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Tarihsel süreçlere bakıldığında 
şüphesiz ki Trabzon’un bir ticaret 
ve liman kenti olduğu vurgulan-

maktadır. Trabzon aynı zamanda çok 
ciddi bir sanayi üretimleri gerçekleşti-
ren bir kültüre sahip bir ket kimliğine 
de sahiptir. Öyle ki Trabzon’un sanayi 
üretimleri Cumhuriyetin ilk yıllarında 
açılan fuarlarda sergilenmiştir.

1995 yılında Arsin’de kurulan Orga-
nize Sanayi Bölgesi Türkiye’nin kuzeye 
açılan komşuları ile ticaret başta olmak 
üzere kültürel, sosyal ve ekonomik iliş-
kilere adım atılmasına neden olduğunu 
görüyoruz

1990’lı yıllarda komşu ülkelerden 
gelen taleplerle birlikte Trabzon Orga-
nize Sanayi Bölgesi hızla yapılandı. Mü-
teşebbislerimiz yatırımlarını tamam-
ladılar. Üretimler başladı ve ardından 
ihracat başladı. Bugün Türkiye’ye örnek 
ve başarılı bir organize sanayi bölgesi 
haline geldi. Arsin ili sınırları içerisin-
de zamanla Trabzon Organize Sanayi 
Bölgesi adını alan bölgede 4 bini aşan 
istihdam ve yılda 450 milyon dolara 
yaklaşan ihracat başarısı yakalandı.  
Parsellerin tümü yatırımlar ile dolan 
OSB 2013 yılında Trabzon ihracatının 
3’te birini aşan bir ihracat başarısını 
yakalamış oldu. Yatırım taleplerinde 
yetersiz kalan Trabzon’da yeni bir gü-
neş doğdu.

Yatırım Adası müjdesiyle değerle-
nen Arsin OSB’de boş kalan fabrikalar 
bir bir satılmaya başlandı. Son olarak 
9 dönümlük bir fabrika daha yeni sa-
hibini buldu. Boş yer olmayan Arsin 
OSB’de birkaç fabrika yerinin kiralan-

ması ve satılması söz konusu olunca 
Türkiye’deki birçok yatırımcıda Arsin 
ile ilgilenmeye başladı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdogan’ın 
talimatlarıyla başlatılan Trabzon’un 
Arsin İlçesi’ndeki yatırım adası çalış-

maları, Arsin OSB’deki yatırımcıları 
umutlandırırken, bölgedeki ve ülkede-
ki sanayici ve işadamlarının gözünüde 
Arsin OSB’ye çevirdi. 

Arsin OSB Yönetimi ise Yatırım Ada-
sını Trabzon için olmazsa olmaz yatı-
rımlardan biri olarak ilan etti. O.S.B de 
yatırım yapmak isteyenler için son bi-
letin satışa çıktığı, artık bundan sonra 
böyle bir fırsatın olmayacağı belirtildi.

Yatırımcılar Arsin OSB’ye ilgilerini 
arttırınca, parsel fiyatları yüzde 20 art-
tı ve dahada arttı. 2 milyon metrekare 
alana yapılacak olan Arsin yatırım ada-
sı Trabzon’unun gelişip kalkınmasına 
büyük bir ivme sağlayacağı gibi önemli 
katkı sağlayacak. Arsin’e yapılacak ya-
tırım adası ile Trabzon şehri sanayide 
de Türkiye’nin sayılı şehirlerinden biri 
arasına girecektir.

Doğu Karadeniz Yatırım Adası 
ve Endüstri Bölgesi. 

Trabzon Organize Sanayi Bölgesi’ni 
denizle ilişkilendirecek bir projedir. 
Ve bu projelerin devamında Trabzon 
Lojistik Merkezi Projesinin de hayata 
geçmesi ile bölgemiz ulusal ve ulusal 
ölçekte yatırımların konuşlanacağı ge-
leceğin en önemli altyapıları hazırlan-
mış olacaktır.

