teknolojisine yeni boyut ve tasarım ekleyen 
Samsung, Apple gibi firmalar, cep telefonu 
sektöründe rakipsiz görülen Nokia’yı geride bıraktı. 
Bir çok insan belki de Nokia’nın alanında geçilemez 
olduğunu düşünüyordu, hatta geçenlerde onların 
başkan yardımcıları Türkiye’yi ziyaret ettiğinde ben 
de ’Nokia’nın geçilemez olduğunu 
düşünenlerdendim’ dedim, o da ’Ne yazık ki biz de 
öyle düşünüyorduk’ dedi. Birisi geliyor sizi geçiyor 
ama bu firmanın liderliği yeniden ele alması 
mümkün. Neyle? Yine yazılımla."
-Yazılım sektörüne katkı sağlayacak alanlar-
Türkiye’deki yazılım sektörünün "iyi noktalara 
geldiğini, ancak halen istenilen noktalarda 
olunmadığını" belirten Ergün, Türkiye’deki 
yazılımcıların, Hindistan’daki yazılımcılardan daha 
iyi olduğunu söyledi.
Bugün Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası’nın yüzde 
1’ine yakın kısmının yazılım sektöründen 
oluştuğunu anlatan Ergün, buna karşın yazılım 
sektöründeki büyüme oranlarının sürekli artışlar 
gösterdiğini ifade etti.
Bakan Ergün, Türkiye’de faaliyet gösteren 32 

teknoparkta 2 bine yakın firma tarafından yürütülen 
projelerin yüzde 56’sının yazılım ve bilişim 
sektörüne ait projeler olduğunu bildirerek, şöyle 
devam etti:
"Sektördeki firmalar için birikimin çok önemli 
olduğunu düşünürsek, yazılım firmalarımızın 
ortalama yaşı henüz 13. Yani daha çocuk, genç 
sayılırlar. Birikimin biraz daha artması gerektiğini 
görmeliyiz ama çok hızlı birikim elde ediliyor 
burada. Büyüyen iç pazar, genç ve dinamik nüfus, 
özellikle son yıllarda Ar-Ge’ye sağlanan destekler, 
e-devlet uygulamaları, Fatih Projesi gibi çok büyük 
yatırımlar, yazılım sektörüne önemli fırsatlar 
sunacaktır. Fatih Projesi, zaten başlı başına yazılım 
sektörüne fırsatlar sunan büyük bir projedir. Yazılım 
sektörünü geliştirecek alanlardan birisi bu Fatih 
Projesi’dir. Diğer önemli alanlar ise Türkiye’nin, 
savunma ve havacılık sanayisine vermiş olduğu 
önemdir. 
Tüm bu alanlar, yüksek teknolojik üretim yapmayı 
gerektiren hem de yazılım sektörüyle iç içe olan 
alanlardır. Dolayısıyla Türkiye’nin, eğitim alanında 
Fatih Projesi’yle, savunma sanayindeki yeni proje-
lerle ve havacılık sektörü ile tıbbı cihazlar alanındaki 
yeni hamleleriyle atmış olduğu adımlar, yazılım 
sektörüne ciddi katkı sağlayacak adımlardır."

BİLİŞİM VADİSİ
Türkiye’de yazılımın en yoğun kullanıldığı 3 önemli 
merkezin bulunduğunu, bunların da İstanbul, 
Ankara, İzmir ve bu illerin çevresindeki illerle 
şekillenmiş bölgeler olduğunu belirten Ergün, 
"Onun için ilk etapta bilişim ve yazılım sektörünün 
bir ekosistemini oluşturacak Bilişim Vadisi gibi 
projeleri hayata geçiriyoruz ve bu amaçla şu anda 
İstanbul’da birisi savunma sanayinde ağırlıklı 
olmak üzere, birisi Gebze’de bilişim sektörünün bir 
çok unsurunu bir arada bulundurmak üzere iki 
önemli teknoparkı, yazılım sektörünün ağırlıklı 
olarak bir ekosistem oluşturacağı bir alanla 
başlatıyoruz. Daha sonra da diğer alanlarda bunlar 
yaygınlaşmış olacak" diye konuştu.
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OSB’LER ÜST KURULUŞU 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

NURETTİN ÖZDEBİR: 
“Çevreye duyarlı olunmalı”

           Bugün dünyada herkes küresel finansal 

           krizi ve düşen büyüme hızlarını konuşuyor. 

Ekonomik büyüme hızındaki düşüş hepimizi 

yakından ilgilendiriyor. Ancak, ekonomik büyü-

meye odaklanmış politikaların, ekonomik 

büyümenin sürdürülebilir olmasına da yakın 

dikkat göstermesi gerekiyor. Burada sürdürülebilir 

büyüme ile kastım, kullandığımız doğal 

kaynakların kendilerini yenileme imkanı 

sağlayacak bir büyümedir. Çevreyi hoyratça 

kullanan, ormanları tüketen, suyu ve havayı 

kirleten ekonomik büyüme sürdürülebilir bir 

büyüme değildir. Çünkü bu tür bir büyüme ile er 

ya da geç, doğal kaynaklar tükenecek ve ekono-

mik büyüme tersine dönecektir. Bu nedenle 

hepimizin, “Biz dünyayı atalarımızdan miras 

değil, çocuklarımızdan ödünç aldık” diyen 

kızılderili atasözüne uygun bir hassasiyetle çevreyi 

gözetmemiz gerekmektedir. Bu nedenle, özellikle 

sanayileşmemizi, çevreye duyarlı ve saygılı bir 

biçimde gerçekleştirmeliyiz. Bu açıdan 

bakıldığında, Organize Sanayi Bölgeleri en ideal 

çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

YENİ TEŞVİŞ SİSTEMİ MEMNUN EDİCİDİR
Biz yıllardır, sağlıklı ve çevreye duyarlı sanayileşme 

için OSB’lerin en uygun yöntem olduğunu ifade 

ederken, kentler içine dağılmış sanayi 

işletmelerinin OSB’lerde toplanmasının teşvik 

edilmesini, OSB’lerin yatırımcılar için cazip hale 

getirilmesi gerektiğini ifade ediyorduk. Bir süre 

önce açıklanan Yeni Teşvik Sistemi’nde, bu 

önerilerimizin dikkate alınması ve OSB’lerde 

yapılacak yatırımlara içinde bulundukları 

bölgenin bir alt sıradaki bölge teşviklerinden 

yararlanma imkanının tanınması bizleri çok 

memnun etmiştir. Bu nedenle Yeni Teşvik 

Sistemi’ne emeği geçen herkese teşekkürlerimizi 

sunuyoruz.

İLK OSB 50. YILINI DOLDURDU
Organize Sanayi Bölgeleri Cumhuriyet tarihimizin 

en önemli sanayileşme projelerinden birisidir.   

Türkiye’de kurulan ilk OSB, 50. yılını 

doldurmuştur. Ülkemizde OSB’ler planlı 

sanayileşmenin en önemli unsurlarından biri 

olmuştur. Çevreyle barışık, planlı sanayi alanları 

üreten OSB’ler dünyanın çeşitli ülkeleri tarafından 

da model olarak alınmıştır. OSB’ler ülkemizin 

vazgeçilmez üretim merkezleri haline gelmiş 

ekonominin ve toplumun bir parçası olmuştur. 

Ülkemizde yaşanan ekonomik büyüme ve 

sanayileşmenin en önemli aktörlerinden biri de 

OSB’lerdir.

264 OSB VE 1 ISLAH OSB TÜZEL KİŞİLİK 
KAZANDI
Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasını 

sağlayacak ana unsurlardan biri de yine OSB’ler 

ve OSB yatırımcıları olacaktır. Ülkemizde şu anda 

264 OSB ve 1 Islah OSB tüzel kişilik kazanmıştır. 

Bunlardan 150 OSB işletme aşamasında olup, 

diğerleri yatırım aşamasındadır, İşletme 

aşamasındaki 150 OSB’de 60.000 civarında 

işletme faaliyet göstermektedir. OSB tüzel 

kişiliklerinde 3.513 kişi istihdam edilmektedir. 

Sanayi tesislerinde ise bir milyondan fazla kişi 

istihdam edilmekte olup, tüm OSB’lerin işletmeye 

geçmesi halinde bu sayının 2 milyon kişiyi 

geçeceği tahmin edilmektedir. Ülkemiz sanayi 

sektöründe tüketilen doğal gaz ve elektriğin 

%50’si OSB’ler tarafından tüketilmektedir.

“Çevreyi hoyratça 
kullanan, 

ormanları tüketen, 
suyu ve havayı 

kirleten ekonomik 
büyüme sürdürü-
lebilir bir büyüme 
değildir. Özellikle 
sanayileşmemizi, 
çevreye duyarlı ve 
saygılı bir biçimde 

gerçekleştir-
meliyiz. Bu açıdan 
bakıldığında, Or-

ganize Sanayi 
Bölgeleri en ideal 

çözüm olarak 
karşımıza 

çıkmaktadır.”
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8 OSB ARITMA TESİSİ 
SORUNUNA ÇÖZÜM BULUNDU
İşletme aşamasındaki 150 OSB’den 54’ü 

merkezi arıtma tesisini tamamlamıştır. 29 OSB 

belediyelerle protokol imzalayarak, 8 OSB ise ön 

arıtma tesisleri ile arıtma sorununa çözüm 

bulmuştur. 6 OSB’nin merkezi arıtma tesisi inşaat 

aşamasındadır. Kalan OSB’ler ise yatırımcı 

sayısının az olması nedeniyle atık profili 

bilinemediğinden proje yapılabilecek seviyeye 

gelmemiştir. Bilindiği gibi OSB’ler, Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen onay ile 

tüzel kişilik kazanmakta ve adı geçen Bakanlığın 

mevzuatına göre faaliyet göstermektedirler. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da OSB 

Uygulama Yönetmeliğinde 18 ayrı madde ile 

düzenleme yapmış ve OSB’lerin; 

           Çevre yönetim sistemi

           İçme suyu yönetimi

           Atık su yönetimi

           Ambalaj ve katı atık yönetimi

           Hava kalitesi yönetimi

           Gürültü yönetimi

           Tehlikeli ve tıbbi atık yönetimi

     Zararlı kimyasal madde ve ürünlerinin 

yönetimi gibi üniteleri kurarak OSB’lerin çevre 

dostu bir çizgide faaliyet göstermelerini sağlamış 

durumdadır.

OSB’LER ÇEVRE BİLİNCİNE SAHİP
Ayrıca; OSB yer seçimi komisyonunda “Oy 

Birliği” şartının aranması ve yer seçiminde çevre 

düzeni planı kararlarının dikkate alınması, 

OSB’lerin çevresinde bırakılan 50 metrelik sağlık 

koruma bantları ve her bir parsel için ayrılan 

çevre yeşili uygulamaları, OSB yönetmeliğinde 

açıkta çalışmanın çevre yeşilini korumak ve 

çevreyi rahatsız etmemek şartının aranması 

OSB’lerin çevreye ne kadar çok önem verdiğinin 

göstergeleridir. Bu düzenlemelerden de 

anlaşılacağı gibi ülkemizde en fazla çevre 

bilincine sahip olan kesim, biraz önce de ifade 

ettiğim gibi Organize sanayi Bölgeleri ve OSB 

yatırımcılarıdır. Çünkü; sanayicilerimiz OSB’lerin 

her türlü altyapı ve sosyal tesisleri ile başta 

merkezi arıtma tesisi olmak üzere her türlü çevre 

yatırımlarını hissesi oranında finanse edeceğini 

bilerek OSB’de yatırım yapmaya karar vermekte-

dir.  

Bu nedenle, OSB’lerde yatırım yapan ve yapmayı 

düşünen sanayicilerimizi “Çevre” adına tebrik 

ediyorum.

SU KENARLARINA TESİS KURULMALI
Kentsel dönüşüm projelerinin amacı olan sağlıklı 

ve çevreyle barışık kentleşme hedefine ulaşmak 

için biz, OSB’lerin biraz önce belirttiğim 

özellikleri nedeniyle, savunma sanayi, ağır 

sanayi ve özellik arz eden entegre tesisler gibi 

özellikleri taşıması nedeniyle Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’ndan izin almış olanlar hariç 

2.000 m²‘den büyük kapalı alan gerektiren her 

türlü sanayi yatırımının OSB’lerde yapılmasının 

zorunlu ve/veya cazip hale getirilmesi gerektiğini 

düşünüyoruz.  Kapalı alanı 2.000 m² ‘den küçük 

kapalı alan gerektiren sanayi tesisleri ise, küçük 

sanayi kapsamında tanımlanmalı ve yerel 

yönetimler tarafından oluşturulan sanayi 

bölgelerinde kurulması sağlanmalıdır. Bunlara 

ek olarak, tarım ürünleri deposu gösterilerek 

veya çeşitli nedenlerle yol kenarlarına, su 

kenarlarına, tarlaların ortasına sanayi tesislerinin 

kurulması kesinlikle önlenmelidir.

TARIM ARAZİLERİNDE 
HASSAS OLMALIYIZ
Bu konuda, tarım arazileri konusunda özellikle 

hassas olmamız gerekir diye düşünüyorum. Bir 

sanayi ürününü her türlü arazide üretebiliriz. 

Ama domatesi her arazide üretemeyiz. Daha 

fazla kâr edeceğiz diye domates tarlasına fabrika 

yaparsak, yüz binlerce hatta milyonlarca yılda 

oluşmuş o tarım arazisini kaybederiz. Bu nedenle 

OSB’ler, tarım arazilerinin korunması açısından 

da büyük önem taşımaktadır.

YATIRIM TUTARI 543 MİLYON LİRA 
OSB’ler tarım arazilerine ve çevre konusuna bu 

kadar duyarlı iken bazı desteklerden yoksun 

kalmaktadır.   264 OSB’den halen 54’ü merkezi 

arıtma tesisini kurmuş, 29’u belediye ile anlaşma 

yapmış olup, yeni kurulacak OSB’ler hariç kalan 

181 OSB’nin önümüzde yıllarda merkezi arıtma 

tesisi yapması gerekecektir. Her bir tesisi 

ortalama 3 milyon liradan değerlendirsek işletme 

giderleri hariç toplam sabit yatırım tutarı 543 

milyon lirayı geçecektir. Bu tutar, OSB’de yatırım 

yapmayı tercih edecek Türk sanayicisinden 

çıkacaktır. Buna OSB’nin arsa ve diğer altyapı 

giderlerini de eklediğimizde ortaya telaffuzu zor 

ve ürkütücü rakamlar çıkacaktır. Bu tutarın 

tamamını OSB yatırımcıları karşılayacaktır, çünkü 

OSB bütün gelirlerini üyesi olduğu sanayicilerden 

karşılayan “Kendin yap, kendin işlet” modelidir. 

Buna karşılık ülkemizin kalkınması, gençlerimizin 

istihdamı, ihracatın arttırılması, cari açığın 

azaltılması, Hükümetimizin 2023 yılı ekonomik 

hedeflerinin gerçekleştirilmesi gibi pek çok 

ekonomik performans sanayi camiasından 

beklenmektedir. Sanayiciler bu görevi üstlenmiştir 

ve üstlenmeye devam edecektir. 

KARŞILIKSIZ MALİ DESTEK BEKLİYORUZ
Buna karşılık büyük küçük demeden belediyelere 

merkezi arıtma yatırımları için karşılıksız mali 

destek yapılmasına rağmen, her biri pek çok 

ilçemizden büyük olan OSB’lerin merkezi arıtma 

tesisleri söz konusu yardım kapsamı dışında 

tutulmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 

belediyelere olduğu gibi OSB’lerin merkezi 

arıtma tesislerine de karşılıksız mali destek 

vermesini bekliyoruz. Özellikle teşvik amacıyla 

sanayiciye bedelsiz arsanın verildiği bölgelerde, 

arıtma tesisi için para toplamak çok güç hatta 

imkansız olmaktadır. Bu durumda sanayici ile 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında kalan OSB 

yönetimleri, yüksek meblağlarda ceza ile karşı 

karşıya kalmaktadır. 

BERTARAF TESİSİ YETERSİZ
Bu durumun önlenmesi ve OSB’lerin kısa sürede 

merkezi arıtma tesisine kavuşması için; özellikle 

yeni teşvik sisteminde başta 4, 5 ve 6. bölge 

olarak ilan edilen bölgelerdeki OSB’ler olmak 

üzere, bütün OSB’lerde yapılması gerekli merkezi 

arıtma tesislerine gerekli desteği bekliyoruz.  

Buna bağlı olarak şunu da belirtmek istiyorum: 

Bilindiği gibi arıtma tesisinin diğer adı ‘çamur 

fabrikası’dır. Buradan çıkan çamurun bertarafı, 

arıtma tesisi kurmak ve işletmek kadar yüksek 

maliyetler oluşturmaktadır. Şu anda ülkemizde 

tehlikeli ve tehlikesiz katı atıkların berterafını 

sağlayacak tesisler yetersizdir. Gerek kapasite ve 

gerek teknoloji olarak yetersiz olan bu tesislerin 

çoğalması ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için 

teşvik tedbirlerinin alınması ve bu sürede cezai 

işlem yapılmaması gerekmektedir. 





1515

        OSB’ler, gerekli alt yapı hizmetleriyle, ihtiyaca
         göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar 
ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler 
dahilinde oluşturulmakta ve sanayicilere tahsis 
edilmektedir. Bu bağlamda OSB’ler; bir yandan kendi 
içindeki arazi kullanımını yatırımcılar için rantabl hale 
getirirken, diğer yandan da kentleşmeyi 
yönlendirmek ve çevre sorunlarını önlemek gibi pek 
çok yarar sağlamakta, düzensiz şehirleşmenin önüne 
geçmekte, çevre kirliliğinin kontrol altına alınması ile  
tarım arazilerinin korunmasını sağlamaktadır. OSB 
içerisinde yer alan sanayicilerimize sunulan teknolojik 
altyapı hizmetleri ile üretim girdi maliyetlerinin önemli 
ölçüde düşmesi sağlanmış ve tasarrufların yatırımlara 
dönüştürülmesi ile de sanayicilerimizin rekabet 
edebilme gücünün yanı sıra  ulusal gelir ve refah 
artışının artması sağlanmıştır.  
Bakanlık olarak yatırımcılara OSB’ler vasıtasıyla her 
türlü kolaylık sağlanmakta olup; ülkemiz genelinde 
yaygın olarak kurulan 256 OSB ile yatırım yeri sorunu 
tümüyle ortadan kaldırılmıştır. Bugün itibariyle bu 
bölgelerde; 70.483 adet sanayi parselinin,  58.450 
adedi sanayiciye tahsis edilmiş olup,  12.033 adedi 
ise yatırımcı beklemektedir. Tahsis edilen 58.450 adet 
parselin; 41.520 adedi üretim, 11.165 adedi inşaat, 
5.765 adedi ise proje aşamasındadır. Üretime geçen 
parsellerde 1.170.000 kişi istihdam etmektedir. Tüm 
parsellerde üretime geçilmesi ile 2.000.000 kişilik 
istihdam ön görülmektedir. Bilindiği gibi, 
Bakanlığımızca yatırım programında yer alan 
organize sanayi bölgeleri projelerine düşük faizli ve 
uzun vadeli kredi desteği verilmektedir. Bu kapsamda 
2011 yılı sonuna kadar 27.542 hektar büyüklüğünde 
147 adet OSB projesi hizmete sunulmuştur. 2012 yılı 
Yatırım Programında 65 adet OSB projemizin alt yapı 
ve arıtma tesisi kredilendirilmesi ile ilgili çalışmalarımız 
devam etmektedir. 2012 yılı sonu itibarıyla 15 OSB 
projesinin tamamlanması planlanmıştır.

2011 yılı içerisinde yapılan yasal düzenleme ile 
mevcut OSB’lerde; tahsisi yapılmamış parsellerde 
yatırımın ve istihdamın sağlanmasını teminen 
organize sanayi bölgelerindeki parsellerin tamamen 
veya kısmen bedelsiz tahsisine imkan sağlanmıştır. 
Bakanlık olarak yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda 
başlıca prensibimiz yatırımcının önündeki engelleri 
kaldırmak olduğundan; bu uygulama ile yatırım 
yapmak isteyen ancak yüksek arsa maliyetleri ile 
buna imkan bulamayan yatırımcının önü açılmış ve 
bu bölgelerdeki parsel doluluk oranlarının arttırılması 
ve OSB’lerin ülkemizin uluslararası rekabet gücünü 
arttıracak sanayi yatırımları ile dolması amaçlanmıştır. 
OSB’lerin kalkınma planlarında gündeme gelen 
kümelenme modeline mekansal destek 
sağlamalarına yönelik düzenlemeler yapılmakta, 
sanayicilere daha kaliteli hizmet verilmesini 
kolaylaştıran ve bölgelerin prestij yapıları olan idari 
binalarının kredi ile desteklenmesine, bölgelerdeki 
kadın çalışanların kreş ihtiyacına ve sanayicilerin 
nitelikli eleman ihtiyacının teminine  yönelik olarak 
çalışmalar ilgili kurum ve kuruluşlar ile sürdürülmekte-
dir. Teknolojinin ve zamanın getirdiği yeniliklere ayak 
uydurmak, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlara 
olabildiğince destek olmak ve yeniliklere daima açık 
olmak gereğinden hareketle OSB’lere yönelik 
çalışmalarımız devam etmektedir.
(Bölgedeki OSB'lerin durumu)
Kocaeli’nin  güçlü sanayisinin oluşmasında OSB’lerin  
önemli bir payı bulunmaktadır. Ülkemiz ve dünya 
ölçeğinde üretim yapan birçok fabrikanın yer aldığı 
13 adet organize sanayi bölgesi Kocaeli ilimizde yer 
almakta olup bunlardan 4 adedi ise Gebze ilçesinde 
yer almaktadır.                     
      Gebze OSB, 
       Kocaeli Gebze Plastikçiler OSB,
       TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB, 
      Kocaeli Gebze Güzeller OSB

İl genelinde planlı sanayi bölgeleri oluşturmak amacı 
ile organize sanayi bölgeleri projelerine önem 
verilmiş ve diğer illere örnek teşkil edebilecek çeşitliliğe 
ulaştırılmıştır. Kocaeli, sanayi yatırımları açısından her 
zaman önemli bir yatırım alanı olup Türkiye’nin 
önemli ve büyük bir sanayi potansiyelini içinde 
barındırmaktadır. İlk sicil numarası verilen Geze OSB 
ile başı çeken Kocaeli, ilde bulunan OSB’lerin çevreye 
duyarlılığı, etkin ve katma değeri yüksek istihdam 
alanları oluşumu ile diğer OSB’lere öncü rolünü 
devam ettirmektedir.
Kocaeli  13 adet organize sanayi bölgesi ile bir üretim 
ve ihracat merkezidir. Koceli il ve ilçelerinde yer alan 
OSB’lerde 1.765 adet parselinin 698 adedinde 
üretime, 131 adet sanayi parselinde ise inşaat 
aşamasına geçilmiştir. Karma OSB’lerde il bazında 
doluluk oranı % 57, ihtisas OSB’lerde % 32 
seviyesindedir. Üretime geçen parsellerde yaklaşık 
57.000 kişiye iş imkanı sağlanmıştır. Proje bazında 
doluluk oranı (üretim+inşaat/ parsel sayısı) Kocaeli 
Gebze OSB’de   % 83, Kocaeli-Gebze Plastikçiler 
OSB’de % 65,  TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas 
OSB OSB’de  % 75, Kocaeli-Gebze Güzeller OSB’de 
% 50’dir. 
Bu verilerden de anlaşıldığı üzere OSB’lerin 
ekonomiye katkısı hiç küçümsenmeyecek boyuttadır. 
Kocaeli, büyük Sanayi Metropolü olup, Organize 
Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölge ve Teknopark projeleri 
ile adeta bir Teknokent olma yolunda ilerlemektedir. 
Kocaeli ilinde yer alan OSB’ler, kredi kullanmadan, 
tamamen katılımcıların finansmanı ile hizmete 
sunulmuş olup Türkiye’nin etkin ve katma değeri 
yüksek  istihdam  alanlarından olmayı başarmış 
örnek ilimizdir. 
Üretim deneyimini, modern teknoloji ile birleştirerek 
ülkemiz ihtiyaçlarına cevap vermenin ötesinde 
gerçekleştirdikleri ihracatları ile de ideal yatırım ve 
ticaret ortamı sağlanmıştır.

Türkiye’dekİ
OSB’lerİn durumu

Ülkemiz ekonomisinin içinden 
geçmekte olduğu büyüme ve 

modernleşme sürecinde organize 
sanayi bölgelerinin ekonomik ve 

sosyal gelişimlere katkıları daha da 
artmakta ve orta ölçekli sanayinin 

oluşum ve gelişmesinde ekonominin 
önemli bir ayağını oluşturmaktadır. 

Yaşar ÖZTÜRK Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Bölgeleri Genel Müdür Vekili
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GEBZE ve SANAYİ

          Gebze ve komşu ilçelerimiz olan 

   Çayırova, Darıca, Dilovası ilçelerimizin 

ekonomisi ağırlıklı olarak sanayi temelli gelişmiş 

ve gelişmeye devam etmektedir. İstanbul gibi bir 

metropolün sınırında ve Asya-Avrupa bağlantı 

yolları üzerinde yer alan bu ilçelerimizin sanayinin 

gelişmesinden etkilenmesi kadar doğal bir oluşum 

olamaz. Ancak bu etkinin daha olumlu seyretme-

sinde Organize Sanayi Bölgelerinin katkısı da 

inkâr edilemez.

Bölgesel gelişmede sinerji yaratmanın mükemmel 

bir modeli olan Organize Sanayi Bölgeleri 

ülkemizde önemli bir fonksiyonu yerine getirmeye 

başlamışlardır. 

Şimdiye kadar bölük pörçük, alt yapısı olmayan 

alanlarda, bazen meskenler ile iç içe bazen de 

kurulduktan sonra etrafı meskenlerle sarılan 

sanayi tesisleri yerine artık OSB’lerde modern, 

estetik, düzgün ve sağlıklı sanayi tesisleri 

kurulmaya başlamıştır. 

Bu uygulama ile sanayimiz mükemmel alt ve üst 

yapılara kavuşmuş, uluslararası rekabet edebilir 

düzeye gelmiştir. Mükemmel alt yapılara sahip 

olan bu alanlara yerleşen sanayi başta çevre 

olmak üzere ulaşım, haberleşme, enerji, yeşil 

alan, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda Devlet’in 

yapması gereken yatırımları kendi kaynakları ile 

yapmış ve Kamu bütçesi üzerindeki alt yapı 

yükünü azaltmışlardır.

Yerel yönetimlerden bağımsız kurulan ve tüm 

altyapılarını kendi imkânları ile yapan OSB’ler 

milyarlarla ifade edilecek mükemmel altyapılar 

yapmış ve yerli-yabancı pek çok sanayi tesisini 

bünyelerine çekmiştir. Eğer OSB’ler bu alt yapıları 

kendi imkânları ile yapmamış olsalardı yerel 

yönetimlerin bütçeleri ile bu mükemmel alt 

yapıları yapmak mümkün olmadığı gibi, yerel 

yönetimlerin kaynak yetersizliğinden dolayı konut 

yerleşim alanlarına hizmet vermeleri de mümkün 

olamayacaktı. Diğer taraftan OSB’ler kuruldukları 

her bölgeyi adeta birer cazibe merkezi haline 

getirmişlerdir. 

Dünyada sanayi ve üretim olmaksızın gelişen bir 

tek toplum ya da ülke gösterilemez. Bütün mesele 

sanayinin çevre ile uyumlu gelişmesidir. Bunu da 

ancak OSB’ler ile başarabiliriz. Bu konuda 

ülkemiz özellikle de Gebze yöremiz başarılı 

uygulama örnekleri ile ön plana çıkmıştır. 

Bu gün kendi kendini yöneten, alt yapılarını kendi 

yapan, imar, denetim, sağlık, çevre, ulaşım, 

haberleşme gibi pek çok ihtiyacını kamuya yük 

olmadan kendi kaynakları ile karşılayan ve hatta 

bulunduğu bölgenin alt yapısını da geliştiren 

OSB’leri daha çok teşvik etmek, sanayiyi 

buralarda toplamak hepimizin ortak çabası 

olmalıdır.

Olaya bir de uygulama yönü ile bakarsak, 

Türkiye’nin her yerindeki OSB yapılaşmalarını 

çevresindeki yerleşim alanlarının yapılaşması ile 

karşılaştırırsak hiç şüphesiz OSB’lerin daha 

düzgün yapılaştığını görürüz. Keza alt yapı ve 

çevre konusunda da aynı şeyleri söylememiz 

mümkündür. Bunun en güzel kanıtı Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’nca TEMİZ TÜRKİYE sloganı ile 

düzenlenmiş olan ve geçtiğimiz günlerde sonuçlan 

“Türkiy’nin En Temiz OSB’si” yarışmasında TOSB 

ve GOSB’un ödül kazanmalarıdır. Dolayısı ile 

OSB’lerin tüm toplum tarafından benimsenmesi 

ve desteklenmesi gerektiği aşikârdır.

Gebze Ticaret Odası Dergisinin yayın hayatına 
başlamasından dolayı tebriklerimi sunar, başta 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nail Çiler olmak 

üzere emeği geçen tüm arkadaşları kutlar, 
başarılarının devamını dilerim. Önemli bir 
boşluğu dolduracağına inandığım bu dergi 

Ticaret Odamız ile üyeleri ve bölge halkı arasında 
iyi bir iletişim köprüsü oluşturacaktır.  Yunus Çiftçi TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB

Yönetim Kurulu Başkanı

organİze sanayİ bölgelerİ
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Cumhuriyetin ilanını 
müteakip sanayileşme gay-

reti içine giren ülkemiz 
İstanbul’ da sanayileşme 
faaliyetlerini Haliç’ in 

kıyısında konuşlanan ve 
tamiratla uğraşan mikro 

işletmeler vasıtasıyla 
gerçekleştirilmeye 

çalışmıştır. Uygun olmayan 
mekanda çalışan bu 

işletmeler daha verimli 
üretim yapabilmeleri için iş 

yerlerini büyütmek ve 
modern bir hale getirmek 

amacıyla 1971 yılında 
İstanbul Madeni Eşya 
Sanatkârları (İMES) 

Sanayi Sitesi ni 
kurmuşlardır. Zamanın 
Arsa Ofisinden satın 

aldıkları 650 dönüm arazi 
üzerinde 843 adet iş yeri 
ihtiva eden İMES Sanayi 

Sitesini 1986 yılında 
hizmete açmışlardır.

İMES OSB PROJESİ

         En büyüğü  600 m² olan bu 

         işyerlerine zamanla sığmayan 

ve tamirattan imalat sektörüne geçiş 

yapan mikro işletmeler 1998 

yılında, İMES Sanayi Sitesi yöneti-

cileri olan bizlerden kendilerinin 

daha büyük alanlara sahip fabrika 

binalarına taşınmalarını talep 

etmişlerdir.

Bu amaçla, araştırmaya giren bizler 

zamanın Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığının 1/25000’ lik Kocaeli İli 

planlarına sanayi lekesi vurduğu 

Dilovası İlçesinde 1000 hektar 

alanda araştırma yaptıktan sonra bu 

alanın 300 hektarının Sanayi 

Bakanlığından tahsisini talep 

etmişlerdir. Bu işlemleri yürütebilmek 

için 03.06.1998 tarihinde S.S. İMES 

Makine İmalat Endüstrisi Toplu İşyeri 

Yapı Kooperatifini kurmuş ve mekan 

darlığı çeken sanayicilerin taleplerini 

kabul etmeye başlamışlardır. 

Yukarıda adı geçen kooperatifin 

kurucu kurum olarak Kocaeli 

Valiliği, Kocaeli Özel İdaresi, Gebze 

Ticaret Odası ve kooperatif üyesi 

sanayici-lerden meydana gelen 

müteşebbis heyetini teşekkül ettirmiş 

zamanın Kocaeli Valisinin 

Başkanlığında kurulan bu 

Müteşebbis Heyet 2000 yılında, 

4562 sayılı yasanın çıkışını müteakip 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ na 

müracaat ederek Şubat 2001 

tarihinde 66 no’ lu sicil numarasını 

alarak tescilini yaptırmıştır.

Uzun süren arsaların rızaen satın 

alınması ve kamulaştırma 

çalışmaları ve 3.000 dönüm 

büyüklüğünde olan bu bölgenin 

altyapısına ait projelerin 

hazırlanması çalışmaları 

sürdürülmüştür. 2006 yılında altyapı 

çalışmalarına başlanılan bölgemi-

zde şuan itibariyle bütün alanların 

mülkiyeti İMES OSB Yönetim Kurulu 

Başkanlığına aittir. ( Tapusunu alan 

yatırımcılarımız hariç)

Bölgemizin; 1.832.047 m²’ si sanayi 

parselleri, (4.000 m² ve katları 

şeklinde parselasyonları yapılmıştır.) 

86.061 m²’ si hizmet destek alanı, 

139.404 m²’ si yönetim merkezi 

alanı, 117.769 m² teknik altyapı 

alanı, 27.709 m² si Tır parkı alanı, 

5.604 m² si Akaryakıt İstasyonu 

alanı, 67.970 m2 yeşillendirilecek 

ortak alan, 74.532 m² si rekreasyon 

alanı, 589.956 m²’ de yol olarak 

planlanmıştır.

Bugüne kadar toplam 544.376 m² 

büyüklüğünde 51 adet parsel tahsisi 

yapılmıştır. Bu parsellerde 21 adedi 

proje aşamasında, 27 adedi inşaat, 

3 adedi de yapı kullanma izni 

belgesini alarak üretime 

geçmişlerdir. 

organİze sanayİ bölgelerİ
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Bugüne kadar bölgemizde yapılan 

altyapı imalatları olarak, 14 km yol, 

48 km kaldırım, 14 km yağmursuyu 

hatları, 10 km içme suyu ve kullanma 

suyu 13 km doğalgaz hatları, 8 km 

galeri imalatları, 2 km elektrik (ring 

hattı) imalatları, 3.5 km elektrik (havai 

hat) imalatları, 23.550 m³ taş duvar 

imalatı, 2.807 metre dış cephe tel çit 

imalatları yapılmıştır.

Bugüne kadar İMES OS Bölgesinden 

kazı ve dolgu imalatları olarak 

4.500.000 m³ toprak hareketi 

gerçekleştirilmiştir.

Bölgemizin entegre bir OSB olması 

amacıyla bölgedeki fabrika 

inşaatlarının ticari ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla (Bankalar, 

Lokantalar, Hırdavatçılar, Elektrik 

malzemesi satıcıları vb) bu konularla 

iştigal edecek firmalara yönelik 5 

bloktan ve 20 adet işyerinden 

meydana gelen İMES OSB Ticari 

Blokları kiralanarak faaliyete 

geçmiştir. 

Ayrıca bölgemizdeki ana firmaların 

tedarikçilerinin ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla 250 m² ile 450 

m² arasında değişen 84 adet 

işyerlerinden meydana gelen küçük 

sanayi bölgesinin inşaatlarına ve 

satışına başlanmış olup bugüne kadar 

toplam 21 adet dükkan satışı 

gerçekleşmiştir.

Bölgemizde bulunan parsellerin 

hepsinin %2 eğimli tesviye edilerek 

sanayicilere tahsisi, altyapı 

imalatlarının çoğunun yeraltında 

kurulu bulunan galerilerin içinde 

bulunması, yollarımızın 25 cm 

kalınlığında beton yol olarak imal 

edilmesi, 20 adet ticari alanı ve 84 

adet dükkanlı küçük sanayi bölgesi ile 

diğer OSB’ ler den farklılık arz etmek-

tedir. 

İhalesi gerçekleştirilen Dilovası Hersek 

körfez geçiş köprüsüne 5 km 

mesafede olması, Kuzey Marmara 

otoyoluna yakın mesafede olması, 

Sabiha Gökçen Havalimanına 

yakınlığı, Dilovası ve Derince’ de 

bulunan limanlara yakınlığı, Hereke’ 

de bulunan tren istasyonuna yakınlığı 

nedeniyle,  İMES OSB Bölgesi yatırım 

yapacak sanayicilerin aradığı bütün 

vasıfları taşımaktadır.

İMES OSB projesine bugüne kadar 

188.959.000 TL  proje ve altyapı 

imalatları için, 32.250.000 TL arsa 

alımları için, 1.082.000 TL 

kamulaştırma bedelleri için, 

12.702.000 TL genel yönetim giderleri 

için, toplam 234.993.000 TL harcama 

yapılmıştır. 

Bu harcamaların bir kısmı 

yatırımcılarımızdan; 2011-2012 bütçe 

dönemi için 4.000 m² parsel için aylık 

4.000 TL miktarı da aylık katkı payı 

olarak bir kısmı Garanti Bankası ve 

Vakıfbank’tan kredi kullanılarak bir 

kısmı da mülkiyeti İMES OSB Yönetim 

Kurulu Başkanlığına ait olan parsell-

erin satışlarından elde edilen gelirlerle 

kapatılmıştır. 

Bugün itibariyle İMES OSB Yönetim 

Kurulu Başkanlığının vadesi gelmemiş 

banka borçları hariç hiçbir kurum ve 

kuruluşa borcu bulunmamaktadır. 

Yönetim Kuruluna ait 120.000 m² 

büyüklüğünde stok arazi 

bulunmaktadır.

organİze sanayİ bölgelerİ
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2017’ye kadar 6 milyar dolarlık yatırım

MAKİNE OSB 
YATIRIMA 
DOYACAK

Makine OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Sedat 
Silahtaroğlu, “Günü-
müzde 6 firmanın 
üretim yaptığı ve bu 
firmalarda 700 kişi-
nin istihdam edildiği 
Makine OSB’de 2017 
yılına kadar 6 milyar 
dolarlık yatırım yapı-
lacak” dedi. 

Makine OSB fikrinin 1990’lı 

yıllarda Ankara’da makine imalat-

çılarıyla yaptıkları görüşmeler sonucu 

ortaya çıktığını belirten Sedat Silahtaroğlu, 

bu projenin 15 yıllık bir geçmişi olduğunu 

söyledi.  Dilovası’nın tepelerindeki 3,5 

milyon metrekarelik net sanayi parseline 

sahip Makine OSB’nin günümüzde yüzde 

90 doluluk oranıyla faaliyetine sürdürdü-

ğünü ifade eden Silahtaroğlu, Makine 

OSB’nin tam anlamıyla ihtisas OSB 

niteliğinde olduğunu vurguladı. 

Ayrıca OSB’de sadece 300 dönümlük bir 

alanın kaldığını dile getiren Silahtaroğlu, 

bölgedeki alt yapı çalışmalarının tam 

anlamıyla bitirildiğini kaydetti. Makine 

OSB’nin günümüzde üretim ve inşaat 

yapan firmalar bakımından yüzde 25 

doluluk oranına ulaştığını belirten Silahta-

roğlu, ihtisas OSB olan bölgedeki tüm 

firmaların makine ve aksamlarının üretim-

lerini yaptığını söyledi. 

700 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Makine OSB bünyesinde Kroman, Yücel 

Boru, Borusan, Atakaş, Güriş Grubu, Enka 

ve Üntel gibi Türkiye’nin önemli firmaları-

nın yer aldığını ifade eden Silahtaroğlu, 

OSB’nin faaliyete geçmesinde bu firmala-

rın çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Makine OSB’de 6 firmanın üretim yaptığını 

ve bu firmalarda yaklaşık 700 kişinin 

istihdam edildiğini belirten Silahtaroğlu, 

inşaat çalışmaları devam eden firmalarda 

ise şimdiden yaklaşık 300 kişinin istihdam 

edildiğini vurguladı.             

HER ŞEYİYLE ÇOK FARKLI

Makine OSB’nin en önemli farkının, 

ülkemizdeki ilk özel ihtisas OSB bölgesi 

projesi olması ve bugüne kadar devletten 

destek almadan bu noktalara gelmesi 

olduğunu ifade eden Silahtaroğlu, “Makine 

OSB olarak en büyük amacımız, ülkemize 

dünya standartlarında bir OSB kazandır-

mak ve bunu sanayicimizin ve gelecek 

nesillerin hizmetine sunmak. Makine 

OSB’nin herşeyiyle özel ve farklı olduğunu 

söyleyebiliriz. 

3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Vasıflı altyapısı, ortak tesisleri, teknoparkı, 

kalifiye eleman kaynakları ve diğer 

imkânları ile üyelerine artı değer katacak ve 

onlardan da yüksek katma değerli ürünler 

imal etmesini isteyecek. Makine OSB’nin en 

önemli hedefi ise tüm dünyadaki benzerleri 

arasında üst sıralarda yer alan bir sanayi 

merkezi olmak” diye konuştu.  Önümüzdeki 

5 yıllık dönemde bölgeye 6 milyar dolarlık 

organİze sanaYİ bölgelerİ
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yatırım yapılacağını dile getiren Silahta-

roğlu, 2017 itibariyle bölgedeki firmaların 

10 milyar dolarlık ciro ile 3 milyar dolarlık 

ihracat yapacaklarını tahmin ettiklerini 

sözlerine ekledi.   

YAŞAM ALANLARI DA YER ALACAK   

2017 yılına kadar yapılacak yatırımlarla 

bölgenin öneminin daha da artacağını dile 

getiren Silahtaroğlu, 5 yıl sonra bu  bölge-

de üretim alanı haricinde sosyal yaşam 

alanlarının da olacağını vurguladı. Bölge-

deki firmaların yatırımlarının haricinde 

üniversite, kültür ve sanat merkezi gibi 

sosyal yaşam alanların da faaliyete geçiril-

mesinin planlandığını ifade eden Silahta-

roğlu “Bölgede ihtiyacımız olan ve teminin-

de güçlük çekilen teknik personelimizi 

kendimiz yetiştiriyoruz. Bu amaca yönelik 

olarak bölgede bulunan Endüstri ve Teknik 

Meslek Lisemiz 2010 – 2011 Eğitim ve 

Öğretim dönemine başladığı faaliyetine 

başarı ile devam ederken, geleceğin teknik 

kadrolarını da yetiştirebiliyor.  

5 yıllık bir dönemde yaşam alanlarının 

parçasını oluşturan sosyal kurumların yanı 

sıra bölgedeki sanayicilerin ortak paydası 

olan ticari alanlar, enerji santrali gibi 

yerleri de katılımcıların hizmetine sunmayı 

amaçlıyoruz” dedi. 

OSB’LER CAZİBE MERKEZİ OLMALI

Son olarak bölgenin en büyük sorununun 

OSB ile otoyollar arasındaki eksik olan 

bağlantı yollarından kaynaklandığını bu 

sorunun da sanayiciler açısından dezavan-

taj yarattığını ifade eden  Silahtaroğlu, 

global anlamda hissedilen finansal krizle 

birlikte bu sıkıntıların da   firmaların yatırım 

kararlarını gerçekleştirmelerini engelleye-

bildiğini belirtti. Ayrıca OSB’lerin 

Türkiye’nin gelişimi için çok önemli olduğu-

nu dile getiren Silahtaroğlu, OSB’lerin 

cazibe merkezi olması gerektiğini ve bu 

bölgelere yatırım yapan firmalara bazı 

avantajlar sağlanmasının ülke sanayisi için 

yararla olabileceğini sözlerine ekledi.   

organİze sanaYİ bölgelerİ
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GEBKİM OSB 
“YAŞANABİLİR 

ÇEVRE VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 

KALKINMA”
FELSEFESİ İLE 

HİZMET EDİYOR...

Sanayileşmenin “kent-
insan-çevre” bağlamında 
uyumun sağlanması 
gerektiği ilkesi ve 
“yaşanabilir çevre ve 
sürdürülebilir kalkınma” 
felsefesi ile kurulan Ko-
caeli Gebze (Kimya) 
İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi (GEBKİM) 5’i 
üretimde, 7’si de inşaat 
halinde 12 fabrikası ile 
Kimya Sektörüne hizmet 
veriyor. Devam eden 
çalışmalar ile birlikte 
üretim yapacak fabrika 
sayısı 60’a ulaşacak.

          2000 yılında tüzel kişilik kazanarak 

     hizmet veren GEBKİM OSB, 7 ayrı 

sektörde hizmet vermektedir. Bunlar; boya, 

kozmetik, temizlik maddeleri, plastik, ilaç 

sanayisi ile kimyasal madde üretimi ve gıda 

katkı maddeleri üretimidir.

GEBKİM; D-100 karayoluna 5 km, proje 

aşamasındaki Kuzey Marmara Otoyolu’na 3 

km, temeli atılan Gebze – Orhangazi – İzmir 

Otoyolu Körfez Geçişine 5 km, en yakın 

liman Diliskelesi’ne 5 km, en yakın demir 

yoluna 8 km ve en yakın havaalanı olan 

Sabiha Gökçen Havalimanına 30 km 

mesafededir. 

2500 dönüm alan içerisinde kurulan 

GEBKİM OSB’nin alanı; 66 adet sanayi 

parseli, 8 adet ağaçlandırılacak alan, 3 adet 

yeşil alan, 1 adet idari ve sosyal tesis alanı, 1 

adet teknik hizmet alanı, 3 adet teknik altyapı 

alanı, 1 adet tır parkı ve 1 adet akaryakıt 

istasyonu parselinden oluşmaktadır. Sanayi 

parsellerinin toplam alanı 1620 dönümdür.
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     Kesintisiz elektrik/su, 
doğalgaz, arıtma, yol, güvenlik, 
internet erişim ve telefon 
hizmetleri,
     İtfaiye ve yangın eğitimleri ve 
hizmetleri,
     Sağlık ekibi ve tam 
donanımlı ambulansı ile 
sağlanan ilk yardım,
     Çevre Yönetim Sisteminin 
kurulması,
     Katılımcılar tarafından ÇED – 
Ön ÇED İzinlerinin alınmasının 
takibi,
     İlaçlama, genel temizlik ve 
karla mücadele,
     Altyapı proje verilerinin 
hazırlanması, 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 
olmak üzere çok çeşitlidir.