Trabzon, geçmişteki sanayi kültürü 
ile geleceğe sanayi ürünleri üretimin-
deki kabiliyetini Trabzon İnovasyon 
ve Biyotekloloji Merkezi ile taçlandıra-
caktır. İnsanı yetenekli bir bölge olan 

ilimizde girişimcisi, yatırımcısı, işçisi, 
ihracatçısı, akademisyeni ve bürokrat-
ları ile el ele vererek sanayide daha da 
güçlenecektir.

Bizler T.S Odası yönetimi olarak 
Trabzon ekonomisini çok yakından 
takip ediyoruz. Bir önceki yıla göre 
yaklaşık yüzde 9-10 aralığında bir 
büyümenin olduğunu görmek bizleri 
sevindirmiştir. Şu anda dünyanın en 
önemli fabrikaları şehrimizde ve Kara-
deniz bölgesindedir. Yine Trabzon’da sa-
nayide çeşitlilik oldukça fazladır. O.S.B 
nin de içinde olduğu bu bölgede metal, 
ağaç, plastik sanayi oldukça gelişmiştir 
ve bu alanlarda ihracat yapılmaktadır.

Her Geçen Yıl Yüzde 10 Büyüyoruz

Geleceğe İmza Atacak Olan Yatırım Adası

M. Suat HACISALİHOĞLU
TTSO Yön. Kur. Başkanı
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Trabzon’un sanayisi, ticareti 
ve ekonomisi açısından Arsin 
önemli bir ilçedir. Organize 
Sanayi Bölgesi’nin Arsin’de ku-

rulması bizi ön plana çıkarmaktadır. 
Takip eden Beşikdüzü, Akçaabat Şinik 
ve Vakfıkebir OSB lerinin olması ilimiz-
de sanayinin önünün açıldığını göster-
mektedir.

Arsin 1990 lü yıllarda sanayileşme-
ye adım atmaya başladı. Bu günlere 
geldiğimizde Arsin O.S.B, Trabzon’un 
4 bin 200 kişilik bir istihdam yükünü 
taşır hale geldi. Ayrıca Bölge, Trab-
zon, dünya fındık ihracatının yüzde 
30 u gerçekleştirir hale geldi. Bunun 
gibi Türkiye’ye malolmuş daha bir çok 
mobilya, bakır, ayakkabı, silah, orman 
ürünleri, cam gibi sanayi tesisleri guru-
rumuz olmaya devam etmektedirler. 

OSB İle Göbek Bağımız Yok
Belediyemizin Bölgeye katkılarına 

gelince. Ben belediye başkanı olmadan 
5-6 ay önce bölge ile göbek bağlarımız 
kesildi. Yani Bölge mütevelli heyetini 
kendi içinde belirleyerek kamu görev-
lilerini bay-pass etti. Hatta son çıkan 
5393 sayılı belediye kanununa göre 
OSB’nde yapılacak inşaat ruhsatları-
nı kendilerinin vermesiyle belediye ile 
bağlarımız tamammen koptu.

Şimdi biz sadece çevre temizlik hiz-
metleri, emlak vergileri takibini yapıyo-
ruz. Ama bu demek değilki Arsin Bele-
diyesi Arsin OSB ile hiç bir ilişkisi yok. 
Hayır, benim için OSB için çok önemli-
dir. Yani OSB’nin Arsin’e çok büyük bir 
katkısı vardır. Bu katkı nasıl daha fazla 
artırabiliriz, bu konuda çalışmalarımız 
devam ediyor. 

Banka Şubeleri ve Okullar
Artık bundan sonra nelerin yapı-

lacağını düşünme vaktinin geldiğine 
inanıyorum. Bu amaçla işe hizmetten 
başladık. Arsin Trabzon’un 5. büyük il-
çesi ise dedik ve neden Endüstri Meslek 
Lisesi’nin OSB’nin içinde olmayışı soru-
sunu sorduk. Özellikle ara eleman ko-
nusunda eksikliği giderecek olan E.M.L 
konusunu bakanımız Erdoğan Bayrak-
tar ile görüşüp kendilerinin girişimleri 
ile OSB alanı içinde 11 dönüm arazi 
üzerinde başladığımız E.M.L si inşaat 
çalışmaları devam ediyor. Zannediyo-
rum gelecek yıl öğrenci kabul etmeye 
başlayacağız. Yine aynı bölüm içinde 
atölyelerin kurulması için iller Banka-
sından gönderilen 580 milyar lira bu 
alanda önemli bir eksikliği giderecek 
diye düşünüyorum. Dolayısı ile Arsin 
bu sayede E.M Lisesine kavuşmuş ola-
caktır. Bunun devamında Arsin’de ki 
Meslek Yüksek Okulumuzda kalifiye 
eleman konusunda bir bütünlük sağla-
yacaktır.

İşadamları ile İlişkiler
İtfaiye Bölgede
Elimizde geldiği kadarıyla hepsinin 

yanlarında olmaya çalışıyoruz. Hatta 
OSB de itfaiye teşkiatı yoktu. Kendileri 
ile yaptığımız çalışma neticesinde itfa-

iye aracımızı OSB’ye tahsis ettik. Allah 
korusun bir tehlike anında aracımız 
şimdi yanı başlarında.

Yatırım Adası

Arsin Yatırım Adası ve Endüstri Böl-
gesi şu demek. Arsin OSB’yi büyütmek 
gibi düşünce vardı. Ancak bölgenin batı 
ve doğu yakalarında 450 dönümlük his-
sesli araziler olmasına rağmen insanla-
rı ikna etmenin zor olduğu görüldü. Ne-
tice itibarı ile ya kamulaştırma işlemi 
başlayacak veya yüksek bedellere ma-
lolacak satın alma işleri başlayacaktı. 
İşe DOKA el atarak gördüğü örneklere 
denizi doldurma fikrini ortaya attı. Ka-
bul gördü ve denizi doldurup yeni bir 
endüstri bölgesi oluşturma fikri Başba-
kana onaylattırıldı.

Bizim inandığımız bir projedir. Yak-
laşık 2 bin dönüm arazi üzerine yatay 
seyir üzerine Arsin’den başlayıp OSB sı-
nırları içinde inşa edilecek ve içerisin-
de her türlü kompleksin yer alacağı bir 
alandır. Ki; sanayiciler yer almak için 
şimdiden sıraya girmektedirler.

Netice olarak; bu projeler gösteriyor 
ki Arsin; kısa zaman içinde bir ticaret 
ve sanayii ilçesi olarak tarihe adını al-
tın harflerle yazdıracaktır.

O.S.B’nin Arsin’e çok büyük bir katkısı 
var. Bu katkının daha fazla artırabilmesi 

için, çalışmalarımız devam ediyor. 

Erdem ŞEN
Arsin Belediye Başkanı
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Türkiye’ nin doğuya açılan en 
büyük kapısı, limanı, serbest 
bölgesi, hava alanı, ipek yolu 

üzerindeki konumu nedeniyle adını 
tarihe kazımış bir şehir, Trabzon ve de  
kurulduğu günden itibaren özverili, fe-
dakarlıkla dolu çalışmalar neticesinde 
bugün 4.500 personeli, milyon dolar-
lık ihracat kapasitesi, Bölge ve Türkiye 
ekonomisine katkısı, modern tesisleriy-
le  Karadeniz’ in gururu Trabzon Arsin 
Organize Sanayi Bölgesi.