GEBKİM bünyesinde 
bulunan kuruluşlara 
sağlanan / sağlanacak 
hizmetler;

Kimya sektörünün önde gelen isimlerinden GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Refik 
Baydur ile OSB ve Bölgemiz hakkında söyleşi gerçekleştirdik :

Gebze Ticaret Odası Sektör: Öncelikle 
bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür 
ediyoruz. Gebze sanayi bakımından 
Türkiye’nin başkenti konumunda. İSO 
tarafından açıklanan İlk 500 şirketin 
yaklaşık % 10’u Gebze’de. Bölgemizde yer 
alan OSB’lerde, yaklaşık 500 firma üretim 
halindeyken, yaklaşık 100 firma da inşaat 
halinde, ve bu firmalar 50 binin üzerinde 
istihdam oluşturuyor. Ancak bölgemizde 
bulunan fabrikaların sayısı yaklaşık 2 bin 
500 ve bunların büyük bir kısmı dağınık 
halde bulunuyor. Sanayi kuruluşlarının 
daha modern şartlarda üretim yapmaları 
nasıl mümkün hale getirilebilir? OSB’ler 
bu sorunun çözülmesine katkı sunabilir 
mi? 
Refik Baydur: OSB’lerle işbirliği; hem 
teknolojinin gelişmesine hem de 
beraberce birtakım hizmetleri 
kullanmalarına sebep olabilir. Ancak  
OSB’ler kendi içinde eğitim yapamıyorsa, 
bu işin sonucunu sadece OSB ismi ile 
almak mümkün değil. Onun için evvela 
OSB’ler seviyesinde ihtisas grupları ihdas 
edilmeli, önlisans seviyesinde bu eğitim 
gruplarında eğitim yaptırmalı, ve sonuçta 
da bunlar kendi bünyelerinde bir teknoloji 
yaratmalılar. Bunun dışında bu sorununun 
çözülmesinin zor olacağı 
düşüncesindeyim.
Gebze Ticaret Odası Sektör: İhracat 
Türkiye ekonomisi açısından kritik önem 
arz ediyor. Hükümet tarafından 2023 
yılına 500 milyar dolar ihracat hedefi 
konuldu. Kimya sektörü de ham madde 
bakımından dışa bağımlı yani ithalat 

ağırlıklı. Hükümetin de hedefi göz önüne 
alındığında bu rakamlarda kimya 
sektörünün payı ne olabilir? 
Refik Baydur: Kimya sektöründe ihracat 
rakamlarının istenilen seviyelerde 
olmaması hammadde temininin dışa 
bağımlı olmasından kaynaklanıyor. Doğal 
olarak burada verimlilik esas. OSB’lerin 
katmadeğeri artırmak için kendi bünyes-
inde ihtisaslaşması gerekiyor. OSB’lere en 
azından önlisans imkanı verilmeli. Katı 
şartlardan vazgeçilmeli. Bunlar randımanı 
dolayısıyla katma değeri artıracağı için 
ihracata olumlu yönde etki yapacaklar. 
Doğal olarak müesseseler büyüdükçe, 
hammadde imalatı başlayacak. Bu da dışa 
bağımlılığı azaltacak ve ihracata 
yansıyacak.  
Gebze Ticaret Odası Sektör: Bakanlık 
tarafından hazırlanan stratejik belge ve 
eylem planında  kimya Sektörünün uzun 
dönemli vizyonu “Katma değeri yüksek 
ürünler üreterek, Türkiye’yi yatırım üssü 
haline getirmek” şeklinde belirlendi. Daha 
önce de açıklanan sanayi strateji belgesi 
de göz önüne aldığınızda, yakında 
uygulamaya başlanacak kimya sektörü 
strateji belgesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Refik Baydur: Evvela hedefler tespit edil-
mesi önemli. Firmaların önünü görebilme-
leri açısından da faydalı olacağı 
kanısındayım. İkincisi bu hedefleri 
beraberce altyapısı itibari ile halledebil-
irsek o zaman kimya sektörünün önü açılır. 
Daha anlamlı hale gelir. Bu arada Altyapı 
kritik önem arzediyor. 
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Gebze Ticaret Odası Sektör: Organize 
Sanayi Bölgeleri bakımından bölgemiz 
oldukça zengin. Ancak OSB’lerin doluluk 
oranları Türkiye’de olduğu gibi bölgemiz 
açısından da kritik öneme sahip. Doluluk 
oranlarının artırılmasında teşvikler fayda 
sağlayabilir mi?
Refik Baydur: OSB’lerin doluluk oranlarının 
artırılması teşvikle bağlantılı değil. Öncelikle 
sanayicinin uzun vadede önünü görebilmesi  
gerekiyor. Ek  onominin önü nasıl açıldı? 
Koalisyonlar kalktı, yeni pazarlara girildi. 
Ancak yurt dışı pazarlarında şu an bir sıkıntı 
yaşanıyor. Neden? İhraç edeceğin 
devletlerde ekonomik sorunlar yaşanmakta. 
Pazar daraldı. Onun için ben şunu alırsam 
bunu veririm diye hesap etmek yanlış. Artık 
milletler sanayi ile beraber dünya birbirine 
açıldı. Her tarafımız refah içerisinde olmalı 
ki, bu bize de yansısın. Türkiye’nin son 
dönemlerde önemli pazarı konumuna gelen 
Afrika Pazarı az da olsa kimya sektörünü de 
etkiledi. Ancak tekstilde ve metalde olduğu 
gibi etkilemedi. Ama mutlaka etkisi var. 
Etrafımızdaki sosyal ve siyasi olaylar, doğal 
olarak bizi de olumsuz etkileyecektir.
Gebze Ticaret Odası Sektör: Bölgemizin 
önem gün geçtikçe daha da artıyor. Devam 
eden Bilişim Vadisi Projesi (Muallimköy 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi) ile bölgemiz 
daha da değerli hale gelecek. Bilindiği 
üzere kimya sektörü, genelde sermaye-
teknoloji yoğun bir sektör olduğu için işgücü 
yoğunluğu düşük bir sektör. Bilişim Vadisinin 
bölgede kurulacak olması kimya sektörü 
nasıl etkiler?
Refik Baydur: Kimya sektörü araştırma 
geliştirmeye (Ar-Ge) en çok ihtiyaç duyan 
sektörlerdendir. Bilişim Vadisi işler duruma 
geldiğinde mutlaka bize hizmet verecek ve 
faydası büyük olacaktır. Ancak bu yapının 
özel sektör mantığı ile yönetilmesi lazımdır. 
Bürokrasi minimuma indirilmeli. Yoğun 
bürokrasinin sıkıntılarını yer yer çekiyoruz. 

Vakıf olayında da söz ettiğim gibi, önlisans 
okulu kurmak için 5 milyon az geliyormuş, 
20 milyona çıkarmışlar. Arsayı veriyoruz, 
binayı yapıyoruz. Bu para değil mi? İlla 
sermaye koyacaksın. Orada 3 tane 
profesörün aldığı karar bizi durduruyor. 
Üretimin önüne engel oluşturuyor. Bu 
noktaların dikkate alınması ülke menfaatin-
edir ve Sanayi Bakanlığı’nın bu konuyu 
önemle takip etmesi gerekir.
Gebze Ticaret Odası Sektör: Dilovası ilçesi 
genelde hava kirliliği ve çarpık kentleşme ile 
sürekli gündemde. Sizin bu konudaki 
görüşleriniz neler? Nasıl bir orta yol buluna-
bilir? Avrupa’da sanayi ve şehirlerin iç içe 
olduğuna dair örnekler var. Son derece 
çağdaş yapıda üretim yapan fabrikalar 
mevcut. Dilovası için de benzer bir model 
uygulanabilir mi? Yoksa kentsel dönüşüm ile 
konut alanlarına yeni yerler mi tahsis 
edilmeli?
Refik Baydur: Toplu yaşam alanlarının 
uygulamaya konması daha mantıklı. Çünkü 
teknoloji tekstilde bile 10 yıl ömürlü. 5 ile 10 
yıl arasında. Kimyada bu ömür daha kısa. 
Ömrünü tamamlayan bir fabrikanın 
taşınması, yeni tesislerle donatılması daha 
kolay. O bakımdan kalabalık alanlara, 
OSB’lere çekmenin bir faydası var. Ayrıca 
yeni teknolojiler fabrikalara ilave edilecek 
teknik aletlerle çevre kirliliğinin önüne 
geçerken, kurulacak endüstriyel zehirli atık 
bertaraf tesisleri de teşvik edilmelidir. 
Gebze Ticaret Odası Sektör: Yönetim Kurulu 
Başkanımız Nail Çiler tarafından dile 
getirilen ve seçim döneminde tüm siyasi 
partiler tarafından desteklenen ve seçim 
programlarında yer verilen üniversite 
konusu hakkında düşüncelerinizi almak 
istiyoruz. Bölgede kurulacak üniversitenin 
yapısı sizce nasıl olmalı ve bölgedeki 
OSB’ler dahil edilmeli mi? (İlgili fakültelerin 
OSB’ler bünyesinde açılması gibi vb.)
Refik Baydur: Ben Sayın Çiler ile Meslek 

Yükseokulu istediğimi söylediğimde bana iyi 
bir haber verdi. Üniversite projesinden 
bahsederek, olursa kimya bölümünü 
GEBKİM içerisinde kuralım” dedi. Biz 
dünden hazırız buna. Bu okullarda işin 
mutfağında çalışmış mühendis de ders 
verebilmeli. Bu suretle işletme üniversite 
ilişkisi hızlanır. Onun için biz hazırız. Dilerim 
Gebze Ticaret Odası bu imkanı sağlar. 
Kimya bölümü için burada yer hazır.  Ayrıca 
belirli seviyeye ulaşabilen gençlerimiz için 
hemen istihdam da sağlayabiliriz.
Sanayi Bakanımızın bölgemizde bir üniver-
site projesi oda bünyesinde kurulup 
fakülteler OSB’ lere dağıtılırsa;
     Laboratuar,
     Fabrikalarda pratik ve staj,
     Endüstri ile iç içe olmak,
     Teknik Mühendis ve uzmanlar-
dan yararlanmak,
     İş garantisi
Yönünden de önem arz edecektir.
Son sözüm: Devlet belirli şartlarla OSB’ lere 
arazi vererek çalışanın ayni bölgede mesken 
sahibi olmasına katkıda bulunmalıdır.

organİze sanaYİ bölgelerİ





GTO’DAN HABERLER

2727

Kocaeli 
Çalışma ve İş 

Kurumu İl 
Müdürlüğü 
tarafından 

Kocaeli dahilinde 
Kocaeli Yerel 

İstihdam Modeli 
kapsamında 

istihdama katkı 
sağlayan 41 

kurum ve 
kuruluşa plaket 

verildi. 

         Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri 

        Projesi’ne (UMEM Beceri’10) katkılarından 

dolayı Gebze Ticaret Odası da plaket almaya 

hak kazandı. GTO adına törene katılan Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Mican, Kocaeli 

Milletvekili Fikri Işık tarafından takdim edilen 

plaketi aldı.

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

tarafından istihdama katkı sağlayan kurum ve 

kuruluşlara plaketleri düzenlenen törenle 

takdim edildi. Törende GTO’da plaket almaya 

hak kazandı. Kocaeli’de düzenlenen törene 

Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Kocaeli Milletvekill-

eri Fikri Işık ve Zeki Aygün, Kocaeli Büyükşehir 

Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak ve kurum 

müdürleri katıldı. 

2010 yılında uygulanmaya başlanan UMEM 

Beceri’10 Projesi kapsamında GTO tarafından 

13 ayrı branşta açılan toplam 25 farklı kursta 

teorik eğitim alan 312 kursiyerden 184 tanesi 

işbaşı yaptı. Türkiye geneli dikkate alındığında 

GTO’nun da önemli katkıları ile en fazla 

istihdam sağlayan il Kocaeli oldu. Kocaeli’yi 

İstanbul, Tekirdağ, Mersin ve Sakarya izledi.

GTO olarak eğitime ve özellikle de mesleki 

eğitime özel önem verdiklerini belirten GTO 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Mican, 

mesleki eğitimin istihdama olan katkılarından 

söz etti. 

Özellikle hizmet alanı içerisinde mesleki eğitim 

konusuna daha ağırlık verilmesi gerektiğini 

vurgulayan Sedat Mican, ara eleman sıkıntısının 

da mesleki eğitim ile giderilebileceğini sözlerine 

ekledi. GTO’nun gerek kurum içi gerekse mobil 

eğitim aracı ile üyelerinin ihtiyacına cevap 

verdiğini belirten Mican, eğitime olan destekler-

inin önümüzdeki dönemde artarak devam 

edeceğini ifade etti.

GTO’NUN 
İSTİHDAMA 

KATKISI 
ÖDÜLLENDİRİLDİ…
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DARICA’DAN 
KİLİS’E GÖNÜL 

KÖPRÜSÜ…

Darıca Yaşlılarla 
Dayanışma ve Yar-
dımlaşma Derneği 
ve Darıca İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
hayata geçirdiği 
Kardeş Okul Proje-
si kapsamında 
Kilis’ten gelen 
öğrenciler GTO’ya 
konuk oldu.

GTO, Kilis’e sevgi köprüsü kurdu

Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve 

Yardımlaşma Derneği ve Darıca 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan ‘Kardeş Okul Projesi’ kapsa-

mında Gebze Ticaret Odası’nı (GTO) 

ziyaret eden Kilis Cemil Çetin İlköğretim 

Okulu ve Darıca Faik Şahenk İlköğretim 

Okulu öğrencileri Gebze hakkında yetkili-

lerden bilgi aldı. GTO’da gerçekleşen 

ziyaret programında Darıca İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Ali Öztosun, GTO Meclis 

Başkanı Halit Umran Nargül, GTO Yönetim 

Kurulu Başkanı Nail Çiler, GTO Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Mican, 

Cemil Çetin İlköğretim Okulu Müdürü 

Ahmet Polat, Faik Şahenk İlköğretim Okulu 

Müdürü Yunus Kayhan, Darıca Yaşlılarla 

Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 

Başkanı Kudret Sekban ve 

Dernek Üyeleri, GTO Meclis Üyesi Sevgi 

Çiler, GTO Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi 

Mukadder Doğanay, GTO Genel Sekreter 

Yardımcısı Uğur Ötekan, GTO Meclis Başka-

nı Halit Umran Nargül’ün eşi Ayşin Nargül ve 

öğretmenler yer aldı.

ÖZTOSUN: TEŞEKKÜR EDİYORUM

GTO tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan 

ziyaret programı Darıca İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Ali Öztosun, GTO Yönetim Kurulu 

Başkanı Nail Çiler ve Meclis Başkanı Halit 

Umran Nargül’ün konuşmaları ile devam 

etti. Programın açılışında konuşan Darıca 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Öztosun, iki okul 

arasında başlatılan projenin tüm Türkiye’ye 

yayılması istediğini söyledi. Öztosun,  “Birkaç 

ay önce proje kapsamında 15-20 kişilik bir 

ekip ile Kilis’e gittik. Kilis’te duygulu anlar 

yaşadık. Çok özverili çalışma ile karşılaştık.
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Nargül; “Sizler bizlerden daha şanslısınız. 
Bizim zamanımızda ne bilgisayar ne de cep 
telefonları vardı. Bizler o günlerden bugünlere 
geldik. Bilgisayarları ve cep telefonlarını icat 
edip sizlerin hizmetine sunan bizim neslimiz. 
Bundan sonra sizlerden daha da güzel şeyler 
bekliyoruz. Bizlere küçükken ailelerimiz otur, 
yeni icatlar çıkarma derlerdi; bizler ise çocuk-
larımıza icat çıkarma demiyoruz. Yeni icatlara 
ihtiyacımız var. Bu yeni icatlar da bu genç 
beyinlerimizden çıkacak. Gençlikten çok 
büyük beklentilerimiz var” şeklinde konuştu.

Projeyi tüm güzellikleri ile destekleyenlere 

teşekkür ediyorum. İki okulumuzun 

başlattığı bu çalışmanın daha da büyüye-

rek bütün Türkiye’ye yayılmasını diliyo-

rum. Kurumlarımız artık çok güzel proje-

lere imza atıyor. Projelere emek veren 

arkadaşlarımız var. Vizyonunu geniş tutup 

geleceğin resmini çizmek adına, 

Türkiye’nin bu güzelliklerini birlikte payla-

şan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ÇİLER: GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURULUYOR

Projenin iki bölge arasında gönül köprü-

sünün kurulmasına katkıda bulunduğunu 

söyleyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı 

Nail Çiler ise, projenin öğrencileri birbir-

lerine yakınlaştırdığını söyledi. Çiler, 

“Öğrencilerimizi görünce, öğretmenlik 

yıllarımı hatırladım. Projede emeği geçen-

lere teşekkür ediyorum. Gidemediğimiz 

yer bizim değildir. Bugün teknoloji gelişti 

ve bu değişen dünyada herkes yerini 

almak zorunda. İletişim artık çok kolay. 

Ben de sizlerden biriyim. Hep hedefleriniz 

olacak. Hedefi olmayan öğrencinin 

vizyonu da olmaz.

GEBZE ÖZEL BİR YERE SAHİP

Sizlerin bizim çocuklarımızdan hiçbir farkı 

yok. Doğunun batıdan, batının doğudan 

bir farkı yok. Bu proje kapsamında 

gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretler ile 

bölgemizi tanıma fırsatı buluyorsunuz. Bu 

ziyaretler ile daha da yakınlaşmamıza 

sebep oluyor, gönül köprüsü kuruluyor. 

Sanayisi ile ulaşım imkanları ile Gebze 

çok özel bir yere sahip. Sadece sanayisi 

ile değil doğal güzellikleri ve tarihi 

dokusu ile de çok önemli bir yer. 

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Fatih’in Hünkar 
Çayırı, Osman Hamdi Bey Müzesi, Kartacalı 
Komutan Anibal’in Anıt Mezarı ve daha birçok 
tarihi eser bölgemizde yer almakta” cümlelerine 
yer verdi. 

NARGÜL: YENİ İCATLARA İHTİYACIMIZ VAR
Hayatta daima büyük düşünmek gerektiğini 
vurgulayan GTO Meclis Başkanı Halit Umran 
Nargül günümüz gençlerinin daha şanslı 
olduklarını ifade etti.  
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GTO Üyesİ 
4 fİrma 

‘İlk adım’ı 
attı!

GTO, 3 yıldır 
uygulamaya devam 

ettiği İİAP’nin 4. 
Etabı düzenlenen 

imza töreni ile 
başladı.

Üyelerinin düzenli birer ihracatçı 
olmasını hedefleyen Gebze Ticaret 

Odası (GTO) tarafından 3 yıldır uygulanan 
‘İhracata İlk Adım Programı’nın (İİAP) 4. Etabı 
düzenlenen imza töreni ile başladı. GTO’da 
düzenlenen törene, 4. Etap’ta programda yer 
alan firma yetkilileri ve GTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Nail Çiler, Genel Sekreter Mustafa 
Yaşar Sekin ve ilgili personel yer aldı. GTO’da 
düzenlenen törene Coşkun Arıtma Sistemleri 
İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Dündar 
Metal Nakliyat İnşaat ve Makine Sanayi Ticaret  

Limited Şirketi, Mono Optik Dış Ticaret Limited 
Şirketi-Gebze Şubesi ve Vektör Kontrol Sistemleri 
Müşavirlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi 
yetkilileri katıldı.

30 SAATLİK DANIŞMANLIK HİZMETİ
Düzenlenen imza töreni ile programa dahil olan 
GTO üyeleri 4 ay boyunca toplam 30 saatlik 
birebir danışmanlık hizmeti alacak. Törende 
konuşan GTO Başkanı Nail Çiler, “Bu projenin 
amacı bölge ve ülke ekonomisine katma değer 
yaratmaktır. 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi 
doğrultusunda İİAP’yi gerçekleştiriyoruz. 
Önümüzdeki dönem programda yer alan üye 
sayımızı artırmak istiyoruz” dedi. Konuşmaların 
ardından GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail 
Çiler’in ve firma yetkililerinin imzası ile İİAP’nin 4. 
Etabı resmen başlamış oldu.

İİAP NEDİR?

İhracata İlk Adım Programı (İİAP), Odamız ve 

İstanbul Ticaret Odası işbirliğiyle gerçekleştiri-

len içeriği belirlenmiş bir destek programıdır. 

İİAP, yoğun rekabeti beraberinde getiren 

küreselleşme sürecinde KOBİ’lerimizin ayakta 

kalabilmelerine yardımcı olmak amacıyla 

geliştirilmiş olup, daha önce çeşitli engeller 

veya yetersizlikler nedeniyle hiç ve/veya 

düzenli ihracat yapmamış KOBİ’lerin uluslara-

rası pazarlara açılarak düzenli birer ihracatçı 

haline gelmelerini hedeflemektedir. İİAP 

kapsamında konunun uzmanı profesyonel 

danışmanlar tarafından, seçilen KOBİ’lere 

ihracat pazarlaması ve planlaması konusun-

da 4 ay boyunca toplam 30 saatlik birebir 

danışmanlık hizmeti verilecek.

İhracata İlk Adım Projesi’nde 4. Etap



1. Sayın ÇAYCI, Sarkuysan A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü olarak sizi tanıyabilir miyiz? 

1943 yılında Kilis‘ te doğdum. İlk ve Orta 
öğrenimini burada tamamladıktan 
sonra İstanbul Teknik Üniversitesinden 
Metalurji Yüksek Mühendisi olarak 
mezun oldum. 1967 – 1973 yılları 
arasında Rabak Elektrolitik Bakır Mamül-
leri A.Ş’ de Teknik Şef olarak görev 
yaptım. 1974 yılında Sarkuysan Elektroli-
tik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘ye intisap 
ederek  bu şirkette üst düzey sorumlu-
luklar aldım ve 1985 yılında da Genel 
Müdürlüğe atandım.Halen bu 
görevimin yanında şirket yönetim 
kurulu başkanlığı da  uhdemde 
bulunmaktadır.Ayrıca şirket iştirakleri 
olan Sarmakina A.Ş,  Demisaş A.Ş. , 
Bektaş A.Ş, Sarda A.Ş  ve Amerika da 
faaliyet gösteren SARK - USA ile 
SARK-WIRE’in de  Yönetim  Kurulları 
Başkanıyım.
Yurt içinde de çok sayıda  iş, sosyal kulüp 
ve derneklerde görev yapmaktayım. 
Evli ve iki çocuk sahibiyim. İngilizce ve 
Almanca bilmekteyim.

2. Sayın ÇAYCI, sizin çalıştığı şirkete 
sadakat konusunda örnek olmuş bir 
yönünüz olduğunu da biliyoruz. Bu 
konuda neler söylemek istersiniz?   

Belirttiğiniz üzere bir sanayi 
kuruluşunda kesintisiz en çok 
kıdemlenen profesyonel  yönetici   
unvanına haiz bulunmaktayım. 40 yıla 
yaklaşan bir süredir Sarkuysan A.Ş.’de 
görev yapıyorum. Bu yönümle gurur 
duyarak gençlere örnek olduğumu 
düşünüyorum.

3 -Sarkuysan ülkemizin en büyük 
sanayi kuruluşlarından birisi ve 
tamamı halka açık profesyonel 
yapısıyla da çok özel bir konumu 
bulunuyor. Kısaca bilgi verir misiniz?  
 
Sarkuysan, ticari hayatımızın önemli 
merkezlerinden olan Kapalıçarşı’da altın 
ticareti yapan sarraf ve kuyumcuların 
öncülüğünde, 1972 yılında kurulmuştur. 
İsmi, kurucularının mesleklerini ifade 
eden SARraf, KUYumcu ve SANatkar 
kelimelerinin ilk üç har�erinin 
birleştirilmesinden türetilmiştir.
Şirketin; ülkemizde tamamı halka açık 
çok ortaklı ( tahminen 5.000 civarında 
ortak ) ilk başarılı kuruluş olarak, 
sanayileşme tarihimizde özel bir yeri 
bulunmaktadır.
Gebze ve Darıca bölgesinde sahibi 
olduğu 180 dönüm arazide, 77.000 m2’ 
yi aşan kapalı alanda 650 uzman 
personeli ile üretim yapan kuruluşun 
başlangıçta 10.000 ton/yıl olan üretim 
kapasitesi, bugün 200.000 ton/yıl’ın 
üzerine çıkarak bir dünya ölçeğine 
ulaşmıştır. 
Sarkuysan ; elektrolitik bakırdan mamül 
katod, çubuk, �lmaşin, çeşitli çaplarda 
ve formlarda tel, yassı tel, pro�l, kalay ve 
nikel kaplı tel, çok telli, bükümlü ve 
örgülü tel, oksijensiz elektrolitik 
bakırdan mamûl gümüş alaşımlı çubuk, 
bakır boru, yivli bakır boru üretiminin 
yanında bakır lama ve kalay kaplı bakır 
lama üretimi yapmaktadır.
 
“Sarkuysan bir şirketler topluluğudur. 
Makine yedek parça imalatı ve çevre 
koruma teknolojileri alanında faaliyet 
gösteren SARMAKİNA A.Ş., otomotiv ve 
makina imalatı sektörüne pik ve sfero 
döküm üretimi yapan DEMİSAŞ A.Ş., 

pazarlama ve satış şirketi SARDA A.Ş. ile 
emaye bakır tel üreten Bemka A.Ş.’nin 
kurucularından BEKTAŞ A.Ş. grup içinde 
yer alan kardeş müesseselerdir. 
Sarkuysan’ın yoğun ihracatı çerçeves-
inde ürünlerini doğrudan pazarlamak 
üzere bu alanda çok önemli iki ülke olan 
İtalya’da bir şubesi ve A.B.D.’de 2002 
yılında faaliyete geçen SARK-USA isimli 
satış ve pazarlama şirketimiz 
bulunmaktadır. 2010 yılında da ABD de 
kurulan SARK-WIRE isimli şirketimiz 
üretime başlamıştır. Ayrıca, Ege Serbest 
Bölgesinde bulunan tesislerinde katma 
değeri yüksek ürünlerin üretimi 
yapılarak ihraç edilmektedir.  
 
4 - Sarkuysan sosyal sorumluluk 
projeleri üreten ve gerçekleştiren bir 
kuruluş olarak da tanınıyor. Özellikle 
Gebze bölgesi halkı için yaptıklarınızı 
kısaca özetler misiniz?

 Sarkuysan üretim faaliyetlerinin 
yanında sosyal sorumluluk projelerine 
de büyük önem vermektedir. Özellikle, 
Gebze ilçesiyle süregelen 40 yıllık 
beraberliğimizi ve bu ilçe halkının 
kuruluşumuza olan sevgi ve güvenine 
layık olmak üzere ilçede birçok sosyal 
yatırımlar gerçekleştirdik. Bunların 
başlıcaları olarak; Gebze’de “Sarkuysan 
Lisesi”, Darıca’da “Sarkuysan İlköğretim 
Okulu” yaptık. Osmangazi mahallesinde 
fabrikamız yanında Osmanlı Mimarisi 
üslubunda külliye olarak inşa edilen 
Sarkuysan Camisini diyanete bağışladık. 
Her yıl başında bir sağlık 
kuruluşumuzun acil tıbbi cihaz gerek-
sinimini karşılama uygulamamız 
doğrultusunda Gebze’de ve Darıca’daki 
hastanelerimize ihtiyaç duydukları tıbbi 
cihazlar alıyoruz. Kendi 
çalışanlarımızdan meydana gelen Türk 
Müziği Koromuz ve misa�r sanatçıyla 
senede bir – iki defa halkımıza açık 
konserler vermekteyiz. Bölgede birçok 
alanda ağaçlandırma çalışmaları yaptık. 
Bunların yanında çok sayıda birçok 
alanda katkılarımız olmaktadır.    

SARKUYSAN A.Ş.SARKUYSAN A.Ş.
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Rektör Prof. Dr. Orhan ŞAHİN
“GYTE, 20. yılı geride bıraktı...”

GEBZE YÜKSEK 
TEKNOLOJİ 
ENSTİTÜSÜ

Bugün 20. yılını 
kutlayan Gebze 
Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü (GYTE), 
teknolojik alanda 
eğitim-öğretim ve 
ileri düzeyde 
araştırma faali-
yetleri yürütmek 
amacı ile kurulmuş 
iki enstitüden biridir. 
Yurt dışındaki 
örneklerinde olduğu 
gibi GYTE lisansüstü 
eğitime, yeni 
teknolojileri 
araştırmaya ve 
üniversite-sanayi 
işbirliğine ağırlık 
veren bir ihtisas 
üniversitesidir. 

            1994 yılından bu yana 2 enstitü ve 

            fakültesinde çeşitli disiplinlerde yüksek lisans 

ve doktora düzeyinde eğitim veren GYTE, 2001 

yılından itibaren lisans eğitimi de vermeye 

başlamıştır. Enstitüde halen 8 bölümde lisans, 17 

bölümde de lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri 

yürütülmektedir. Eğitimin yüzde 30'u İngilizce olan 

GYTE’de, çoğunluğu yurt dışında eğitim almış ve 

bilimsel olarak kendilerini kanıtlamış akademisyen-

ler görev yapmaktadır. GYTE akademisyenlerinin 

yetkinliği objektif ölçütler olarak kabul edilen proje 

ve bilimsel yayın performansına göre 

değerlendirildiğinde, Türkiye’deki devlet 

üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alır. 

2011 yılında öğretim üyelerimizin yaptığı çalışmaları 

ele alan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Enformatik 

Enstitüsü, Tıp Fakültesi olmayan üniversiteler genel 

sıralamasında GYTE’yi ikinci, Sabancı Üniversitesi 

ise yaptığı değerlendirmede 2000 yılından önce 

kurulan üniversiteler sıralamasında birinci olarak 

ilan etmiştir. Bu başarıda dünyadaki gelişmeleri 

yakından takip ederek uygulayan öğretim üyelerinin 

yanında, modern laboratuar imkânları ile iyi yetişmiş 

öğrencilerin de önemli katkısının olduğu söylenebilir.  

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ülkemizin bilim, 

sanayi, ekonomi ve uluslararası ilişkilerine katkı 

sağlamak ve aynı zamanda alanında yeterli bilgi 

birikimi alarak uzmanlaşmış ve deneyim kazanmış 

öğrenciler mezun etmek hedefiyle yatırımlarını 

sürdürmektedir. En son teknolojiye sahip 

laboratuarlarıyla GYTE, analitik düşünebilen ve 

karşılaşacağı mesleki problemlere çözüm üretebilen 

mezunlar yetiştirmektedir. Öğrencilerin yurt dışı 

deneyim kazanması ve mesleki yabancı dillerini 

geliştirmesini sağlamak amacıyla üniversitemiz 11 

ayrı ülkeden 35 üniversiteyle anlaşma yaparak 

Erasmus öğrenci değişim programına verdiği önemi 

göstermiştir.  

eğİtİm dünyası
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Genç yaşına rağmen birçok modern 
binaya ve sosyal tesise sahip enstitü, 
öğrencilere daha iyi hizmet verebilmek ve 
sosyal faaliyetlere imkan sağlamak 
amacıyla yeni inşaatları hızla tamamlamayı 
hedeflemektedir. Çayırova ve Muallimköy 
olmak üzere iki kampüsü bulunan GYTE,  
Muallimköy Kampüsü’nü Sanayi 
Bakanlığı’na, Teknoloji Geliştirme Merkezi 
kurulması amacıyla devredeceğinden, 
2013 yılından itibaren tüm birimleriyle 
Çayırova Kampüsü’nde hizmet vermek için 
ayrıca inşaat ve altyapı çalışmaları 
yürütmektedir. Kara (E-5), hava(Sabiha 
Gökçen) ve demiryolu (Marmaray) 

ulaşımları için bir odak noktası olan 
Çayırova Kampüsü, modern altyapı ve 
sosyal tesislerle donatılmış bir kampüs 
olma yönünde hızla ilerlemektedir.   
GYTE’nin temel yetenekleri; nitelikli öğrenci 
ve akademisyen yetiştirme, uluslararası 
düzeyde Ar-Ge faaliyetleri yürütme, 
uluslararası bilimsel yayın yapmak olarak 
sıralanabilir. Dünya çapında kabul gören 
akreditasyonları sağlama hedefiyle hareket 
eden enstitü bu yöndeki çalışmalarını 
yoğun şekilde devam ettirmektedir. 2012 
yılından itibaren lisans programlarında 
yabancı öğrenci kabulüne başlayan GYTE, 
uluslararası tanınırlık için yakın ve orta 

vadedeki projelerini bir bir hayata geçir-
mektedir. 
Kendi teknolojisini üretmesi ve bu teknoloji 
ile üretim yapması, gelişmekte olan 
ülkemiz için elzemdir. 20 yıl önce, ülkemi-
zin teknoloji üreten mühendislik 
kurumlarına Gebze ve İzmir Teknoloji 
Enstitülerinin eklenmesi isabetli bir karardır. 
Ancak 75 milyonluk ülkemiz için mevcut 
mühendislik kurumları yetersizdir. Yeniler-
inin kurulması ülkemiz yararınadır. Gebze 
iki mühendislik kurumuna ev sahipliği 
yapmaktadır, Tübitak-MAM ve GYTE. 
Gebze bu yönüyle ayrıcalığı olan bir 
ilçemizdir.

eğİtİm dünyası
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“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Çalışma Grupları”

“ Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ”

               11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar  

               Kurulu Prensip Kararı ile kabul edilen 

“Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 

Reform Programı” çerçevesinde oluşturulan 

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 

(YOİKK); Türkiye’deki yatırımlarla ilgili düzenle-

meleri rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının 

rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri 

tespit ederek politika önerileri geliştirmek, işletme 

dönemi de dahil olmak üzere yatırımın her 

safhasında, ulusal ve uluslar arası yatırımcıların 

karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek 

amacını taşımaktadır.

YOİKK çalışmaları kapsamında, 4875 sayılı 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 

çıkarılması, şirket kurma işlemlerinin 

basitleştirilmesi, Yatırım Destek ve Tanıtım 

Ajansı’nın kurulması, kurumlar vergisinde indirim 

sağlanması, yabancıların çalışma izinlerinin 

kolaylaştırılması, işyeri açma ruhsatlarının 

kolaylaştırılması, Ar-Ge Kanunu’nun çıkarılması 

ve kredi garanti sisteminin daha etkin hale 

getirilmesi gibi birçok başarı elde edilmiştir.

2011 yılı Eylül-Aralık aylarında Ekonomi 

Bakanlığı öncülüğünde TOBB ve diğer 

paydaşların da katkıları ile YÖİKK’in etkinliğini 

artırmaya yönelik bir çalışma yürütülmüştür. 

Çalışma sonucunda, 16 Ocak 2012 tarihinde 

onaylanan Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile bazı 

YÖİKK teknik komiteleri birleştirilmiş, bazıları 

kaldırılmış, bazılarının yapıları değiştirilmiş, bazı 

yeni teknik komiteler kurulmuş ve teknik komite 

sayısı 12’den 10’a düşürülmüştür.

Bu çerçevede, TOBB YOİKK çalışma gruplarının 

yapısında da YOİKK’teki değişikliklere paralel 

olarak yeni düzenlemeler yapılması ve çalışma 

grupları için yeni üyelerin belirlenmesi gerekmek-

tedir.

Teknik komitelerin toplantı sıklığında ve gündem-

lerinin gerektirdiği durumlarda en az üç ayda bir 

toplanacak TOBB YOİKK çalışma gruplarının 

aşağıda yer alan görevleri ifa etmesi öngörülmek-

tedir. 

        Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 

olmak üzere, çalışma grubunun görev alanına 

giren konularda yatırımcıların ve girişimcilerin 

karşı karşıya bulundukları sorunları ve bürokratik 

engelleri tespit etmek.

         Bu sorunların giderilmesinde yönelik çözüm 

önerileri geliştirmek.

         Sorunların çözümüne yönelik kanun, 

yönetmelik, tüzük değişikliği veya benzeri 

düzenlemeler gerektiğinde taslak ve tasarılar 

üzerinde görüş bildirmek.

         Çözüme kavuşturulan konulardaki 

gelişmeleri temsil ettikleri oda veya borsa 

mensuplarına aktarmak.

         Uygulamaları izlemek ve aksayan konularda 

çalışma grubuna geri bildirimde bulunmak.

         Kendi ihtisas konusuyla ilgili gündem 

maddelerinin bulunduğu toplantılarda 

sekretaryanın teklifiyle teknik komite veya alt 

komite toplantılarına katılmak.

          TEKNİK KOMİTELER:
        Altyapı

         Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler

         Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim

         İstihdam

        GİTES ve Sektörel Lisanslar

        Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri

        Vergi ve Teşvikler

        Dış Ticaret ve Gümrükler

        Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge

        Finansmana Erişim

Mayıs ayında başlayan çalışma gurubu 

toplantılarına Odamızı temsilen Yönetim Kurulu 

ve Meclis Üyelerimiz katılmaktadır.

Üyelerimizin çalışma grubu toplantıları ile ilgili 

izlenimleri ve bilgilendirmeleri şu şekilde:

Cihangir Koca / 
ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU
Altyapı Çalışma Grubu 24 maddeden oluşan bir 

çalışma taslağı hazırlayarak üst kurula sevk 

etmiştir. Ekli öneriler listesinde yer alan hususlar 

yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik alt yapı 

eksikliklerinin giderilmesi için hayati önem 

taşımaktadır. Bu çalışmaların sürmesi ile özellikle 

madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu düzenle-

meler hayata geçerse, dışarıya kaynak 

aktarılmadan yerli kaynakların değerlendirilmesi 

ve ülkemizde yapısal sorun olarak öne çıkan cari 

açığın azaltılması adına çok önemli adımlar 

atılacaktır. Ayrıca istihdamın arttırılmasını, 

tamamen yerli kaynak kullanımı ile ihracatın 

artmasını, ülkemizde ilave katma değer üretilme-

sini de sağlayacaktır.

İŞ DÜNYASININ 
ÖNÜNÜ AÇACAK 

OLUŞUM:
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       ÇALIŞMA TASLAĞINDA 

YER ALAN MADDELERDEN BAZILARI:

  Kent ulaşım sisteminin, ülke ulaşım 

sistemine uyumlu bir şekilde yapılması ve 

bu sayede gelişen kentlerin ulaşım sistemi-

nin artan ticari ve yolcu trafik kapasitesini 

karşılayabilmesi,

    Liman geri saha bağlantılarının liman 

kapasitelerinin azami kullanımına imkan 

verecek hale getirilmesi,

      "Lojistik Kanunu”nun çıkarılması,

      Ülkemizin telekomünikasyon alt-

yapısının 

fibere dönüşümünde altyapının paylaşımı 

sorunu,

       Başta maden işletme ve tesisleri olmak 

üzere kırsal alandaki yatırımlara enerji 

kesintilerinin önlenerek istikrarlı elektrik 

enerjisi sağlanması,

      Yenilenebilir enerji alanında yer-

li ekipman üretimini teşvik eden 

uygulamada, yerli tanımı vb. uygulama 

usul ve esaslarının netleştirilmesi, 

uygulamanın 5 yıl ile sınırlandırılmayarak 

10 yıla çıkarılması,

 Enerji yatırımlarına başlarken 

tamamlanması gereken izinlerin çokluğu, 

kurumlar arasındaki koordinasyon 

eksikliği ve özellikle yerel izinlerde ilgili 

kurumların enerji projelerinin önemini 

merkezi idare kadar hissetmemesi sonucu 

yaşanan gecikmelerdir.

Musa Koca / YATIRIM ORTAMI MEVZUATI VE 

HUKUKSAL ÇERÇEVELER ÇALIŞMA GRUBU

Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Çerçeveler 

Çalışma Grubu gerçekleştirildiği toplantı ile özel 

sektöre yönelik olarak 14 eylem planı belirledi. 

Belirlenen eylem planları arasında; 

      6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı 

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama 

Şekli Hak-kında Kanun ile ikincil düzenlemelerin 

yürürlüğe girmesini müteakip uygulama 

sonuçlarının takip ve tespit edilerek gerekirse 

anılan mevzuatta ihtiyacı karşılayacak şekilde 

değişiklik yapılması,        

     6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 

6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü 

ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 

yürürlüğe girmesini müteakip uygulama 

sonuçlarının takip ve tespit edilerek gerekirse 

anılan kanunlarda ihtiyacı karşılayacak şekilde 

değişiklik yapılması,

 Hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk 

müessesesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarının geliştirilmesi,

 İdari ve adli yargıda mahkemelerin 

ihtisaslaşmasına imkan verecek, belirli 

konularda uzmanlaşmayı sağlayacak düzenle-

melerin yapılması,

 Bilirkişilik müessesesinde akreditasyon 

uygulamasının yapılması ve sicillerinin 

tutulması,

   Yatırım ortamına ilişkin temel kanunlar ile 

özel kanunlar ve yerel yönetimlerin ikincil 

düzenleyici işlemlerine erişimi kolaylaştırma ve 

kullanımı geliştirme çalışmalarının yapılması 

(Mevzuat Bilgi Sistemi (MBS) kurulması ve 

erişimin kolaylaştırılması) ve bu düzenleme-

lerin arasındaki çelişkilerin giderilmesi,

   4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili 

yönetmeliklerde ihaleye katılabilmek için 

gerekli belgelerin (Teminat Mektubu vb. hariç),

İhale öncesi tüm isteklilerden noter 

tasdikli   (Teklif aşaması) olarak istenmesi 

yerine; teklif aşamasında taahhüt beyanı 

alınması, daha sonra ihale uhdesinde kalan 

firmadan sözleşme aşamasında taahhüt edilen 

tüm belgelerin temini şeklinde değiştirilmesi,

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda 

yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 

değişiklikler yapılması yer aldı. 
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Sevgi Çiler / ŞİRKET İŞLEMLERİ VE KURUMSAL 

YÖNETİM ÇALIŞMA GRUBU

Teknik komite eylem planında yer alan 1, 3 ve 

6. maddelerin yeni Türk Ticaret Kanunu 

dikkate alınarak yeniden çalışılması ve tek bir 

eylem maddesi olarak yeni planda yer alması 

için teklif edilmesine karar verilmiştir. 

Toplantıda;

        Münfesih şirketlerin tasfiye süreçlerine 

ilişkin hazırlanacak kanun taslağına “şirket 

borçlarının ortaklara rücu ettirilmek suretiyle 

hukuki tasfiye süreçlerinin 1 yıldan 3 aya 

düşürülmesi” hükmünün eklenmesi,

           Ticari işletme adres değişikliğinde 

uygulanan harcın kaldırılması,

           Ticari işletme tür değişikliklerinin ver-

gisiz olarak gerçekleştirilmesine yönelik 

çalışma yapılması,

           MERSİS projesinin şirket kuru-

luş işlemlerine getireceği kolaylıklar ve 

yenilikler konusunda inceleme yapılması,

      Yeni TTK’da yer alan maliyet arttırıcı 

hükümlerin değerlendirilmesi,

    Yeni TTK’nın doğru bilgilendirilmesi 

noktasında zorlayıcı nitelikte tematik 

toplantıların yapılarak etki analizinin 

çalışmasının yapılması,

           Destek, teşvik ve kredi süreçlerinde ilgi-

li kurumların temsilcileriyle irtibata geçilerek 

sürenin kısaltılmasına yönelik çalışma 

yapılması,

       Yeni TTK’daki denetim hükümlerinin belirsiz 

olmasından dolayı küçük ölçekli işletmelerin 

Yeni TTK’da yer alan denetim hükümleri 

kapsamı dışına çıkarılması veya bu hükümlerin 

yürürlük tarihinin ertelenmesi,

 Şirketlerin teşviklerden ne şekilde 

yararlanacaklarını ve kuruluşlarından 

kapanışlarına kadar yapmakla yükümlü 

oldukları idari işlemleri bilmedikleri için 

odaların bünyesinde müteşebbislere 

danışmanlık yapacak bir yapının 

oluşturulmasının gerekliliği,

       Ticari işletme ruhsatlandırmalarının bir plan 

dâhilinde, nüfus ölçeği ve işletme ihtiyacı 

kriterleri çerçevesinde yapılması,

       Yeni TTK’da yer alan maliyet artırıcı hüküm-

ler nedeniyle bu maliyetleri karşılayamayacak 

sermaye şirketlerinin gerçek kişi ticari 

işletmesine/şahıs işletmesine dönüşmesine/tür 

değiştirmesine yönelik düzenleme yapılması,

     KOBİ desteklerinin sigorta, sağlık ve eğitim 

işletmelerini de kapsayacak şekilde 

genişletilmesi önerilmiştir.

Turizm Stratejisi Eylem Planında 2012 yılında % 

40 olan istihdamın 2023 yılında % 60’a 

çıkarılması öngörülmektedir. 

       

          Kalifiye eleman sorununun çözülmesi, 

yatak kapasitesinin artırılması, kayıt dışının 

önlenmesi gibi konuların çözülmesi için ilgili 

bakanlıklar düzeyinde çalışmaların yürütül-

mesi gerekmektedir.

           Özellikle bankaların ve hava yollarının 

web siteleri üzerinde sattığı uçak biletleri için 

faturalandırma yapmamaktadırlar. Bu da kayıt 

dışını artırmaktadır. Öngörülen kayıt dışı 

hedeflerini yakalayabilmek için bunların derhal 

denetim altına alınması ve bu faaliyetlerden men 

edilmesi gerekmektedir. Bacasız Sanayi olarak 

tabir edilen bu sektörün önünü açmanın 

yollarından en önemlisinin; sektörde istihdam 

edilen personelin vergi, SSK vb. konularda 

mutlaka devlet teşviki sağlanmalıdır.

Odamız adına; Teknik Komiteye sunulmak üzere 

YOİKK İstihdam Çalışma Grubu’na belirttiğimiz 

görüşlerimizi özetlersek;

           Yabancılara Çalışma izni verilmesi süre-

cinin ve kriterlerinin gözden geçirilerek 

iyileştirilmesi,

           4875 sayılı Kanun kapsamına giren; 

4817 sayılı Yabancıların çalışma İzinleri 

Hakkında Yönetmenliğin 13. Maddesi uyarınca 

sadece Yabancı sermayeli şirketlerde istihdam 

edilecek olan personelin ‘kilit personel’ (4875 

sayılı kanunun 4. Madde) olmasının öngörülm-

esi,

  Turizm Stratejisi politikalarının 

oluşturulmasında istihdamı geliştirici kolaylıklar 

ve olanakların sağlanması,

       1618 sayılı TÜRSAB yasasının günümüz 

standartlarına uygun olarak yeniden düzenlen-

mesi,

        Kamu kamplarının özelleştirilip turizme 

kazandırılması,

       Tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi için 

Full Kasko sisteminin getirilmesi,

      İkinci konutların (yazlıkların) turizme 

açılması,

         Sömestr ve yaz tatillerinin bölgelerin 

coğrafi konumlarına göre düzenlenmesi,

              Türkiye’nin yurt dışında doğru ve yerinde 

tanıtılması. Dünyanın en büyük Turizm Fuarı 

olan Epcont Center Orlando fuarında yer alması 

gibi.

Hüseyin Güneş / İSTİHDAM ÇALIŞMA GRUBU

Meclis Üyemiz Hüseyin Güneş tarafından 

çalışma grubunda talep edilen konular şu 

şekildedir:



           3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na gö-

re işletmelerin eğitici bulundurma ve eğitim 

birimi oluşturma faaliyetlerini özendirme ve 

kolaylaştırma;

  OSB’lerde ‘Ortak Eğitim Birimleri’ 

oluşturulmasına, bu şekilde eğitim binalarının, 

salonlarının düşük maliyetle çözümüne, Eğitici 

sorununu ise devlet desteği ile çevredeki 

üniversitelerdeki akademisyenlerden temininin 

sağlanmasına ve işletmelere eğitici başına 

250-500 TL arasında teşvik primi verilmesi 

sağlanmalıdır.

Yunus Çiftçi / VERGİ VE TEŞVİKLER ÇALIŞMA 

GRUBU

Mayıs 2012 tarihinde yapılan ilk YOİKK 

“Vergi ve Teşvikler” komitesi toplantısında 

öncelikle görev bölümü yapıldı. Toplantıda 

Meclis Üyemiz Yunus Çiftçi Başkan 

Yardımcılığı görevini üstlendi. O tarihten 

sonra YOİKK “Vergi ve Teşvikler” komitesi 

Başkan ve Başkan yardımcıları düzeyinde 3 

toplantı daha gerçekleştirdi. Bu toplantılar 

da Meclis Üyemiz Yunus Çiftçi tarafından;

       Maliyeye her ay verilen beyanname ve 

bildirimlerin birleştirilmek sureti ile beyan-

name sayısının azaltılması,

        Yeni Yatırım teşvikleri konusunda ikin-

cil mevzuatta yatırımcı lehine 

iyileştirilmelerin yapılması,

        Sanayinin OSB lerde toplanmasının 

teşvik edilmesi (Yeni teşvik kararnamesinde 

yer aldı),

      Ek yatırımlarda “İndirimli Kurumlar 

Vergisi” oranının sabit kıymetlerin net tutarı 

esas alınarak hesaplanması,

      OSB alt yapı yatırımları üzerindeki KDV 

yükünün azaltılması hususlarında somut 

önerilerde bulunuldu.

Özcan Dal / FİKRİ, SINAİ MÜLKİYET HAKLARI 

VE AR-GE ÇALIŞMA GRUBU

YOİKK Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge 

Çalışma Grubu’nun toplantısına yaklaşık 25 

temsilcini katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda; 

sınai ve mülkiyet hakları ve Ar-Ge konusunda 

toplam 14 ayrı konu değerlendirildi. Yönetim 

Kurulu Üyemiz Özcan Dal, Odamız adına 4 

madde üzerinde görüş bildirdim ve bu görüşlerin 

2’si üst kurula eylem önerisi olarak sunulması 

kararlaştırıldı. 

Çalışma grubuna şimdiye kadar dahil edilmeyen 

Makine ve İmalat Teknoloji Platformları olarak 

teknoloji platformlarının etkinleştirilmesi konusu 

eklendi. Diğer maddeler ise teknoloji transfer 

ofislerinin etkinleştirilmesi ve üniversite – sanayi 

işbirliği kapsamında üniversitelerin OSB’ler 

içerisinde teknoloji ofislerinin açılması oldu.  