Trabzon-Arsin Organize Sanayi Böl-
gesi eski adıyla Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığının teşkilat ve görevleri hakkın-
daki 3143 sayılı kanunun 2-d maddesi 
ve buna bağlı OSB kurma Fonu Yönet-
meliği esaslarına göre 23.07.1976 tarih 
ve 7/12707 Sayılı Bakanlar Kurulu ka-
rarına istinaden Müteşebbis Teşekkül 
Başkanlığı oluşturarak 13.10.1985 tari-
hinde göreve başlamıştır.

1995 yılında Bakanlık kredi deste-
ğinden çıkarılan Trabzon-Arsin organi-
ze sanayi bölgesi 2003 yılında ilk Ge-
nel Kurulunu yaparak, Yönetim Kurulu 
Başkanlığı oluşturulmuştur.

OSB bölge alanı 100 hektarlık saha-
nın tamama kamulaştırılmış olup, 86 
sanayi parseli 82 firmaya tahsis edil-
miştir. OSB’ de 88 tesis üretime geçmiş, 
3 tesis inşaat aşamasındadır. Bölgemiz-
de 5 tesiste üretimini durdurmuştur.

Bölgede, başta gıda olmak üzere, 
makine, orman ürünleri, plastik sanayi 
olarak 16 farklı sektörde üretim yapıl-
maktadır.

Karadeniz’in Ticaret Merkezi Trab-
zon’ da sanayileşmeye verilen önem 
doğrultusunda hizmet sunan Trab-

zon-Arsin Organize Sanayi Bölgesi, ili-
mizin önemli bir açığını kapatmakta ve 
faaliyette olan 88 adet işletmede 1200’ 
ü kadın olmak üzere toplam 4500 ki-
şilik istihdam sayısı, 315.171.760,00 $ 
dolar ihracat ve 10.921.061,23  $ itha-
latı ile ülke ekonomisine büyük katkı 
sağlamaktadır.

Ahmet ALEMDAROĞLU
Arsin O.S.B

Yönetim Kurulu Başkanı

Arsin 
Organize 
Sanayi Bölgesi 
önemli 
bir açığı 
kapatıyor
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Arsin Organize Sanayi Bölgesi 
(O.S.B), Trabzon ekonomisinde 
dinamik yapısıyla Türkiye’nin 

dikkatini çekmeye devam ediyor.
Arsin OSB sadece Trabzon’un de-

ğil tüm doğu Karadeniz Bölgesinin en 
kapasiteli bölgesidir. İş gücü olarak 
ekonomiye katkısı yaklaşık 5 bin ci-
varındadır. Organizelere baktığımızda 
bölgeleri sadece istihdam olarak gör-
memiz gerek. Başta ihracat olmak  üze-
re alt ve üst yapılar olmak üzere sağ-
ladıkları katma değerleri iyi okumak 
gerekir. 

Konuya bu açıdan baktığımızda 
gündeme gelen Yatırım Adası’na dik-
kat çekmek istiyorum. Yatırım Adası, 
bölgemizin gelişmesine direk etki ede-
cek cazibe merkezi diyebiliriz. Bu bölge 
bizim olduğu kadar Ticaret Odası’nın 
bir projesi olarakta bakabileceğimiz 
özelliklere sahiptir.  Onayının Başba-
kanımız tarafından verildiği Yatırım 
Adasının çalışmalara bir an önce başla-
masını bekliyoruz. 

O.S.B 1995’den Beri Faaliyette
Bölgemiz kurulduğu 1995 yılında 

bu yana sürekli gelişme göstermek-
tedir. Karadeniz Bölgesinin en büyük 
orman ürünleri firmaları, ayakkabı-
da dünya markası, su sayacı üreticisi, 
dünyanın en büyük fındık firması, plas-
tik sektöründe bayrağı gururla taşıyan 
firmamız, cam sektöründe bölgenin 

ihtiyacını karşılayan tesislerimiz, çay 
üreticilerimiz, mobilya firmalarımız 
gibi ürün çeşitliliği çok geniş olan bir 
bölgeye sahibiz. Yatırım adasının ta-
mamlanmasından sonra bunlara ek 
olarak lokomotif firmalarımızın buraya 
gelmesi gerek istihdamda ve gerekse 
üretimde bayrağı üst sıralara taşıyaca-
ğına inanıyorum. 