Sanayi ve Ar-Ge konusu karşı çıkılmasına 

rağmen tarafımızca anlatılan örnekler de göz 

önünde bulundurularak eylem önerisi olarak 

sunulmasına karar verildi. Toplantıda Yönetim 

Kurulu Üyemiz Özcan Dal Başkan Yardımcılığına 

seçildi.
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gto’dan haberler

HİZMET VE TARIM 
SEKTÖRLERİNİN DE DAHİL 

EDİLDİĞİ BECERİ’10 
PROJESİNDE EN FAZLA 

İSTİHDAMI KOCAELİ SAĞLIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği ile uygulanmaya 
devam eden UMEM Berceri’10 Projesi artık hizmet ve tarım 

sektörlerini de kapsıyor. İmzalanan ek protokol ile Gebze Ticaret 
Odası (GTO) Üyelerinin talepleri doğrultusunda hizmet ve tarım 

sektörlerinde de kurslar açılabilecek.

             EN FAZLA İSTİHDAM 
         SAĞLAYAN İL KOCAELİ
2010 yılında uygulanmaya başlanan proje 

kapsamında GTO tarafından 13 ayrı branşta 

açılan toplam 25 farklı kursta teorik eğitim 

alan 312 kursiyerden 184 tanesi işbaşı yaptı. 

Türkiye geneli dikkate alındığında GTO’nun 

önemli katkıları ile en fazla istihdam sağlayan 

il Kocaeli oldu. Kocaeli’yi İstanbul, Tekirdağ, 

Mersin ve Sakarya izledi.

İşgücü piyasasında arz talep 

uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe 

çözüm getirmek amacıyla başlatılan proje ile 

istihdam sorununun altında yatan en önemli 

nedenlerden biri olan mesleksizliğe çözüm 

getiriliyor.

 29 Mart 2012 tarihinde imzalanan protokol 

ve 4 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen 

İcra Kurulu Toplantısı ile hizmet ve tarım 

sektörleri de proje kapsamına dahil edildi.

PROJE NASIL İŞLİYOR?
• “İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri” ve 81 

ilden toplanan işgücü-stajyer talepleri 

kapsamında, işgücü piyasasının mesleki ve 

teknik eğitim ihtiyacının iller bazında tespit 

edilmesi ve bu doğrultuda 81 ildeki 

eğiticilerin eğitiminin tamamlanması,

• İŞKUR’a kayıtlı işsizlere bu doğrultuda teorik 

eğitim verilmesi,

• İş arayanların yerel düzeydeki “Kurs 

Yönetimlerinin” koordinasyonunda firmalarla 

eşleştirilerek, kursiyerlere pratik eğitim verilm-

esi,

• Başarılı olanların sertifikalandırılarak, staj 

gördüğü işyerlerinde istihdam edilmesidir. 

Projeden yararlanmak isteyen GTO üyelerinin 

ihtiyaçları kapsamında açılmasını istedikleri 

kurslar için www.beceri10.org.tr / 

www.umem.org.tr internet sitesine veya 

GTO’ya başvuruda bulunabilirler. 
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Gebze 
Ticaret 
Odası, 

işyerlerinde 
verdiği üye 
eğitimlerine 

Çayırova 
Küçük 

Sanayi Sitesi 
Yapı Koope-
ratifi Üyeleri 

ile devam 
etti.

       Gebze Küçük Sanayi Sitesi’nde verdiği

       eğitimlerle mobil eğitime başlayan 

Gebze Ticaret Odası (GTO), Çayırova Küçük 

Sanayi Sitesi Kooperatifi Üyelerine eğitim 

verdi. İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili eğitim 

alan katılımcılar, 4 gün süren eğitim 

sonunda sertifika aldı. İş Güvenliği ve Çevre 

Yönetim Sistemi Uzmanı İsmet Mallı 

tarafından verilen eğitimde kooperatif 

başkanı Kemal Sağlam’ın da aralarında 

bulunduğu kooperatif üyeleri iş sağlığı ve iş 

güvenliği konusunda bilgi aldı. Eğitimin 

Çayırova’da verilmesinden duydukları 

memnuniyeti dile getiren Çayırova Küçük 

Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kemal 

Sağlam, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail 

Çiler ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür 

ederek, uygulama ile üyelerinin mevzuata 

uyum konusunda büyük kolaylıklar 

yaşayacağını düşündüklerini ifade etti.

MOBİL 
EĞİTİMLER 

DEVAM EDİYOR: 
İlçe İlçe 

‘Mobİl Eğİtİm’



4242

fuarlar

      Ortalama 5000’e yakın katılımcı firmaya ev 

       sahipliği yapan, bölge sanayisini en iyi şekilde 

temsil eden ve 150.000’e yaklaşan profesyonel 

ziyaretçi sayısı ile Avrupa’nın önemli sanayi 

fuarlarından biri olan HANNOVER Sanayi Fuarı, 

üretimini artırmak, yeni pazarlar bulmak ve 

uluslararası pazarlara giriş yapmak isteyen yan 

sanayicilerimiz için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. 

TÜRKİYE’DEN GENİŞ KATILIM

Sektördeki yeni teknolojilerle birlikte döküm, 

dövme, kalıp imalatı, sac parçalar, tel ve boru 

şekillendirme, alüminyum profil, metal parça, 

yüzey kaplama, haddeleme, talaşlı imalat, 

plastik, kauçuk parçalar gibi pek çok yan sanayi 

ürününün sergilendiği Dünyanın en önemli 

teknoloji etkinliği olan Hannover Sanayi Fuarı'na 

Türkiye her yıl Milli Katılım düzeyinde iştirak 

etmektedir.

EŞŞİZ BİR FIRSAT

2012 yılında gerçekleşen Hannover Fuarı’na 69 

ülkeden 5.000 civarında katılımcı toplam 

172.000 m² ile temsil etmiştir. Partner ülke olan 

Çin ise 500 katılımcı ve 9.000 m² ile en büyük 

alana sahip olmuştur. 2013 fuar için ise şimdiden 

600 katılımcının kayıt yaptırdığı belirtilmektedir. 

Dünyanın en büyük sanayi fuarı olan Hannover 

Fuarı’na katılmak, firmaların kapasitelerini 

artırmaları, yeni kontaklar bulmaları, ürünlerini 

pazarlamaları ve tanıtmaları için eşsiz bir fırsattır. 

Avrupa’nın 
önemli sanayi 
fuarlarından 

biri olan 
HANNOVER 
Sanayi Fuarı, 
5000’e yakın 
katılımcı fir-

maya ev 
sahipliği 

yapıyor. Fuar, 
150.000’e 
yaklaşan 

profesyonel 
ziyaretçiyi 
devlerle 

buluşturuyor. 

DÜNYA DEVLERİ 
BURADA BULUŞUYOR: 
Hannover Sanayi Fuarı
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Gebze Ticaret 
Odası (GTO) 

tarafından 
gerçekleştirilen 
“Üniversite ve 
Metro” konulu 

panelde 
konuşan GTO 

Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Nail Çiler; 
üniversite ve 

metronun 
Gebze’nin 
geleceği 

açısından çok 
büyük önem 

taşıdığını 
söyledi.

       GTO’nun ‘Metro ve Üniversite’ Paneli yoğun

      bir katılımla gerçekleştirildi. Açılış konuşması 

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler 

tarafından yapılan panelde, Prof. Dr. Mustafa 

Ilıcalı, Yrd. Doç. Cengiz Sunay ve TCDD 1. 

Bölge Müdürü Hasan Gedikli üniversite ve metro 

konularında bilgilendirmelerde bulundu. 

Panelin açılış konuşmasını yapan Gebze Ticaret 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Gebze 

ile ilgili bilgiler vererek üniversite ve metronun 

Gebze’nin geleceği açısından çok büyük önem 

taşıdığını söyledi. Çiler; “Gebze ulaşım 

imkanları bakımından rakiplerine göre büyük 

avantajlara sahiptir. Bölgemizde tüm ulaşım 

yolları kullanılmakta ve üretilen ürünlerin dış 

pazarlara transferinde etkin bir şekilde 

yararlanılmaktadır. 

BÖLGENİN ÖNEMİ KONUŞULDU

Deniz, kara, hava ve demiryollarının 

tamamı ile dünyanın dört bir yanına 

ulaşmak bölgemizden mümkündür. 

Taşımacılık konusunda hizmet alanımız 

içerisinde yer alan 13 adet liman ve 

iskeleden ulaşım sağlanmaktadır. Bunun 

dışında bölgemize yakın 2 havalimanı 

bulunmaktadır. Sahip olunan imkanların 

yanında; devam eden Körfez Geçiş Projesi 

ve Marmaray Projeleri de bölgenin önemini 

bir kat daha artıracaktır. Ve bölgemiz 

ulaşım üssü haline gelecektir. Deniz, kara, 

hava ve demiryolu ile dünyanın dört bir 

yanına ulaşmak bölgemizden mümkün. 53 

ülkeye uçak kargo ile 4,5 saat ile 

varılmaktadır.” dedi.

GEBZE BÖLGESİNE 
BÜYÜK KATKI SUNACAK: 
‘Ünİversİte ve Metro’

masaya yatırıldı
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SUNAY: BU BÖLGEDE ÜNİVERSİTE OLMALI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 

Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cengiz 

Sunay konuşmasında Gebze’nin sahip 

olduğu avantajlardan söz etti. Sunar; 

“Gebze’nin potansiyeli var ancak üniversi-

tesi yok. Gebze’nin bu potansiyel ile il 

olması da lazım. Gebze’de bugüne kadar 

üniversite kurulmaması abesle iştigal. 

Doğu’da çok il gezdim, oralarda il varsa 

Gebze’de niye yok diye hep düşünürüm. Bu 

bölgede üniversite olmalı. Üniversite için 

Gebze’den daha uygun bir yer 

düşünemiyorum” dedi.

GEDİKLİ: HIZLI TRENİN DURAĞI 

GEBZE OLACAK

 TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli de 

yaptığı konuşmada, “2013’ün sonunda 

metronun açılışını yapmayı planlıyoruz. 

Ankara-Pendik arasındaki demiryolu 

2014’de Pendik’e ulaşması bekleniyor. Hızlı 

trenlerin bazıları Gebze durağında da 

duracak” diye konuştu.  

“GEBZE YAŞAYAN BİR KENT OLACAK”

Üniversitelerin faydalarının genel anlamda 

üç grupta sıralanabileceğini belirten Çiler, 

bunların bireysel, toplumsal ve ekonomik 

faydalar olduğunu sözlerine ekledi. Çiler; 

“Gebze’mizde kurulması planlanan üniver-

sitemizde eğitim görecek 20 - 30 bin öğrenci 

bölgemize renk katacak, sosyal hayatı 

canlandıracak. Üniversite; bölgemizde az 

sayıdaki sinema, kültür ve sanat merkezi 

sayısını artıracak. Gebze’nin gece de 

yaşayan bir kent olmasını sağlayacak. 

Gündüz nüfusu bir milyonun üzerinde olan 

bir kent olan Gebze’nin gece nüfusunun da 

bu rakamlara yaklaşmasına neden olacak. İş 

ve ticaret hayatının da bu bağlamda 

düşünecek olursa işyerlerimizin geceleri de 

açık olmasını sağlayacak.

GEBZE BUNU HAKEDİYOR

Bu sebeplerden ve en önemlisi Gebze’mizin 

bunu hak ettiğine olan inancımızdan ve siz 

değerli vatandaşlarımızın bu konuda 

göstermiş olduğu kararlı duruştan dolayı 

üniversite istiyoruz. Ve umuyoruz ki en kısa 

sürede, son dönemde hız kazandırılan 

çalışmalar meyvelerini verecektir. 

Bu arada üniversite konusunda bizleri 

destekleyen ve konuyu seçimler öncesinde 

programlarında yer veren ve seçimden 

sonra da bu yönde çalışmalar yapan siyasi 

partilerimize, belediye başkanlarımıza, sivil 

toplum kuruluşlarımıza ve basın 

mensuplarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” 

dedi.

ILICALI: ÜNİVERSİTE KURULABİLMESİ 

İÇİN HER ŞART VAR

Panelde konuşan İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi Başkan Danışmanı ve Bahçeşehir 

Üniversitesi Ulaştırma Uygulama Araştırma 

Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da, 

“Gebze bölgesinde üniversite kurulabilmesi 

için her şart var. Üniver

site kurulmasının hem siyasi hem de teknik 

boyutları var. Siyasetçilere iyi bir teknik 

çalışma hazırlayıp giderseniz onları 

rahatlatmış olursunuz” dedi. Metro 

konusuna da değinen Ilıcalı, “Gebze’nin 

potansiyeli var ve etkileyici bir yer. Metro için 

siyasetçi desteğine ihtiyacınız yok. Bir rapor 

hazırlansa, bu nüfusa mani olacak hiçbir 

kurum çıkamaz” diye konuştu.



İnşaat Kurulumlar

Taşeron Hizmetler

Yolcu Taşımacılığı

Temizlik ve Sosyal Hizmetler

H. Halil Mah. İsmetpaşa Cd. 
Hüseyin Demir İş Merkezi Kat:6 No:152 
Gebze - KOCAELİ
Telefon: 0262 641 50 98 Fax: 0262 641 50 99 
E-mail: ozalp@ozalpturizm.com
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     “IV. İstatistik Konseyi’nde alınan karar 

gereği Birliğimize Sanayi Kapasite Raporu 

İstatistiklerinin açıklanması sorumluluğu 

verildi. Biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. 

Uzun zamandır NACE kodları üzerinde 

çalışıyoruz. Faaliyet kodlarının yenilenmesi 

için kolları sıvadık. Herkesin tek bir NACE 

kodu numarasına sahip olması ile artık kim 

ne iş yapıyor biliyor olacağız.”

     “Y önetim Kurulumuz kapasite raporu 

düzenleyecek eksperlere eğitim ve sertifika 

verilmesi konusunda bir karar aldı ve bunu 

tüm odalarımıza duyurdu. Bundan böyle 

sertifikası olmayan hiçbir eksper kapasite 

raporu düzenleyemeyecek.” 

         “Zengin olacaksak bu neyle ola-

cak? Ancak üreterek mümkün... Biz doğru 

bilgiyi üretemezsek, nasıl yatırımcıyı doğru 

şekilde yönlendireceğiz? Kusura bakmayın, 

önümüzdeki dönemde işini düzgün yapanla 

yapmayanı ayrıştıracağım. Eş, ahbap, dost, 

çavuş ilişkisi olmaz. Kurumsal olarak 

arkadaşlık ilişkisi olmaz, açık söyleyeyim.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 

odalarda Sanayi Kapasite Raporu düzen-

leyen raportör ve eksperlere, farklı alanlarda 

kullanılan sınıflamalar konusunda vereceği 

eğitimlere başladı. Eğitim programının ilki 

“PRODCOM Sınıflaması” konusunda yapıldı. 

Sanayi Kapasite Raporları İçin PRODCOM 

Sınıflaması Eğitim Toplantısı’nda konuşan 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, uzun 

zamandır NACE kodları üzerinde 

çalıştıklarını ve faaliyet kodlarının yenilen-

mesi için kolları sıvadıklarını belirterek, 

herkesin tek bir NACE kodu numarasına 

sahip olması ile artık kimin ne iş yaptığını 

bileceklerini söyledi. 

 

KAPASİTE RAPORLARI ÖNEMLİ

Kapasite raporlarının, 5174 sayılı kanun 

uyarınca odalar tarafından düzenlendiğini 

anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“Raporlar Birliğimizce onaylanarak talep 

sahiplerine veriliyor. Kapasite raporları, 

ülkemizin sınaî üretim gücünü tespit etmek ve 

sanayi bilgi sistemini oluşturmak açısından 

son derece önemli. Bunun yanında sanay-

icimiz açısından da, sanayi sicil belgesinin 

alınması, enerji indiriminden yararlanılması, 

teşvik ve ihalelerle ilgili belgelerin derlenmesi 

için gerekli” dedi.

5 000’DEN 30 000’LERE

Hisarcıklıoğlu, 1980’li yıllarda yılda yaklaşık 

5.000 civarında kapasite raporu 

düzenlendiği, 2012 yılında ise Türkiye’nin 

sanayileşmesine paralel biçimde, bu rakamın 

30.000’lere ulaştığını ve önümüzdeki yıllarda 

kapasite raporlarının sayısının ihracat 

hedefleri ve sanayileşme hızı doğrultusunda 

çok daha yukarılara çıkacağını ifade etti. 

“TAMAMEN OTOMASYONA GEÇİLDİ”

2008 yılında kapasite raporlarının 

hazırlanması sürecinde önemli değişiklikler 

yaptıklarını belirten TOBB Başkanı, “Teknolo-

jik gelişmeler ve yazılım alt yapısının 

kurulması ile ilk olarak Ankara Sanayi 

Odası’nda başlayan kapasite raporu 

otomasyon sistemi tüm odalarımıza yayıldı. 

2012 yılı başı itibariyle tamamen 

otomasyona geçildi.  

PRODCOM’A GEÇİLDİ

 Ayrıca, daha önce raporlarda kullanılan ISIC 

kodlama sistemi yerine, yine bu dönemde 

AB’de kullanılan PRODCOM kodlama 

sistemine geçildi. Birçok kurum ve kuruluş 

sisteme doğrudan ulaşmak için Birliğimize 

başvuruyor. Elektronik ortamda belge temin 

ederek işini hızlandırmak istiyor. Bu talepler 

sizler tarafından hazırlanan kapasite 

raporlarının ne kadar önemli belgeler 

olduğunu ortaya koymaktadır. Birliğimiz bu 

durumun bilincinde” şeklinde konuştu. 

KİMİN NE YAPTIĞI BİLİNECEK

Kapasite raporlarının düzenlenmesinde ne 

kadar hassas olunması gerektiğini bildiklerini 

vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Kapasite raporları 

ülkemiz için ciddi bir veri kaynağı. Biz TOBB 

olarak Türkiye’deki veri ihtiyacının 

farkındayız. IV. İstatistik Konseyinde alınan 

karar gereği Birliğimize Sanayi Kapasite 

Raporu İstatistiklerinin açıklanması 

sorumluluğu verildi. Biz de çalışmalarımızı 

hızlandırdık. Uzun zamandır NACE kodları 

üzerinde çalışıyoruz. Faaliyet kodlarının 

yenilenmesi için kolları sıvadık. Herkesin tek 

bir NACE kodu numarasına sahip olması ile 

artık kim ne iş yapıyor biliyor olacağız. 

TOBB BAŞKANI’NDAN 
ÇARPICI AÇIKLAMALAR: 

“Kimin ne iş yaptığını 
bileceğiz”
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EKSPERE SERTİFİKA ZORUNLULUĞU

Diğer taraftan, kapasite raporu ekspertiz 

sistemini geliştirmek için de ciddi bir 

çalışma başlattık. Bu sebeple Yönetim 

Kurulumuz kapasite raporu düzenleyecek 

eksperlere eğitim ve sertifika verilmesi 

konusunda bir karar aldı ve bunu tüm 

odalarımıza duyurdu. Bu toplantı, söz 

konusu sürecin ilk adımıdır. Odalarımızdaki 

tüm raportör ve eksperlere eğitim vereceğiz. 

Raportör ve eksperlerimiz bu eğitimler 

sonucunda sertifikalarını alacaklar. Gerekli 

yasal altyapının da düzenlenmesi ile 

bundan böyle sertifikası olmayan hiçbir 

eksper kapasite raporu düzenleyemeyecek” 

dedi.

''BENİM YÜZÜMÜ YERE BAKTIRMAYIN''

Kapasite raporlarına dair bazı sıkıntılar 

tespit ettiklerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, 

odalar tarafından sanayicilere verilen 

kapasite raporlarının bazılarının gerçeğe 

uygun olmadığı, işyerine gidilmeden 

kapasite raporu düzenlendiği, firmadaki 

mevcut durum ile kapasite raporunda 

belirtilen miktarların uygunluk 

göstermediği, kağıt üzerinde aynı adreste 

birden fazla firmanın gözüktüğü, aynı adres 

ve tek bir tesis için birden fazla kapasite 

raporu alındığı, firmanın fiziki olarak adres-

inde bulunmadığı halde kapasite raporu 

aldığı iddialarının kendilerine bildirildiğini 

kaydetti. Hisarcıklıoğlu, kapasite raporu 

hazırlanmasında ve onaylanmasında 

görevli olanların yetki ve sorumluluklarının 

açık bir şekilde belirtildiğini dile getirerek, 

bu çerçevede, özel önem taşıyan sektörlerin 

üretim tesislerinin, üretim kapasitelerinin, 

makine ve ekipmanları ile personel 

sayılarının belirli aralıklarla ilgili odalarca 

denetlenmesinin öngörüldüğünü söyledi.

BÜYÜK VEBALİMİZ VAR

 Kapasite raporlarının Türkiye açısından 

önemine değinen Hisarcıklıoğlu, şöyle 

konuştu: ''Yaptığınız iş aslında Türkiye 

açısından en önemli şeylerden bir tanesi. 

Niye biz zengin olmak istiyoruz. Ben 

Türkiye'yi geziyorum soruyorum 'Zengin 

olmak istemeyen var mı?' diyorum. Bazen 

salonlarda bir kişi çıkıyor. O da zaten 

zengin, onun için istemiyor. Onun dışında 

herkes zengin olmak istiyor. Zengin olacak-

sak bu neyle olacak? Ancak üreterek 

mümkün... Biz doğru bilgiyi üretemezsek, 

nasıl yatırımcıyı doğru şekilde 

yönlendireceğiz? Burada büyük vebalimiz 

var. 

AHBAP, DOST, ÇAVUŞ İLİŞKİSİ OLMAZ

Kusura bakmayın, önümüzdeki dönemde 

işini düzgün yapanla yapmayanı 

ayrıştıracağım. Eş, ahbap, dost, çavuş 

ilişkisi olmaz. Kurumsal olarak arkadaşlık 

ilişkisi olmaz, açık söyleyeyim. 'Rifat' olarak 

ben cebimden 100 lira veririm, o sadece 

beni ilgilendirir. Ama 70 milyonu ilgilen-

diren bir mesele söz konusu olduğu zaman 

bunun sorumluluğu hepimizedir. Benim 

sizden ricam gerçeğine uygun yapmanız. 

İşin hilesi dürüstlüktür. Dürüst olan adam 

sonunda kazanır. Bazen kaybediyormuş 

gibi gözüksem de dürüstlükten 

vazgeçmediğim zaman maddi manevi 

kazanan ben oldum. Önümüzdeki dönem 

bu iş daha sıkı olacak. Bu işi düzgün yapın 

ki yarın bana 'Türkiye'de kaçak mazot 

varmış, bunun sebebi sizmişsiniz' dedirt-

tirmeyin. Benim yüzümü yere baktırmayın.''
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GTO heyeti Baş-
bakan Recep 
Tayyip 
Erdoğan’ın katı-
lımlarıyla 
Ankara’da ger-
çekleştirilen 
TOBB 67. Genel 
Kurulu’na katıldı.

GTO, 
Tobb 

67. genel 
kuruluna

katıldı

Gebze Ticaret Odası (GTO) 

heyeti, Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

(TOBB) 67. Genel Kurulu’na katıldı. 

Heyet, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 

Yazıcı’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen 

Hizmet Şeref Belgesi ve plaket törenine, 

tüm oda ve borsa başkanları ve delege-

lerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen 

Anıtkabir ziyaretine katıldı. Heyet 

ayrıca, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 

Bakanların katılımlarıyla gerçekleştirilen 

Genel Kurul’da yer aldı.

TEMASLARDA BULUNDULAR

Heyet genel kurulun ilk günü TBMM Başkanı 

Cemil Çiçek ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 

Hayati Yazıcı’nın katılımlarıyla gerçekleştiri-

len hizmet şeref belgesi ve plaket törenine 

katıldı. Törenin ardından TOBB Başkanı 

M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında 
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Anıtkabir’i ziyaret eden heyet, Ata’nın 

huzurunda saygı duruşunda bulundu. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP 

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

da yer aldığı genel kurula katılan GTO 

heyeti, genel kurul sırasında diğer oda 

temsilcileri ile görüşerek görüş alış 

verişinde bulundu.

TAM KADRO KATILDILAR

GTO’nun TOBB Genel Kurul Progra-

mında; Meclis Başkanı Halit Umran 

Nargül, Yönetim Kurulu Başkanı Nail 

Çiler, Yönetim Kurulu Başkan Yardım-

cısı Halit Uçar, Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi Mikdat Aydın, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Vehbi Hocaoğlu, Özcan Dal, 

Nurettin Çölgeçen, Musa Koca ile, 

Meclis Üyeleri Volkan Kozik, Tayfun 

Koçak, Sabri Zorcu, Uğur Aslan, 

Mustafa Bıçakçı, Sezgin Tekeli, Fevzi 

Canyiğit, İsmail Akıncı, Mürsel Sevin-

dik, Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi 

Sevgi Çiler (Meclis Üyesi) ve Mukadder 

Doğanay, Genel Sekreter Mustafa 

Yaşar Sekin yer aldı. 
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23-27 Nisan 
tarihleri arasın-
da gerçekleşen 
fuara 70’e yakın 
ülkeden sanayici 
katıldı. Hanno-
ver Fuarı’na 
katılan Türk 
firmalarının 
dörtte biri GTO 
üyesi. 

HANNOVER
FUARINA 

GTO DAMGASI

Gebze yalnız bölge sanayisi için değil aynı 

zamanda ülke sanayisi için de önemli bir 

merkez. Bunun en son örneği Hannover Messe 

Fuarı’nda yaşandı. Fuarda yer alan 54 Türk 

Firmasının dörtte birinden fazlasını GTO Üyesi 

firmalar oluşturdu.  Gebze Ticaret Odası (GTO) 

Heyeti dünyanın en büyük sanayi fuarı Hannover 

Messe’yi ziyaret ederek, üyelerine destek oldu. Bu yıl 

54 Türk Firmasının yer aldığı fuarda GTO’ya kayıtlı 

15 firma stant açtı. 23-27 Nisan tarihleri arasında 

gerçekleşen fuara 70’e yakın ülkeden sanayici 

katılırken, fuarı 250 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

GTO ÜYESİ 15 FİRMA STANT AÇTI

GTO Heyeti, bu yıl kapılarını 60’ıncı kez açan 

dünyanın en büyük sanayi fuarı Hannover Messe’yi 

ziyaret ederek, fuarda stant açan 15 üyesinin 

standında incelemelerde bulundu. GTO Heyetinde 

Meclis Başkanı Halit Umran Nargül, Yönetim 

Kurulu Başkanı Nail Çiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Dilovası Belediye Başkanı Cemil Yaman, KOSGEB 

Kocaeli Organize Sanayi Bölgeleri Hizmet Merkezi 

Müdürü Atacan Yücelen ve GTO Üyeleri yer aldı. 

Hannover Messe Fuarı, bu yıl da yüzlerce kategori-

de, malzemeden bitmiş ürünlere, yan sanayiden 

enerjiye, son teknolojiden AR-GE’ye, otomotivden 

mobil teknolojiye akla gelecek, gelmeyecek her tür 

alanda şirketlerin ürünlerini sergilemesine ve tanıtım-

larını yapmasına olanak sağladı. Etkinlikler 

kapsamında 8 ihtisas fuarı gerçekleştirildi. Fuar 

katılımcıları, çözümler, uygulamalar, ürünler, hizmet-

ler, eğitimler, etkinlikler, danışmanlık, mühendislik 

yaklaşımları, trendler ve gelişmeler ile ilgili firmalarını 

tanıtma fırsatı buldu.

2012 YILI PARTNER ÜLKESİ ÇİN’Dİ

Hannover-Messe’nin 2012 yılı partneri Çin’di. Bu 

ortaklığın ana teması mobilite oldu. Çinli şirket, 

girişimci ve yatırımcılar dünyanın en büyük sanayi 

firmalarıyla bağlantı kurmaya çalıştı, önemli 

işbirliklerine imza attı. Çinli şirketlerin odağında akıllı  

imalat süreçleri, sürdürülebilir enerji üretimi, 

akıllı enerji ağları ve elektro mobilite vardı.  

Fuar ziyaretlerinin ardından Hamburg ve Kiel’i 

ziyaret eden GTO Üyeleri, Dilovası Belediye 

Başkanı Cemil Yaman ve KOSGEB Müdürü 

Atacan Yücelen limanlar, raylı ulaşım hakkında 

ve sanayi hakkında bilgiler aldı. Sanayi ve 

Yerleşimin bir arada olduğu Hamburg’da 

incelemeler yapan heyet, aynı sistemin Gebze 

bölgesinde ve özellikle Dilovası’nda uygulan-

ması ile ilgili yetkililer ile görüş alış-verişinde 

bulundu.
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İLK DURAK HAMBURG’TU

Hannover Fuarının ardından ilk olarak 

Hamburg’u ziyaret eden GTO heyeti, Türk 

girişimcilerle bir araya gelerek bölge 

hakkında bilgiler aldılar. Almanya genelin-

de yaklaşık 75 bin girişimci 34 milyar 

Euro’luk bir iş hacmine yön veriyor. Liman-

ları ve raylı ulaşımı yerinde inceleyen GTO 

Heyeti ve Dilovası Belediye Başkanı Cemil 

Yaman, Eyalet Metrosu Teknik Müdüründen 

detaylı bilgiler aldı. Kumanda merkezindeki 

bilgilendirmenin ardından heyet, limanları 

ve raylı ulaşım sistemini inceledi.  Hamburg 

Limanı, sadece Almanya için değil  aynı 

zamanda Avrupa için stratejik öneme sahip 

bir ticaret kapısı. Hamburg, Avrupa ile 

denizaşırı ülkeler arasında bir köprü 

konumunda olması, üretim ve tüketim 

merkezlerini buluşturması, kuzey-güney ve 

doğu-batı ticaret yolları üzerinde bulunması 

gibi Almanya ekonomisi için birçok hayati 

unsur dolayısı ile Almanya’nın lojistik üssü 

konumundadır.  

LİMANLAR ZİYARET EDİLDİ

Hamburg’un ardından Danimarka’ya 100 

kilometre mesafedeki Kiel’i ziyaret eden 

heyet, bölgedeki limanları ziyaret etti. 

Heyet ayrıca, yerli ve yabancı 

sermaye hakkında bilgilendirmede 

bulunan ve gerektiğinde bunların 

satışını yapan Küçük ve Orta 

Ölçekli Firmaları Kalkındırma 

Kurumu (KIWI) (Türkiye’deki 

KOSGEB ve Kalkınma Ajansı’na 

benzer ama farklı bir yapılanma) 

yetkililerinden bölge ile yatırım 

teşvikleri konusunda detaylı bilgiler 

aldılar. Kiel, Hamburg’tan sonra 

lojistik bakımından Almanya’nın 

Baltık Ülkelerine açılan kapısı 

konumunda. Hamburg’da 

toplanan lojistik kuruluşlarının 

Baltık Ülkelerine açılmada 

Almanya’daki son durağı Kiel.
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GTO Başkanı Nail 
Çiler, “1960 yılında 
Sirkeci Garı’ndan 
gözyaşları ve bir 
bavulla yolcu edilen 
Almanya’daki Türk-
ler bugün yaklaşık 36 
milyar Euro’luk bir 
ciroya sahip. Vatan-
daşlarımız artık 
Almanya ekonomisi-
ne yön veriyor” dedi.

ÇİLER, 
ALMANYA’DAKİ 

TÜRKLERİ KONUŞTU

Hannover Fuarı ve Türk – Alman 
Sanayi ve Ticaret Odası’nın program-

ları dolayısıyla bir süredir Almanya’da bulunan 
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, yaptığı 
temaslar hakkında bilgiler vererek, 
Almanya’da Türk girişimcilerinin başarıları 
hakkında değerlendirmelerde bulundu. 
Almanya’da yaşayan yaklaşık 80 bin Türk 
girişimcisinin yaklaşık 500 bin istihdam 
sağladığını belirten Çiler, 50 yıl önce Sirkeci 
Garı’ndan gözyaşları ve bir bavulla yolcu 
edilen Türklerin bugün yaklaşık 36 milyar 
Euroluk bir ciroya sahip olduğunu ifade etti.

TÜRK BAŞARISI GÖRMEK MÜMKÜN

Çiler; “Almanya’daki Türk girişimcilerimiz 

Almanya bütçesinin yaklaşık yüzde 10’una 

yakın bir ciroya sahipler. Bu ülke olarak 

bizlere gelecek için büyük umutlar veriyor. 

Almanya’da küçük bir Türkiye var aslında. 

1960 yılında işçi olarak yolcu ettiğimiz 

vatandaşlarımız artık Almanya ekonomisine 

yön veriyor. Sadece ekonomi ile de sınırlı 

değil bu etkinlik. Siyasetten spora, sanattan 

bilime her alan bir Türk görmek, bir Türk’ün 

başarısına şahit olmak mümkün. Bu tablo 

bizleri gururlandırıyor. Almanya’da Türk 

girişimcilerimizin nüfusu bizim için oldukça 

önemli bir şans. Türkiye ve Almanya ekono-

mik işbirliği Almanya’da yaşayan girişimcile-

rimiz sayesinde büyük bir ivme kazanabilir. 

Gebze Ticaret Odası olarak bizler bunun 

adımlarını attık ve bu yolda da devam edece-

ğiz. Üyelerimizi partnerleri ile buluşturarak 

yeni işbirliklerine imza atmak istiyoruz” 

şeklinde konuştu. 

Nail ÇİLER

134’ÜN 14’Ü ALMANYA’YA
Yatırımlar konusunda ikili iş görüşmelerine 
büyük önem verdiklerini ifade eden Çiler; 
“Almanya’daki Türk işadamlarımızla ortak 
projelerin oluşturulabilmesi amacıyla ile 
birçok kez bir araya gelerek durum değer-
lendirmesi yaptık. Karşılıklı yatırım imkan-
larını masaya yatırdık. Üyelerimizi gerek 
Odamızda gerekse Almanya’da partnerleri 
ile buluşturduk. Odamıza kayıtlı 56 farklı 
ülkeden 322 yabancı sermayeli üyemiz 
bulunmakta. Yabancı sermayeli üyelerimi-
zin çoğunluğunu Almanya sermayeli şirket-
ler oluşturmakta. Odamıza kayıtlı yabancı 
sermayeli şirket sayısı 78. Gümrük 
Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’nin 
2011 yılında gerçekleştirdiği 134 milyar 
ihracatın yaklaşık 14 milyar doları 
Almanya’ya yapılıyor. Bu rakamlar da 
Almanya’nın dış ticaretteki önemini bir kez 
daha ortaya koyuyor. Gebze Ticaret Odası 
olarak bu rakamları girişimlerimiz sonucu 
daha yukarılara çekmek istiyoruz” ifadele-
rine yer verdi. 

“Türkler Almanya'ya yön veriyor”
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BALO’DA GÖREV 
DAĞILIMI YAPILDI: 
Çİler’e başkan 

yardımcılığı 
görevİ

Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar 

A.Ş.’de görev dağılımı tamamlandı.  GTO 

Başkanı Nail Çiler, BALO Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 

Genel Kurul’da görevlendirilen Batı 

Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. 

(BALO) Yönetim Kurulu Üyeleri ilk 

toplantısını gerçekleştirdi. BALO Genel 

Müdür Vekili Hüseyin İşteermiş; yeni 

yönetim kurulunun ilk toplantısında; “TOBB  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 

Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 22 Haziran 

2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda, 

‘BALO’nun yeni yönetimine verilen görevi 

adeta bir vatan görevi kadar kutsal 

gördüğünü’ belirtmiş olması, BALO 

Yönetim ve Denetim Kurulumuzu 

onurlandırmış fakat aynı zamanda da 

sorumluluk çıtamızı kat be kat yükseltmiştir” 

diyerek yeni yönetim kurulu üyelerinin 

duygu ve düşüncelerini paylaştı.

AVRUPA’YA ULAŞIM

İşteermiş konuşmasında; “Yeni Yönetim 

Kurulumuz, BALO treninin istim almasını ve 

2013’ün ilk çeyreğinde ilk BALO blok 

treninin Türk ihraç mallarını öncelikle 

Avrupa’ya, devamında Viking hattıyla 

İskandinav ülkelerine ve sonrasında Gül 

(Pakistan) Treni ile Orta Asya’ya kadar 

ulaştırılmasını sağlayacaktır” dedi. 

Toplantıda yeni üyelere BALO sistemi; 

“Günümüzde Demiryolu Taşımacılığı”, 

“BALO Sistemi ve Avrupa’ya Ulaşım”, 

“BALO Sistemiyle İskandinavya’ya Ulaşım”, 

“BALO Sistemiyle Türkiye-Pakistan ve Hicaz 

Hattı”, “Muhasebe ve Finans Sistemimiz” ve 

“BALO Süreç Geliştirme ve İnsan 

Kaynakları” konu başlıkları altında sunum-

lar gerçekleştirilerek tanıtıldı.

GÖREV DAĞILIMI LİSTESİ

İlk toplantıda BALO Yönetim Kurulu görev 

dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşti. Yapılan 

görev dağılımına göre; Yönetim Kurulu 

Başkanlığı’na Manisa Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 

Koşmaz, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcılıklarına Gebze Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Ankara 

Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı 

Süleyman Yolcu, Yönetim Kurulu Üyelikler

ine Konya Sanayi Odası ve Konya OSB Yönetim 

Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Samsun 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Konya Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Mevlüt Eberdes, Konya Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Haydaroğlu, 

Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi 

Levent Dedeoğlu, Ankara Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Aktuğlu, 

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Halit Sezgin, UTİKAD Yönetim Kurulu 

Başkanı Turgut Erkeskin, Denetim Kurulu 

Üyeliklerine Denizli Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Necdet Özer, Yalova Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celal-

ettin Özel, Giresun Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mustafa Karadere seçildi. 
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26. MESLEK 
KOMİTESİ Grup 

Üyelerİ Bİr 
Araya Geldİ

GTO, 26. Meslek 
Komitesi’ne ev 
sahipliği yaptı. 
Toplantıda 
konuşan GTO 
Başkanı Nail Çiler, 
1 Temmuz 2012’de 
yürürlüğe giren 
Yeni Türk Ticaret 
Kanunu ile ilgili 
komite üyelerini 
uyardı.

“Tedbirli olmak gerekiyor”

Gebze Ticaret Odası (GTO) 26. Meslek 

Komitesi (Turizm, Yiyecek, Eğlence ve 

Sanatsal Faaliyetler) grup üyeleri bir araya geldi. 

Komite üyeleri tarafından büyük bir ilgi ile takip 

edilen toplantıya, GTO Yönetim Kurulu Başkanı 

Nail Çiler de katılarak Oda çalışmaları hakkında 

bilgilendirmede bulundu. Toplantının açılış 

konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı 

Nail Çiler, toplantıya gösterdikleri ilgiden dolayı 

komite üyelerini kutladı. Oda ile ilgili faaliyetler 

hakkında bilgi aktaran Çiler, odanın hizmet 

kalitesi yönünden Türkiye’nin önde gelen odaların-

dan biri olduğunu ve üyelerinden aldığı güç ile bu 

çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti. Meslek 

Komite çalışmalarının oda çalışmaları üzerindeki 

etkisine de değinen Çiler, komitelerin makinelerde-

ki dişliler gibi  görev yaptığını ve birbiri ile uyumlu 
ve koordineli çalışması gerektiğini vurguladı.

ÇİLER, YENİ TTK İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ
1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek 
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili de 
bilgiler veren Nail Çiler, komite üyeleri-
ni bu konuda uyararak, muhasebecile-
rinden yürürlüğe girecek kanun ile 
ilgili iş planlarını hazırlamalarını talep 
etmelerini söyledi. Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra birçok konuda 
sıkıntıların da yaşanacağını belirten 
Çiler, şimdiden tedbirli olunması 
gerektiğini de vurguladı.  GTO’da 
düzenlenen toplantıda 26. Meslek 
Komitesi Başkanı İlhami Sarıtoprak 
tarafından sektörel konular değerlendi-
rildi. Toplantıda GTO tarafından 
uygulanan indirimli elektrik ve akarya-
kıt uygulamaları komite üyeleri tarafın-
dan büyük takdir alırken, aynı çalışma-
ların farklı sektörlerde devamı talep 
edildi.
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KOSGEB 
DESTEKLERİ 
ANLATILDI

Kocaeli Organize 
Sanayi Bölgeleri 
Hizmet Merkezi 
Müdürü Atacan Yüce-
len, “2009’dan önce 
300 bin civarında işlet-
memiz desteklerden 
faydalanırken, günü-
müzde desteklerden 
faydalananların sayısı 
yaklaşık 2 buçuk milyo-
na ulaştı. Hizmet kitle-
miz bir anda 7-8 kat 
artmış oldu” dedi. 

“İşletme sayısı 2,5 milyona ulaştı”

Nurettin Çölgeçen (9. Meslek Komite 

Üyesi), Meclis Üyeleri Cemal Yorulmaz 

ve Muzaffer Keleş, 9. Meslek Komite 

Başkanı Cevdet Güney ve 9. Meslek 

Komite Üyesi Ersin Özcan ve grup üyeleri 

yer aldı. 

GTO Meclis Başkanı Halit Umran Nargül 

başkanlığında gerçekleştirilen toplantı-

nın açılış konuşmasını yapan KOSGEB 

Kocaeli Organize Sanayi Bölgeleri 

Hizmet Merkezi Müdürü Atacan Yücelen, 

katılımcılara KOSGEB destekleri ile ilgili 

bilgilendirmelerde bulundu.

Gebze Ticaret Odası (GTO) 9.

           Meslek Komitesi (Fabrikasyon Metal 

Ürünleri Sanayi), grup üyeleri ile tanışmak 

ve bilgi paylaşımında bulunmak üzere 

genişletilmiş bir toplantı gerçekleştirdi. 

Toplantıda konuşmacı olarak yer alan 

KOSGEB Kocaeli Organize Sanayi Bölgele-

ri Hizmet Merkezi Müdürü Atacan Yücelen 

KOSGEB tarafından verilen destekler 

hakkında bilgiler verdi. Sektörel sorunların 

masaya yatırıldığı toplantıya GTO Meclis 

Başkanı Halit Umran Nargül (9. Meslek 

Komite Üyesi), Yönetim Kurulu Üyesi 
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Atacan Yücelen; “KOSGEB olarak işletme-

lerimizi daha üste seviyelere çekebilmek 

amacındayız. 2009 yılı Eylül ayına kadar 

imalat sanayinde faaliyet gösteren işletme-

lerimiz KOSGEB’in desteklerinden faydala-

nabiliyordu. 2009 yılında KOSGEB’in 

yapısında ciddi değişiklikler oldu ve hizmet 

sektörü de KOSGEB’in veri tabanı içerisin-

de değerlendirilmeye başlandı. 2009’dan 

önce 300 bin civarında işletmemiz destek-

lerden faydalanırken, günümüzde destek-

lerden faydalananların sayısı yaklaşık 2 

buçuk milyona ulaştı. Hizmet kitlemiz bir 

anda 7-8 kat artmış oldu. 

SORULAR YÖNELTİLDİ

KOSGEB desteklerinden genel olarak 

girişimciler, meslek kuruluşları, KOBİ’ler 

yararlanmaktadır. Bankacılık, sigortacılık, 

hastaneler gibi tıp sektörü ve eğitim

Hizmet kitlemiz 7-8 kat arttı

kurumları, tarım ve ormancılık gibi 

sektörler ise destek dışında tutulmaktadır. 

KOSGEB tarafından en yoğun destek 

verilen programlardan birisi de Ar-Ge, 

İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama 

Destek Programıdır. Bu program yeni 

teknolojilerin ülkeye kazandırılması 

bakımından oldukça önemlidir” dedi.  

Toplantının son bölümünde; katılımcılar 

tarafından KOSGEB Müdürü Atacan 

Yücelen’e yöneltilen sorular, Yücelen 

tarafından yanıtlandı.
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GTO, Vadi’yi masaya yatırdı

GTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Nail Çiler, 
sahip olduğu avantaj-
lar ve konumu itibariy-
le Bilişim Vadisi için 
Gebze’nin seçilmesi-
nin yerinde bir karar 
olduğunu söyledi. 

itibaren ağırlık kazanan bilişim konusunda 
hem ulusal düzeyde politikalar geliştirildiğini 
hem de üyelik süreci çerçevesinde AB 
politikalarıyla uyumlu uygulamalar başlatıldı-
ğını ifade eden Nail Çiler, sahip olduğu 
avantajlar ve konumu itibariyle Bilişim Vadisi 
için Gebze’nin seçilmesinin yerinde bir karar 
olduğunu belirtti. Çiler; “Bölgemizde 2 
Teknopark ve 1 Serbest Bölge bulunmaktadır. 
GOSB Teknopark içerisinde yaklaşık 80’i 
aşkın firmada 700’e yakın personel 
çalışmaktadır. TÜBİTAK MAM Teknokenti’nde 
ise 60’a yakın firmada, yaklaşık 2 bin 700 
personel çalışmakta ve bunların yaklaşık 2 
bin 331’ini Ar-Ge personeli oluşturmaktadır” 
dedi. Bilişim Vadilerinin bulundukları bölge-
lere önemli katkılarda bulunduğunu söyleyen 
Çiler; bu katkıları ekonomik, sosyal faydalar 
ve çarpan etkileri olarak sıralayabileceklerini 
ifade etti.

“BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ÖRGÜTE İHTİYACI VAR”
GYTE Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim

Gebze Ticaret Odası (GTO), Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 

hizmet alanı içerisinde yer alan oda temsil-
cileri ile birlikte Bilişim Vadisi konusunu 
masaya yatırdı. Odaların iletişim, kırtasiye, 
danışmanlık ve bilgisayar ile ilgili meslek 
komitelerinin katıldığı toplantıya, GTO 21. 
(Bilgisayar, Yazılım, Ar-Ge, Telekominikas-
yon ve Büro Cihazları Ticareti) ve 25. 
Meslek Komiteleri (Eğitim ve Sağlık 
Hizmetleri) ev sahipliği yaptı. GTO Meclis 
Salonu’nda yapılan toplantının açılışında 
konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail 
Çiler, Bilişim Vadisi’nin bölgeye kurulması-
nın sağlayacağı katkılar hakkında bilgiler 
verdi.

ÇİLER: YERİNDE BİR KARAR
Türkiye’de 2000’li yılların başından

Üyesi Doç Dr. Yusuf Sinan Akgül Yazılım 
ve Üniversite-Sanayi İşbirliği konusunda 
sunum yaparak, üniversite–sanayi işbirli-
ğinin artırılmasına yönelik önerilerini 
katılımcılarla paylaştı. Bilişim sektöründe 
yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler 
veren Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER) 
Başkanı Erkin Fındık, sektörel birlik 
oluşturma, meslek standartları oluşturma 
ve uygulama konusundaki önerilerini dile 
getirdi. Fındık; “Bilişim sektörünün tüm 
sektörü kapsayacak, meslekli standartları 
oluşturacak ve denetleyecek, sektörün 
çıkarlarını koruyacak bir meslek örgütüne 
ihtiyacı vardır. TOBB’da bulunan yazılım 
ve donanım meclislerinin kanuna dayalı 
icra yeteneği olan yapılara dönüştürülme-
si için gerekli gayretler gösterilmelidir” 
dedi. GTO’da düzenlenen toplantının 
ardından MARKA hizmet alanında yer 
alan oda temsilcileri, TÜBİTAK MAM 
Teknokenti ziyaret ederek incelemelerde 
bulundu.

BİLİŞİMCİLER 
TOPLANDI
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1969’dan günümü-
ze teknolojiyi taşı-
yan Çakıcı Şirketler 
Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali 
İhsan Çakıcı ve 43 
yıllık başarı 
öyküsü…

Bünyesinde Çakıcı-Kap A.Ş,  

Koza-Pack A.Ş. ve Çakıcı Kalıp Ltd 

şirketlerini barındıran grubumuz plastik 

sektöründe hizmet vermektedir. Kuruluşumuz 

1969 yılına dayanır.  Sultanahmet Sanat 

Enstitüsünden 1963'te mezuniyetimi takip eden 

6 yıllık dönem kalıpçılıkta edindiğim teorik 

bilgilerin pratiğe dönüştüğü “kalfalık“ dönemi-

dir. Bu dönemde en büyük avantajım ülkemiz-

de plastik kalıpçılığının önde gelen isimlerin-

den Şerafettin Tunalıgil Usta'nın yanında 

yetişmiş olmamdır. Kendisini burada rahmetle 

anıyorum.