E.M.L ve Arıtma İnşaatları De-
vam Ediyor

Öncelikle bölgemizin kalifiye ele-
man sorunumuzu asgariye indireceğine 
inandığım Endüstri Meslek Lisesi inşa-
atımız büyük bir hızla devam ediyor. 
Ayrıca geçtiğimiz aylarda başladığımız 
arıtma tesisi inşatımız ise 5 ay içinde 
devreye alınacağını bekliyorum. 

‘Koç’ gibi Firmalara İhtiyacımız 
Var

Biz bir yandan tüm eksikiklerimizi 
tamamlamaya çalışırken diğer yandan 
il ekonomisini sırtlayacak lokomotif bir 
firmanın gelmesine zemin hazırlıyoruz. 
Yani yan sanayiyi çalıştıracak bir firma 
istiyoruz. Örneğin Manisa’da, Bursa’da 
lokomotif şirketlerin bölgelerine sağ-
ladıkları katkılar yadsınamaz. Her ne 
kadar üretim ve pazarlama bölgeleri-
ne uzak olsakta inatçı kimliğimizle bir 
anda yatırıma susayan yüzlerce küçük 
müteşebbisi bizde ‘Koç’ yaparız. Yatı-

rım Adası sayesinde böyle bir firmayı 
buraya getirebilirsek büyük bir işi ba-
şarmış olacağız. 

Gelişme Göstermeliyiz
Bunu söylerken Arsin O.S.B halen 

yüzde 60 kapasite ile çalışmaktadır. 
Bu yeterli değildir. Yüzde 100 olmalı-
yız. Burada en büyük eksiğimiz kalifiye 
personeldir. Ama modada iş beğenme-
me lüksü var. Yinede üretiyoruz, pazar-
lıyoruz, satıyoruz. Ama bunun karşısın-
da pazarlara uzaklığımız, hammaddeye 
uzaklığımız karşımızda devasa bir so-
run olarakta görünüyorsada yinede yo-
lumuza devam ediyoruz. 

Doğalgaz Neden Gelmiyor
Bölgemiz bir sanayi bölgesidir. Do-

ğalgazın ise en fazla gerekli olduğu yer 
burasıdır. Bu noktada en büyük eksi-
ğimiz doğal gazın bölgemizde olmayı-
şıdır. Doğuda Sürmene, batıdan Trab-
zon’a kadar gelen doğalgazın bölgemize 
neden gelmediğini anlamıyoruz. Belki 
bu merkezlerin altyapıları henüz ta-
mamlanmamış, katılırım tamam. Ama 
doğalgazın ilk olarak verileceği yer sa-
nayilerdir, OSB’ler olmalıdır. Ben dök-
me gaz ile üretim yapıp dünya ile nasıl 
rekabet yapacağım. O yüzden bu soru-
numuzun bir an önce giderilmesini yet-
kililerden bekliyorum”. 

Koray TURAN
O.S.B Yön. Kur. Başkan Vekili

Arsin Organize Sanayi Bölgesinde 
istihdam 5 bine ulaştı
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Cengiz SÖZEN
O.S.B Yön. Kur. Üyesi

Firmalarımız
O.S.B ile büyüyor

Trabzon bölgesinin ilk Organize 
Sanayi Bölgesi olan Arsin O.S.B, 
tüzel kimliğine kavuştuktan son-

ra hareketli günler yaşıyor. Genç ve di-
namik bir yönetim yapısıyla, ilin sana-
yide kapılarını ardına kadar açtıklarını 
belirten O.S.B Yönetim Kurulu Üyesi 
Cengiz Sözen, büyüyen Trabzon’un ha-
murunda O.S.B ninde katkısının tartı-
şılmaz olduğu dile getirdi. Görüşlerini 
samimi bir edayla anlatan Cengiz Sö-
zen, şöyle devam etti.  “Kayıtlı sanayi 
işletmelerin bölgelere göre değerlen-
dirmesi yapıldığında; sanayi işletme-
lerinin % 45’inin Marmara Bölgesinde 
yoğunlaşırken, % 7’sinin Karadeniz 
Bölgesinde yer aldığı görülmektedir. 
Sanayi yatırımlarının kısıtlı olduğu 
Trabzon’da, sanayileşmenin ilk adım-
larının atıldığı Arsin Organize Sanayi 
Bölgesi (O.S.B) biz sanayiciler için bir 
başlangıç olmuştur. Arsin O.S.B 1995 
yılında kurulmuş ve ilerleyen yıllarda 
kuruluş ve alt yapı çalışmalarını ta-
mamlayarak kısa zamanda Trabzon’un 
dinamikleri arasında yerini almıştır. 
Özellikle son yıllarda gerek istihdam, 
gerek faaliyete geçen firmalarımızdaki 
artış ve ihracat rakamları bizi gelecek 
umutlandırmaktadır. İstihdamımızın 5 
binlere ihracatmızın 350 milyon $ lara 
ulaştığını görmek artık sanayileşmeye 
alıştığımızı gösterir gibidir. Şimdi daha 
neler yapabiliriz sorusunun cevabını 
arıyoruz. Endüstri Meslek Lisesi  ile 
arıtma tesisi gibi projeleri devreya al-
dık. Bununla birlikte T.T.S.O’nun  büyük 
projesi olan Yatırım ve Endüstri Ada-
sı’nın tamamlanmasını büyük bir he-
yecanla bekliyoruz. Çünkü hedefimizde 
büyüyen O.S.B, büyüyen Trabzon var.  

Netice de O.S.B büyüyor. Büyürken-
de firmalarımız hedeflerini büyütüyor. 
Hedefini büyüten firmalarımızdan biri-
de Sözenler Orman Ürünleri. 

Sözenler 61 Yaşında. Sözenler 
Orman Ürünleri 61 yıldır büyüyor.

Temelleri 1953 yılında atılan firma-
mız, kurulduğu yıldan itibaren sürekli 
gelişme göstererek, 61 nci yılında da 
sektörde ki liderliğini sürdürmeye de-
vam ediyor. Sözenler Orman Ürünle-
ri’nin, yakaladığı başarıyı O.S.B’ de ger-
çekleştirdiği yatırıma borçlu olduğunu 
hiç bir zaman unutmamamız gerek. 
Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla te-
sislerimizi teknolojik anlamda yenile-
dik ve yeni  üretim hatlarını oluşturup, 
yeni ürün gruplarıyla müşterilerimizin 

karşısına çıktık. Uzun uğraşlar sonucu 
ürettiğimiz ürünlerdeki kalite ve çe-
şitliliğini arttırarak netice de bölgenin 
en büyük ahşap entegre tesisini kur-
muş olduk. Bu bir hedefti. Böylece 61. 
yılımızda bu hedefi gerçekleştirmenin 
haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz. 
Üretimlerimizi Arsin Organize Sanayi 
Bölgesinde 12 bin m2 alanda kurulu 
tesislerimizde gerçekleştirmeyiz. Tesi-
simizde kereste, ahşap profil, Lamineli 
ahşap, kütük ev, ahşap mobilya, bahçe 
mobilyaları, Kapı ile emprenyeli ahşap 
ürünlerinin üretimleri yapılmaktadır. 
2012 yılında da kapı üretimi ile birlikte 
bahçe mobilyaları üretimine başlaya-
rak bu alanda Türkiye’nin sayılı firma-
ları arasına girdik. 
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Arsin Organize Sanayi