ALİ İHSAN ÇAKICI
Çakıcı Şirketler Grubu

Yönetim Kurulu Başkanı

1969’DAN 2012’YE BAŞARI ÖYKÜSÜ

Grubumuzun çekirdeği olan Çakıcı Kalıp 1969 

yılında Süleymaniye'de küçük bir kalıp atölyesi 

olarak kurulmuş ve plastiğin sanayimizde yer 

almaya başladığı yıllardan itibaren “zor ve 

hassas” işlerin adresi olmuştur.  Plastik enjeksi-

yon kalıpçılığında bir “marka” olan Çakıcı Kalıp 

sayısız zor parçanın kalıplanmasına çözümler 

getirmekle kalmamış aynı zamanda sektöre 

onlarca kalifiye teknisyen yetiştirmiştir. 

BÜYÜME RAMPASINA OTURDU

“Kalıbı yapanla çalıştıranın aynı firma olması” 

prensibinden yola çıkarak 1975 yılında grubun 

ikinci oluşumu Çakıcı-Kap A.Ş. Devreye girer.  

1975-80 dönemi Türkiye’de televizyon üretimi-

nin başlatıldığı dönemdir. O yıllarda yaşanan 

döviz sıkıntısı ve ithalat zorluğu nedeniyle 

cihazların imalat ve montajı hatırlanacağı üzere 

Türkiye’de  yapılmaktaydı. Plastiğe yönelik 

parçalar son derece komplike ve hassas 

kalıplar gerektirdiğinden, iş çevrelerinin 

yönlendirmesiyle elektronik sektöründeki 

firmalar benimle çalışmaya başladı. İş 

yaptığım her firma bir sonraki için referans 

oluşturmaya başlayınca şirketi büyütme 

durumunda kaldım.  Kalıp tezgahlarını 

yenilerken enjeksiyon makine parkını da 

genişletmeye başladım. 

Çakıcı-Kap böylece büyüme rampasına 

oturmuş oldu. Bu kuruluşumuz çeşitli 

sektörlere hassas endüstriyel ürünler 

üretmekte olup yaklaşık 30 yıldır Eczacı-

başı (Vitra/Artema) Grubu’yla son 

dönemde Çanakçılar A.Ş.'nin 1 Nolu 

plastik ürün tedarikçisi konumundadır.

başarı hİkayelerİ
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başarı hİkayelerİ

CHRISTIAN DIOR GRUBU’YLA ORTAKLIK

Grubumuzun diğer kuruluşu Koza-Pack bayan 

makyaj ürünlerinin ambalajını üretmektedir. 

Estetiğin hayati önem taşıdığı kozmetik 

sektöründe ambalaj o kadar önemlidir ki değeri 

neredeyse içindeki ürünle aynı düzeydedir. 

Hatta “makyaj ürününü sattıran ambalajıdır” 

demek daha doğru olur. Buradan hareketle, 

hem estetik hem de fonksiyon bakımından 

kozmetik ambalaj üretiminin zorluk derecesini 

kestirebiliriz. 1987 yılında dünya devi Christian 

Dior Grubu’yla yapmış olduğumuz ortaklık 

Koza-Pack'a hem eğitim hem de prestij açısın-

dan çok önemli katkılarda bulunmuştur. Bu 

kuruluşumuz konusunda dünyaca tanınmakta 

olup çoğunluğu AB ülkeleri olmak üzere 30'a 

yakın pazara ihracat yapmaktadır.

GEPOSB’DA 150 KİŞİYE İSTİHDAM

1998 yılında Gebze Plastikçiler OSB'deki 

tesislerine taşınan grubumuzda yoğun otomas-

yona rağmen 150 kişi çalışmaktadır.

“’Daha İyiyi Daha Ucuza’ üretme-
nin ön planda koştuğu günümüzde 
ayakta kalabilmenin “olmazsa 
olmazı” ARGE ve sürekli yatırım-
dır.  Bu iki kavram grubumuzun 
temel ilkelerini oluşturmaktadır.”

Çağdaş teknolojik uygulamalara geniş çapta 

yer verilirken AR-GE çalışmaları tüm süreçlere 

entegre edilmiştir.  “Daha İyiyi Daha Ucuza” 

üretmenin ön planda koştuğu günümüzde 

ayakta kalabilmenin “olmazsa olmazı” 

AR-GE ve sürekli yatırımdır.  Bu iki kavram 

grubumuzun temel ilkelerini oluşturmaktadır.

YÖNETİMİN BEYNİ AİLEDEN

Kurumsallaşma yolunda önemli bir mesafe 

kat etmiş olan grubumuz ‘işletmecilik’ esasla-

rı çerçevesinde yönetilmektedir. George 

Washington Üniversitesi’nden Finans dokto-

rası alan kızım Sema, Yeditepe 

Üniversitesi’nde hocalık yapmakta olup aynı 

zamanda grubumuzun finansal danışmanlığını 

üstlenmektedir.

Konularında Master dereceleri olan 2 oğlum-

dan Murat, Grup CEO'su, Önder ise Teknik 

Koordinatör görevlerini sürdürmektedir.

ÇEŞİTLİ GÖREVLERDE YER ALIYOR

Bendeniz ise, evvelki yıllarda, kuruluşuna 

öncülük ettiğim ve sonradan Yönetim Kurulu 

Başkanı olarak yer aldığım GEPOSB yönetimi, 

PAGEV ve PAGDER Yönetimleri, Pagev 

Endüstri Meslek Lisesi’nin kuruluşu, Erzurum-

lular Vakfı Yönetimi, GESİAD Danışmanlar 

Kurulu Üyeliği gibi değişik alanlarda aktif 

görevler üstlendikten sonra bu gibi faaliyetleri 

son yıllarda biraz daraltarak  Gebze Ticaret 

Odası Meclis Üyeliği, Fenerbahçe Spor 

Kulübü Yüksek Divan Üyeliği gibi şerefli 

görevlerle kifayet etmekteyim. 
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teknolojİ

Dünyayı 
umutlandıran 

buluş!

Genç mucit Necati Hacıkadiroğlu, omurilik felçlileri ve ayağa kalkamayan diğer 

engelli vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir robot geliştirdi.

         Üniversite yıllarından beri  robotlar 

     üzerine çalışan 31 yaşındaki Necati 

Hacıkadiroğlu ve 15 kişilik ekibi, Gebze 

Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) 

Teknoparkta 20 omurilik felçlisiyle fizik 

tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarına 

danıştı. Öncelikli ihtiyaçları karşılamaya 

yönelik robotik mobilizasyon cihazı 

geliştirmeyi hedefleyen Hacıkadiroğlu, Tek 

RMC, bugüne kadar omurilik felçlilerine 

yönelik geliştirilmiş, bilinen en küçük boyut-

lara sahip tekerlekli ayakta taşıma cihazı. 

Bu, gelişmiş tekerlekli sandalye değil, 

tamamen yeni bir buluş diyor.  

Hacıkadiroğlu, Koç Üniversitesi fizik 

bölümünde okurken 3’üncü sınıfta okulu 

bırakmış.

SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR

15 kişilik ekibiyle engellilere büyük kolaylık 

sağlayan cihazı geliştiren Hacıkadiroğlu 

robotun seri üretimi için son aşamaya 

geldiklerini söyledi. Tek adıyla geliştirilen 

Robotik Mobilizasyon Cihazı (Tek RMC) 

omurilik felçlilerine, başka birinin yardımına 

ihtiyacı olmaksızın, doğru pozisyonda ve 

tamamen dik şekilde ayağa kaldırarak 

hareket imkânı sağlıyor. Günlük işlerini ve 

egzersizlerini rahatlıkla gerçekleştirmelerine 

destek oluyor.

BULAŞIK YIKA, ÜTÜ YAP

Omurilik felçlileri Tek RMC ile ayaktayken, 

oturur pozisyona geçebiliyor. Eğilebiliyor, 

her yöne ilerleyebiliyor. Ayağa kalkabiliyor, 

üst ya da alt raflardaki objelere uzanabiliyor.  

Ayakta bulaşık yıkıyor, yemek, ütü, temizlik 

yapabiliyor. Kullanıcısının ağırlığını 

dengeleyen amortisör mekanizması ile 

oturduğu yerden rahatlıkla kalkabiliyor, 

lavabo ve tuvaleti kolaylıkla kullanabiliyor. 

Hastanın egzersiz yapmasına da olanak 

tanıyor. Felçli isterse robotu okuluna, 

markete veya istediği yere götürebiliyor.

KUMANDAYLA YANINA GELİYOR

12 yaşın üstündekilerin kullanabileceği 

cihazın Almanya’dan patent koruması 

alındı. Tek RMC, küçük bir tekerlekli sanda-

lyenin bile 3’te 1’i kadar yer kaplıyor. Bu da 

ev, ofis, market gibi iç mekânlarda, diğer 

cihazlarla ulaşamadıkları yerlere rahatlıkla 

ulaşma imkanı sağlıyor. 36 santimetre 

genişliğinde ve 62 santimetre 

uzunluğundaki cihaz, 80 kilogram 

ağırlığında. Hasta, uzaktan kumandayla 

cihazı yanına çağırabiliyor. 14.4 km 

durmadan gidebiliyor. Cihaza tekerlekli 

sandalyelerden farklı olarak arkadan 

biniliyor. Hasta tam dik olarak ayakta 

durabiliyor.

BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR

TEK RMC’yi icat eden Necati Hacıkadiroğlu, 

Tekerlekli sandalyelerin temel sorunlarından 

birinin arkadan binilmiyor olması olduğunu 

söyledi. Hacıkadiroğlu, bu önemli bir sorun-

dur çünkü bir insan nerede oturuyor olursa 

olsun, (koltuk, yatak, sandalye, klozet vb.) 

her zaman vücudunun ön tarafı boşta kalır, 

arka tarafı ise doludur. Bu yüzden omurilik 

felçli insanların, oturdukları bir yatak ya da 

koltuktan tekerlekli sandalyeye geçebilme-

leri için, vücutlarını kollarıyla kaldırarak 

kendilerini geçecekleri diğer sandalyeye 

atmaları gerekir. İşte bu atma hareketi 

özellikle daha ileri yaştakiler ve kilolu 

felçliler için zor, tehlikeli ve dışarıdan yardım 

almadan yapılması genellikle mümkün 

olmayan bir harekettir dedi.
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İstatİstİk

       İmalat sanayi genelinde kapasite
       kullanım oranı, mayıs ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 0,5 puan azalarak, yüzde 
74,7 seviyesinde gerçekleşti. 

Merkez Bankası tarafından düzenlenen ve 
mayıs ayında imalat sanayinde faaliyet 
gösteren 2 bin 595 iş yerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen imalat sanayinde kapasite 
kullanım oranı sonuçları açıklandı. 

Buna göre, geçen yılın mayıs ayında yüzde 
75,2 olan kapasite kullanım oranı, 2012 
Mayıs ayında yüzde 74,7 olarak belirlendi. 
Kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 
değişmedi. 

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 
çalışması, imalat sanayi sektöründe faaliyet 
gösteren iş yerlerinin anket döneminde 
mevcut fiziki kapasitelerine göre fiilen 
gerçekleşen kapasite kullanımlarının 

belirlenmesi amacıyla yapılıyor. 

İmalat sanayi kapasite kullanım 
oranlarında, bu yılın nisan ayında geçen 
yılın aynı ayına göre, dayanıklı tüketim 
mallarında, tüketim mallarında ve 
dayanıksız tüketim mallarında artış, yatırım 
mallarında ve ara mallarında düşüş 
gözlenirken gıda ve içeceklerde bir 
değişiklik olmadı. 

Merkez Bankası tarafından 2012 Mayıs 
ayına ilişkin yayımlanan ''İmalat Sanayi 
Kapasite Kullanım Oranı'' verilerine göre, 
geçen yılın mayıs ayına kıyasla dayanıklı 
tüketim mallarında kapasite kullanımı 1,6 
puanlık artışla yüzde 73,6, dayanıksız 
tüketim mallarında 0,8 puanlık artışla yüzde 
72,1, tüketim mallarında 1,1 puanlık artışla 
72,5 oldu. 

Kapasite kullanımı ara mallarında 0,9 

puanlık azalışla 77,2, yatırım mallarında da 
1,1 puanlık azalışla 73,5 seviyesinde 
gerçekleşirken, gıda ve içeceklerde de 
değişme olmadı. 
-Sektörlere göre kapasite kullanım oranları- 

İkili sektörlere göre, en yüksek kapasite 
kullanım oranı, yüzde 81,7 ile kimyasalların 
ve kimyasal ürünlerin imalatı sektöründe 
gerçekleşti. Bunu, yüzde 79,0 ile ana metal 
ve tekstil ürünlerinin imalatı sektörü izledi. 
Temmuz 2012 İmalat Sanayi Kapasite 
Kullanım Oranı
 
2012 Temmuz ayında imalat sanayi 
kapasite kullanım oranı geçen yılın Temmuz 
ayına göre % 0,6 azalmış ve % 74,8 oranına 
gerilemiştir. Mevsimsel etkilerden 
arındırılmış kapasite kullanım oranında ise 
geçen aya göre değişiklik olmamış, 
kullanım oranı % 73 seviyesinde sabit 
kalmıştır 

İmalat Sanayİ Kapasİte 
Kullanım Oranı ve 

Sektörel Güven Endekslerİ
Türkiye İstatistik Kurumu Sanayi sek-
töründe kapasite kullanım oranlarını 
açıkladı. Sanayide kapasite kullanımı 

Mayıs ayında yüzde 74,6 oldu.

Kaynak: TCMB
Mal gruplarına göre 

incelendiğinde geçen yılın 
Temmuz ayına göre 

dayanıksız tüketim malları 
ve ara mallarında artış, 

yatırım malları ve dayanıklı 
tüketim mallarında ise düşüş 
gözlenmiştir. Gıda ve içecek 

gruplarında ise geçen 
seneye kıyasla kapasite 

kullanım oranında değişiklik 
olmamıştır (Grafik-2).
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Merkez Bankası verilerine göre, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları (yüzde) 2007'den itibaren 
aylık olarak şöyle gelişti: 

AYLAR    2007   2008   2009   2010   2011   2012

-----      ------   ------  ------   ------   ------  ------

Ocak      77,9    77,9    61,6    68,6   74,6   74,7

Şubat     77,3    78,0    60,9    67,8   73,0   72,9

Mart       80,3    76,9    58,7   67,3   73,2    73,1

Nisan     80,5    78,6    59,7   72,7   74,9    74,7

Mayıs     80,8    79,2    64,0   73,3   75,2    74,7

Haziran  81,7    80,3    67,5   73,3   76,7    74,6

Temmuz 82,0    79,8    67,9   74,4   75,4

Ağustos  79,6    80,0    68,9   73,0   76,1

Eylül      80,8    77,3    68,0   73,5   76,2

Ekim      81,6    75,8    68,2   75,3   77,0

Kasım    80,8    71,8    69,8   75,9   76,9

Aralık    79,2     64,9    67,7   75,6   75,5

Grafik-2: Mal Gruplarına Göre Kapasite Kullanım Oranları (%) 
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GTO’NUN 
ÖĞRENCİLERDEN TEK 
BEKLENTİSİ BAŞARI

Gebze Ticaret Odası (GTO) Vakfı Ticaret 
Meslek Lisesi’nin 2012 – 2013 Eğitim – 

Öğretim Yılı GTO Yöneticilerinin katıldığı 
törenle başladı. 

      Törende konuşan GTO Yönetim

       Kurulu Başkanı Nail Çiler; yeni 

öğretim yılında öğrencilerden tek beklen-

tilerinin başarı olduğunu ve okuldan 

mezun olacak öğrencilerin istihdama 

katılmasına destekte bulunacaklarını 

söyledi.

GTO Vakfı Ticaret Meslek Lisesi 2012-

2013 Eğitim Öğretim Yılına törenle 

başladı. GTO Meclis Başkanı Halit Umran 

Nargül, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail 

Çiler, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

Mikdat Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri 

Vehbi Hocaoğlu ve Halit Altıntaş, Genel 

Sekreter Mustafa Yaşar Sekin törende yer 

aldı.

Törende konuşan GTO Yönetim Kurulu 

Başkanı Nail Çiler; “Bizim GTO olarak 

okulumuzdan tek bir beklentimiz var. Bu 

da başarı. GTO isminin daima başarı ile 

anılmasını istiyoruz. Siz değerli 

öğrencilerimizin bu bilinç ile derslerine 

başarı göstererek örnek olacağınıza da 

inanıyoruz. Okulumuzda okuyan 

öğrencilerimize gerek staj yeri bulma 

gerekse istihdama katılımları konusunda 

gerekli destekleri vereceğiz. Amacımız 

istihdama katkı sunmak, bunu da eğitime 

verdiğimiz katkılarla gerçekleştirmek 

istiyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm 

eğitim dünyasına ve öğrencilerimize hayırlı 

olmasını diliyoruz” dedi.

GTO Vakfı Ticaret Meslek Lisesi Müdürü 

Fuat Binici ise okula verdikleri 

desteklerden dolayı GTO Yönetim Kurulu 

Üyelerine teşekkür ederken, günün 

anısına plaket takdim etti.

GTO Vakfı Ticaret Meslek Lisesi’nde 

Muhasebe – Finansman ve Pazarlama – 

Perakende bölümlerinde toplam 620 

öğrenci eğitim görüyor.
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      Üyelerine yönelik yaptığı farklı hizmetler ile 
     yeni açılımlar ve kolaylıklar sağlayan Gebze 
Ticaret Odası (GTO), Akbank ile imzaladığı protokol 
ile üyelerine yeni bir avantaj daha sağladı. Akbank 
tarafından KOBİ’lerin değişen ihtiyaçlarını belirleyip 
hazırladığı özel ürün, hizmet ve çözümleri artık GTO 
Üyelerinin hizmetinde olacak. Akbank, geliştirdiği 
özel ürün, hizmet ve çözümler ile Türkiye ekono-
misinin dinamosu olan ticari işletmelere güç veriyor. 
Akbank Gebze Ticaret Odası üyelerine bankacılık 
işlemlerinde avantajlar içeren KOBİ Destek Paketi, 
Taksitli Ticari Kredileri, Ticari İşyeri Kredileri, Gayri-
nakdi Kredileri, POS Hizmetleri, Aidat Tahsilat 
Sistemi sunarak Gebzeli müşterilerinin de hayatlarını 
kolaylaştırmaya devam ediyor.

PROTOKOL İMZALANDI
Akbank, Türkiye ekonomisinin itici gücü olan reel 
sektöre özel geliştirdiği ürün, hizmet ve çözümler ile 
verdiği destek çerçevesinde hazırladığı çok özel 
destekleri Gebze’deki işletmelerin kullanımına 
sundu. 
Akbank Gebze Bölge Müdürü Hasan Recai Anbarcı 
ve Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail 
Çiler tarafından imzalanan protokol ile Gebze 
Ticaret Odası Üyelerinin, yeni koşullara göre 

değişen ihtiyaçları özel ürün, hizmet ve çözümler ile 
karşılanıyor. 
GTO’da düzenlenen imza törenine Akbank Yöneti-
cilerinin yanı sıra, GTO Yönetim Kurulu Üyesi 
İbrahim Çiçek, Genel Sekreter Mustafa Yaşar Sekin 
ve Meclis Üyesi Nurettin Ayluçtarhan katıldı.
GTO ÜYELERİNE AVANTAJ YAĞMURU
Akbank ile GTO arasında imzalanan protokol ile 
GTO Üyeleri; Aidat Tahsilat Sistemi, POS Hizmetleri, 
KOBİ Destek Paketi, Taksitli Ticari Krediler, Ticari 
İşyeri Kredileri ve Gayrinakdi Krediler avantajlı 
koşullarda kullanabilecekler.  Anlaşma kapsamında, 
KOBİ Destek Kredisi’nden yararlanarak, Ticari Artı 
Para Kredisi ile Şirket Kredi Kartı kullanan tüm 
KOBİ’ler 3 ay boyunca pek çok avantaja sahip 
oluyor. 150.000 TL’ye kadar KOBİ Destek Kredisi 
kullanan müşteriler, Akbank şubelerinden 10 adet 
havale, 10 adet EFT, 10 adet çek tahsilatı ile internet 
şubeden ise sınırsız havale ve EFT işlemini ücretsiz 
gerçekleştirebiliyorlar. 10 yapraklı çek karnesine 
vergi hariç ücretsiz sahip olurlarken ayrıca Akbank 
POS hizmetini kullanmaya başlayanlardan da POS 
hizmet ücreti alınmıyor. Ayrıca, GTO Üyeleri, aidat 
ödemelerini de Akbank şubelerinden ya da 
hesaplarından verecekleri otomatik ödeme talimatı 
ile geçekleştirebilecekler.

AKBANK İLE 
PROTOKOL İMZALADIK: 

Özel ürün ve 
hİzmetler sİzlerle

GTO, 
Akbank ile 
imzaladığı 
protokol 
ile özel 
ürün, 

hizmet ve 
çözümler 
artık GTO 
üyelerinin 
hizmetinde 

olacak. 



Farklı tasarımlar, çağdaş çizgiler...

Merkez :  Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No:34/D   Gebze/KOCAELİ
Tel: 0262 644 73 04    Fax: 0262 644 70 09

Şube :  Şekerpınar Mah. Anadolu cad. No:11 Şekerpınar/Çayırova/KOCAELİ
Tel: 0262 658 15 53   Fax: 0262 658 15 54

info@ozlerofis.com   www.ozlerofis.com
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          GTO, internet sitesini
          yeniledi. Yenilenen sitede 
Yeni Türk Ticaret Kanunu 
Hakkında bilgilendirme, yurt dışı 
işbirliği teklifleri ve anlık olarak 
yayınlanan ekonomik veriler 
göze çarpıyor. Sitede ayrıca 
üyeler yayın hayatına yeni 
başlayan Gebze Ticaret Odası 
Sektör Dergisini inceleme imkanı 
bulabilecekler.
“Bölümlerimiz” menüsünde 
üyeler; GTO tarafından verilen 
hizmetler hakkında bilgi 
alabilecek ve örnek olarak 
hazırlanan formlar ile işlemlerini 
kolayca gerçekleştirebilecek.
Hizmette kaliteye önem veren 
GTO, bu kapsamda Kalite, 
Çevre ve İş Sağlığı Politikası A 
seviyede mükemmel puan 
alarak sahip olduğu Akredita-
syon Belgesini hakkında da 
bilgilere internet sitesinde yer 
veriyor.
Yeni web sitesinde göze çarpan 
en önemli değişiklerden biri de 

bölgede faaliyet gösteren 
“Organize Sanayi Bölgeleri” 
bölümü. Organize Sanayi 
Bölgeleri bölümünden bölgelerin 
resmi sitelerine doğrudan 
ulaşılabilecek.
Üyeleri ile hızlı ve sağlıklı bir 
iletişim kurmak isteyen GTO, 
tüm üyelerinin GTO veri 
tabanına üye olması için 
Anasayfa üzerinde bir bölüm 
oluşturdu. “Mail Listemize Kayıt” 
bölümünden kayıt olan üyeler, 
GTO tarafından düzenlenen 
eğitimleri ve duyuruları katego-
rilerine göre takip edebilecekler.

GEBZE TİCARET 
ODASI’NIN İNTERNET 
SİTESİ, YENİLENEN 

YÜZÜ İLE 
ÜYELERİNİN 
HİZMETİNDE

Gebze Ticaret Odası’nın (GTO) resmi internet sitesi (www.gebzeto.org.tr) yenilenen 
yüzü ile üyelerinin hizmetine sunuldu. Zengin içeriği ve yeni tasarımı ile beğeni 
toplayan yeni internet sitesi; eğitim ve mevzuat duyurularından, uluslar arası 

işbirliği tekliflerine ve oda faaliyetlerine kadar farklı konularda bilgiler içeriyor.
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GTO, onların yanındaydı

Darıca ve 
Dilovası’ndaki 

huzurevlerinde yaşlı-
lar için hazırlanan 
geceye katılan GTO 
yönetimi ve eşleri, 
onları bu anlamlı 
günlerinde yalnız 

bırakmadı. 

Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği tarafından 

“Yaşlılar Haftası” dolayısıyla Darıca ve 
Tavşancıl huzurevlerinde şarkılı program 
düzenlendi. Yerel sanatçı Ali 
Çolakoğlu’nun sahne aldığı programda 
huzurevi sakinleri ve programa katılan 
misafirler her birlikte şarkılar söyledi. 
Darıca ve Tavşancıl Huzurevlerinde 2 ayrı 
program düzenlendi. Gebze Ticaret Odası 
(GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail 
Çiler’in de sonradan katıldığı Darıca’daki 
programa, GTO Meclis Başkanının ve 
Yönetim Kurulu Üyelerinin eşleri de iştirak 
etti. GTO Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı 
zamanda Darıca Kent Konseyi Başkanı 
Vehbi Hocaoğlu da programda yer alarak 
yaşlılara moral verdi.

PROTOKOL DE KATILDI
Dilovası Kaymakamı Hasan Göç, Dilovası 
Belediye Başkanı Cemil Yaman, GTO Meclis  

ŞARKILAR 
YAŞLILAR İÇİN 

SÖYLENDİ

Başkanı Halit Umran Nargül, GTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Nail Çiler, Darıca Yaşlılarla 
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Kudret Sekban ve Gebze Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Başkanı Aysel Kolsuz’un yer aldığı progra-
ma Dernek Üyeleri ve GTO Yöneticilerinin eşleri 
iştirak etti.

PROJEYİ ÇOK BEĞENDİ
Konserden önce söz alan yerel sanatçı Ali 
Çolakoğlu her hafta yatalak, engelli veya yaşlıla-
rın evlerine gidip, gönüllü olarak şarkılar söyledi-
ğini ve bu konuda da herhangi bir ücret almadık-
larını belirtti. Proje ile ilgili bilgiler veren Çolakoğ-
lu, “Ülkemizde örneği olmayan sosyal sorumluluk 
projesi 2011 Kasım ayından beri gerçekleştiriyo-
ruz. Haftada bir gün özellikle yatalak - engelli 
hastalara ve yaşlıların evlerine ücretsiz gönüllü 
olarak gidiyoruz. Bir bardak çaylarını içiyoruz. 11 
ile söz verdik. Bundan sonra her hafta bir ile 
gideceğiz. Bu projeyi kendi imkanlarımız ile 
gerçekleştiriyoruz. Ben haftada 5 gün kazanıyo-
rum. Oğluma para harcayabiliyorsam, bir 
yaşlımıza da bu duyguyu yaşatmalıyım diye yola 
çıkıyorum. Bundan da onur duyuyorum” dedi.

SONUNA KADAR DESTEKLEMELİYİZ
Programdan önce konuşan Dilovası Kaymakamı 
Hasan Göç,  “Hayat çok kısa, hepimiz bir yaşlı 
adayıyız. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor.

Bunu da çocuklarımıza ve çevremize 
anlatmamız ve öğretmemiz gerekiyor. Böyle 
gönüllü çabaları da bizlerin sonuna kadar 
desteklemesi gerekiyor” dedi. Projenin diğer 
sanatçıları da harekete geçirmesi gerektiğini 
söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Cemil 
Yaman da; “Programı gerçekleştirenleri 
kutluyorum. İnşallah başlatılan bu proje 
diğer sanatçıları da tetikler. Bu proje ile 
yalnız yaşlılarımızın değil sanattan uzak 
olan, evlerinden çıkamayan kardeşlerimize 
de katkı sunuyorsunuz. Bunun arkasının 
gelmesi bizim beklentimizdir” şeklinde 
konuştu. 

UMARIM KIVILCIM BURADA BAŞLAR
Yaşlıların önemi üzerinde duran ve sahip 
çıkılması gerektiğini vurgulayan GTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler de; 
“Yaşlılar bizler için önemli bir değer olup, 
her kuşak yaşlılarına sahip çıkmalıdır. Biz de 
büyüğe saygı ve sevgi vardır. Sanatçı karde-
şimizi de kutluyorum. Bir kıvılcımı yakmış. 
Umuyorum bu kıvılcım bizim bölgemizde de 
başlar, ulusal anlamda gerekli yerlere ulaşır 
diye düşünüyorum” dedi. Konuşmaların 
ardından, yerel sanatçı Ali Çolakoğlu 
şarkıları ile eğlenen huzurevi sakinleri, 
programa katkı sunanlara teşekkürlerini 
iletti.
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sağlık köşesİ

Ofis çalışmaları şu hastalıklara sebep 

olmaktadır;

Kas–iskelet sistemi; Kaslar kullanılmamaya 

bağlı zayıflamakta ve vücudun tüm yükleri iyi 

emmeden ve dengelenmeden kemik ve 

eklemlere binmektedir. Buna bağlı olarak 

sırt, bel ağrıları, boyun ve bel fıtıkları, 

öncelikle dizlerde olmak üzere kıkırdak 

aşınmaları sıktır. Sürekli klavye kullanmaya 

bağlı dirsek, önkol ve el bileğinde adale 

hastalıkları sıktır. İleri yaşlarda osteoporoz 

sıktır.

Kaslar kullanılmamaya bağlı zayıflamakta ve 

vücudun tüm yükleri iyi emmeden ve denge-

lenmeden kemik ve eklemlere binmektedir. 

Buna bağlı olarak sırt, bel ağrıları, boyun ve 

bel fıtıkları, öncelikle dizlerde olmak üzere 

kıkırdak aşınmaları sıktır. Sürekli klavye 

kullanmaya bağlı dirsek, önkol ve el 

bileğinde adale hastalıkları sıktır. İleri 

yaşlarda osteoporoz sıktır.

Dolaşım Sistemi; Sürekli stres yüksek 

tansiyon ve kalp damar hastalıklarında (kalp 

krizi gibi) en önemli sebeplerdendir. Ek 

olarak azalmış bedensel aktivite ve aşırı 

beslenme sonucu yüksek kolesterol seviyeleri 

gibi kan biyokimyası bozuklukları da kalp ve 

damar hastalıklarında çok önemlidir.

Sürekli stres yüksek tansiyon ve kalp damar 

hastalıklarında (kalp krizi gibi) en önemli 

sebeplerdendir. Ek olarak azalmış bedensel 

aktivite ve aşırı beslenme sonucu yüksek 

kolesterol seviyeleri gibi kan biyokimyası 

bozuklukları da kalp ve damar 

hastalıklarında çok önemlidir.

Psikoloji; Sürekli stres hali insanlarda 

depresyon, öfke, mutsuzluk, uyumsuzluk gibi 

sorunların ortaya çıkmasına sebep olur. Bu 

toplumsal ve ikili ilişkilerde ciddi 

sürtüşmelere sebep olur.

Sürekli stres hali insanlarda depresyon, öfke, 

mutsuzluk, uyumsuzluk gibi sorunların ortaya 

çıkmasına sebep olur. Bu toplumsal ve ikili 

ilişkilerde ciddi sürtüşmelere sebep olur.

Büro çalışması ayrıca gözden, mide barsak, 

mesane ve idrar yollarına kadar bir çok 

rahatsızlığa sebep olur.

Günümüzde çocuklar küçük yaşta bilgisayar 

ve klavyeli cihazlarla tanışmakta normalde 

oyunla ve fiziksel hareketlilikle geçmesi 

gereken değerli zamanları bilgisayar 

oyunları ve televizyon karşısında geçirmekte-

dir.

Elimizdeki tıbbi imkanlar bu tip 

hastalıklardan kaynaklana ruhsal ve beden-

sel rahatsızlıkların tedavisinde maalesef çok 

başarılı değil. Bu sebeple insanlık yaratılışına 

uygun hayat stiline yeniden dönmelidir.

Bunun için; düzenli fiziksel aktivite, bioritme 

uygun çalışma, uyuma ve dinlenme, lifli 

beslenme, rafine gıdalardan ve katkı 

maddelerinden uzak durma, sosyal gruplara 

üye olma, çevresiyle ilişkilerini iyi tutma vs.

Hep aynı pozisyonda kalma, 
sürekli çalan ve cevap veril-
mek zorunda kalınan telefon-
lar, tekrarlayan hareketler, 

ekranlar, klavyeler, el bileği 
ve parmak eklemlerinde 
aşırı yüklenmeler, stres, 

taktir edilmeme, ortamın; ısı, 
ışık, nem ve konfor yönün-
den uygunsuzluğu, büroda 
çalışanları olumsuz etkiler 
pek çok sorunlara yol açar.

HİZMET SEKTÖRÜNÜN 
ORTAK SORUNU:

OFİS HASTALIKLARI



Mollafenari Köyü Gebze / KOCAELİ
Tel: 0262 727 37 58  Fax: 0262 727 37 59

davutkabaca@hotmail.com     -    kabacaemlak@gmail.com

Davut KABACA
0532 546 05 40

Erhan ACAR
0532 777 17 00

Emlak Alım-Satım

Plan Proje

İmarlı Parseller

Sanayi Arsaları

İş Takibi

Taahhüt İşleri
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Osman Hamdi 
Bey Eskihisar'ı, 

babasının 
Gebze' deki 
konağından 

tanımıştır. 1884 
yılında köyün 
batı sahiline 

köşkünü, resim 
hanesini, 

kayıkhane ve 
müştemilatını 
inşa ederek 26 
yıl yazlarını 

burada 
geçirmiştir.

       Giriş katının ahşap kapılarının tablalarına 

       1901-1903 yıllarında yaptığı çok güzel çiçek 

resimlerinin her biri bugünkü tablolarının değeri 

düzeyindedir.

Köşk 1. Cihan Harbinde karargâh komutanına 

tahsis edilmiş, İsmet Paşa (İnönü) İstiklal 

Harbi'ne giderken birkaç gün burada kalmış, 

1933 yılında Atatürk, köşkü ve bahçeyi ziyaret 

etmiştir.

1945 yılında resimhanede yangın çıkmış, ahşap 

üst kat yanmıştır.

Koru ve binalar 1966 yılında tescil edilmiş, 1982 

yılında müze binası, müştemilatı ve arsası Kültür 

ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü'nce kamulaştırılmıştır.

Müzelerimizin kurucusuna layık bir müze 

yapılabilmesi için rölöve ve uygulama projeleri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul Rölöve ve 

Anıtlar Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, esas 

bina ve resimhane ile diğer binaların aslına 

uygun olarak restore edilmesi ve bahçe düzen-

lemesinin yapılması çalışmalarına 1985 yılında 

başlanmıştır.

İki yıl süren onarım çalışmalarından sonra 

binada, büyük müzeci ve ressam olan Osman 

Hamdi Bey'e ait günümüze intikal edebilen 

kullandığı eşyalar, kendisine ve ailesine ait 

fotoğrafları ile yaptığı çeşitli tablolar sergilenerek 

Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi olarak 

düzenlenmiştir.

Osman 
Hamdİ Bey 

Müzesİ 

bölgemİzİ tanıyalım
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Osman Hamdİ Bey 
Hayatı

portre

31 Aralık 1842’de İstanbul’da dünyaya 
geldi. Ülkenin ilk maden mühendisler-
inden olan babası İbrahim Ethem Bey, 
1877’de sadrazamlığa kadar yükselen 

bir devlet adamıydı.

         Osman Hamdi, ilkokul 

    öğreniminin ardından, 1856 

yılında Maarif-i Adliye okuluna 

başladı. Oğullarının yurtdışında 

öğrenim görmesini isteyen babası 

onu birkaç yıl sonra hukuk öğrenimi 

için Paris'e gönderdi. Paris’te kaldığı 

12 yıl boyunca hukuk öğrenimini 

sürdürürken o dönemin ünlü 

ressamlarından olan Jean-Léon 

Gérôme veBoulanger'in atölyelerinde 

çıraklık yaparak iyi bir resim eğitimi 

aldı. Onun Paris’te bulunduğu 

dönemde Osmanlı Devleti resim 

öğrenimi için Şeker Ahmet Paşa 

veSüleyman Seyyid’i Paris’e 

göndermişti. Bu üç kişi, Türk resim 

sanatının ilk kuşağını oluşturdu. 

Osman Hamdi Bey, 1867 Paris Dünya 

Sergisi’ne bugün nerede oldukları 

bilinmeyen “Çingenelerin Molası”, 

“Pusuda Zeybek “ve “Zeybeğin 

Ölümü” adlı üç yapıtını gönderdi. 

Paris’te tanışıp evlendiği Marie adlı 

eşi ile 10 yıl evli kaldı, Fatma ve 

Hayriye adlı iki kızları oldu. Yurda 

döndükten sonra devletin farklı 

kademelerinde görev aldı. 1875 

yılında Kadıköy'ün ilk şehremini 

(belediye başkanı) olarak görevlendi-

rildi ve bu görevi bir yıl sürdürdü. 

Osman Hamdi Bey, yakın çevresini de 

çeşitli kazılarda görevlendirmişti. 

Oğlu Mimar Ethem Bey’in Tralles 

natik kentinde (Güzelhisar, Aydın) 

yaptığı kazılarda Roma tanrısı 

Artemis'e atfedilmiş bir tapınağın 

frizleri ile daha birçok eser ortaya 

çıkarıldı ve Müze-i Hümayun’a 

getirildi. Aydın’da Alabanda ve 

Sidamara antik kentlerindeki 

kazılarının başında kardeşi Halil 

Ethem Bey’i görevlendirdi. Müze 

Memurlarından Makridi Bey, Rakka, 

Boğazköy, Alacahöyük, 

Akalan,Langaza, Rodos, Taşöz veNo-

tion kazılarını yürüttü. Osman Hamdi 

Bey, kazılar neticesinde artan eserleri 

sergileyebilmek için yeni bir bina 

arayışına girdi. Eserler, Aya İrini’den 

sonra Çinili Köşk’e taşınmıştı ancak 

burası da yetersiz gelmekteydi. 

Devrin yöneticilerini ikna ederek 

bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzesi 

binasını inşa ettirdi. Üç aşamada 

tamamlanan müze binasının ilk kısmı 

1899'da, ikinci kısmı 1903'de, 

üçüncü kısmı 1907 yılında ziyarete 

açıldı. Müzenin içinde fotoğrafhane, 

kütüphane, modelhane yaptırdı. 

Osman Hamdi Bey, müzecilik ve 

arkeoloji çalışmalarını sürdürürken 

resim yapmayı hiç bırakmadı. Resim-

lerini genellikle Eskihisar, Gebze’deki 

evinde geçirdiği yaz aylarında yaptı. 

Türk resminde ilk kez figürlü kompoz-

isyonu kullanan ressamdı. Resimler-

inde okuyan, tartışan, özlemini 

duyduğu Türk aydın tipini ve dışarıya 

açılmış kadın imgesini ele aldı. Dekor 

olarak tarihi yapıları, aksesuar olarak 

tarihi eşyaları kullandı. "Kaplumbağa 

Terbiyecisi" (1906), "Silah Taciri" 

(1908) Osman Hamdi’nin en ilgi 

çeken ve özgün eserlerindendir. 

Birçok resmi İstanbul Resim ve Heykel 

Müzesi, Londra, Liverpool ve Boston 

müzelerinde sergilenmektedir.

Sanatçı, 24 Şubat 1910 tarihinde 

Kuruçeşme’de(İstanbul) yalısında 

hayatını kaybetti. Ayasofya’da kılınan 

cenaze namazının ardından müzenin 

bulunduğu Çinili Köşk’e getirilen 

cenazesi, vasiyeti üzerine Eskihisar’a 

götürülerek defnedildi. Mezarının 

başına Bakanlar Kurulu kararıyla iki 

isimsiz Selçuklu taşı kondu. 

Sanatçının Eskihisar' daki köşkü 

1987’den bu yana müze olarak 

hizmet vermektedir.



CNC TORNA OTOMAT - FREZE - PRES

Çözüm Ortağınız

OR-MAK
Hırdavat Ve Inşaat Malzemeleri
Sanayı Ve Ticaret Limited Şirketi

Tel: 0262 644 41 11 / Faks: 0262 644 41 12 www.or-mak.com.tr

Tel: 0262 641 41 02 / Faks: 0262 643 79 88 www.aztas.com.tr
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           Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler 

          ve yapay elyaflar

HİNDİSTAN

201200474

FİRMA ADI: SIDER Overseas Pvt Ltd

19,Industrial Estate,ITI Crossing Karnal-

132001 India  

TEL:   +91 (184) 2265381

FAKS:+91 (184) 2266340

e-posta: smopl@smoverseas.in

Yetkili Kişi: Vitap Jain / group Managing 

Director

Anahtar teslimi biçiminde kaynak elektrotları 

tesisleri, demir-çelik tesisleri kuran firma; 

Türkiye’de de bu tür tesisler kurmak ve 

Türkiye’ye demir-çelik tesisleri sarf malzeme-

leri, mühendislik malları ve kimyasalları ihraç 

etmek istemektedir.

İRAN

201200471

FİRMA ADI: ESHARE TALAEE Co.

No.64, Afriqa Blvd, Kajabadi Str., Tehran, 

Iran  

TEL:   +98 (21) 22013071

FAKS:+98 (21) 22057771

Firma, Türkiye’de tescilli “Dr. Jean” 

markasıyla üretilen vücut Şampuanı, roll-on 

deodorant vb. ürünleri fason olarak düzenli 

ve sürekli olarak kendileri için üretecek Türk 

firması aramaktadır. Aynı ürün grubundan 

ithal etmek istedikleri ürünlerinin bir kısmının 

üst gelir düzeyindeki tüketicilere hitap edecek 

nitelikte, bir kısmının ise ekonomik nitelikte 

olmasını isteyen firmanın istemi Birliğimize, 

T.C. Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 

aracılığıyla iletmiştir.

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler

DANİMARKA

201200432

FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı - İstanbul 

Sanayi Odası

Meşrutiyet Caddesi, No: 62 Tepebaşı - 

İstanbul  

TEL:   +90 (312) 292 21 57 / 315

e-posta: oemul@iso.org.tr

Yetkili Kişi: Onur Emül

Boyanmış ve film lamine işleminden 

geçirilmiş çelik sac üretimi yapan 

Danimarkalı bir firma; çelik sac kaplamada 

kullanılacak, belirli teknik özelliklere sahip bir 

kauçuk bileşimi veya böyle bir kauçuk 

bileşimini üretebilme uzmanlığına sahip 

tedarikçiler aramaktadır.  Kauçuk; 400 °C’ye  

kadar dayanıklı, uygun akıcılığa sahip, yağa 

dayanıklı, yaklaşık 100 mikron kalınlıkta 

uygulanabilir ve sağlam yapıda (70 shore A) 

olmalıdır. Söz konusu duyuru Birliğimize, 

İstanbul Sanayi Odası aracılığıyla iletilmiştir. 

Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 

12 DK 20B7 3OYX referans numarasını 

belirterek İstanbul Sanayi Odası’na 

başvurmaları gerekmektedir.

Ana metaller ve ilgili ürünler

PORTEKİZ

201200438

FİRMA ADI: Montagem de Negocios

e-posta: pedro@montagemdenegocios.com

Yetkili Kişi: Pedro Batista / Director

Firma, Türkiye’den inşaat demiri ithal etmek 

istemektedir. 

Söz konusu talep Birliğimize, T.C. Lizbon 

Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla 

iletilmiştir.

201200439

FİRMA ADI: REP JMMGONÇALVES

TEL:   +351 (224) 943314

e-posta: gonçalvesagencias@gmail.com

Yetkili Kişi: José Gonçalves

Firma, Türkiye’den inşaat demiri ithal etmek 

istemektedir. Söz konusu talep Birliğimize, 

T.C. Lizbon Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 

aracılığıyla iletilmiştir.

201200442

FİRMA ADI: Brilhipotencia Unipessoal Lda.

Rua de São Paulo nº45/47, 1200-426 Lisboa  

TEL:   +351 (213) 4231023

e-posta: brilhipotencia@hotmail.com

Yetkili Kişi: Adolfo Faustino

Firma, Türkiye’den alüminyum ve bakır levha 

ithal etmek istemektedir. Söz konusu talep 

Birliğimize, T.C. Lizbon Büyükelçiliği Ticaret 

Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.

DÜNYADAN 
İŞBİRLİĞİ 

TEKLİFLERİ

İş Bİrlİğİ Teklİflerİ



7778

İş Bİrlİğİ Teklİflerİ

Mamul ürün ve malzemeler

ROMANYA

201200459

FİRMA ADI: Nessli SRL

Com. Adunatii Copaceni, Ferma 10, Pâslari, 

Jud. Giurgiu, 

031104  

TEL:   +40 (246) 282 271

FAKS:+40 (246) 282 273

e-posta: info@nessli.ro

Yetkili Kişi: Galip Gülhan

Çelik kapı, panel radyatör, soba, ısıtma 

kazanları üretimi ve dağıtımını yapan 

firmanın, ürettiği çelik kapıları Türkiye 

pazarına sunmak istediğini bildirilmiştir. Söz 

konusu teklif Birliğimize, Bükreş’te bulunan 

Türk İşadamları Derneği aracılığıyla 

iletilmiştir.

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve 

ilgili ürünler

ALMANYA

201200426

FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı - İstanbul 

Sanayi Odası

Meşrutiyet Caddesi, No: 62 Tepebaşı - 

İstanbul  

TEL:   +90 (312) 292 21 57 / 315

e-posta: oemul@iso.org.tr

Yetkili Kişi: Onur Emül

Otomotiv sektöründe çalışan ve taşıtların 

koltuk, döşeme, kokpit, tavan, kapı paneli 

vb. aksamlarını üreten çokuluslu bir Alman 

tedarikçi firma, kuru karbon/cam fiberden 

ön biçimlendirilmiş şekli olan preformlarının 

oluşturulması ve işlenmesi için gelişmiş 

teknolojiler aramaktadır. Firma, hâlihazırda 

kullanılan kompozit üretim sürecini 

iyileştirmeyi hedeflemektedir. Söz konusu 

duyuru Birliğimize, İstanbul Sanayi Odası 

aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı 

kurmak isteyen kuruluşların 12 DE 0855 

3P50 referans numarasını belirterek İstanbul 

Sanayi Odası’na başvurmaları gerekmekte-

dir.

201200428

FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı - İstanbul 

Sanayi Odası

Meşrutiyet Caddesi, No: 62 Tepebaşı - 

İstanbul  

TEL:   +90 (312) 292 21 57 / 315

e-posta: oemul@iso.org.tr

Yetkili Kişi: Onur Emül

Otomotiv sektöründe çalışan ve taşıtların 

koltuk, döşeme, kokpit, tavan, kapı paneli 

vb. aksamlarını üreten çokuluslu bir Alman 

tedarikçi firma, yüksek düzeyde yapısal 

bütünlüğe sahip yenilikçi bir mekanik itme 

sistemi aramaktadır. Firma, otomotiv 

koltuklarında kullanılan tipik itme sistemler-

ine alternatif teknolojiler geliştirmek istemek-

tedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, İstanbul 

Sanayi Odası aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile 

bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 12 DE 

0855 3P57 referans numarasını belirterek 

İstanbul Sanayi Odası’na başvurmaları 

gerekmektedir.

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve 

işletme konularında hizmetler

ALMANYA

201200466

FİRMA ADI: MODUS HANDEL

Fritz-Windisch-Str.120 40885 Ratingen 

DEUTSCHLAND  

TEL:   +49 (2102) 73 33 55

FAKS:+49 (2102) 73 33 55

e-posta: info@modus-handel.de

Yetkili Kişi: Süreyya Yasemin

Almanya pazarına girmek isteyen firmalara 

çeşitli hizmetler sunan firma; kendi sanal 

mağazasında Türk firmalarının ürünlerini, 

kendi markalarıyla toptan ve perakende 

satışa sunarak en ekonomik biçimde 

Almanya bağlantısı görevini yapmak 

istediklerini bildiriyor.



Atatürk Mah. Fevzi Çakmak Cad. Şekerpınar Gebze / Kocaeli  
Tel : 0 262 658 16 58  / Fax : 0 262 658 16 65

www. marmarageridonusumculer.org.tr

S.S. MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER
TOPLU İŞ YERİ YAPI KOOPERATİFİ



Yönetim Kurulu Başkanımız Nail Çiler ve 
Meclis Üyemiz Sevgi Çiler’in oğlu İbrahim 

Görkem Çiler 2 Haziran 2012 tarihinde elim 
bir trafik kazası sonucu hayatını 

kaybetmiştir…

Merhuma Allah’tan rahmet, başta Yönetim 
Kurulu Başkanımız Nail Çiler ve Meclis 
Üyemiz Sevgi Çiler olmak üzere dost ve 

akrabalarına başsağlığı ve sabırlar dileriz…

Mekanı Cennet Olsun…

ACI KAYBIMIZ…






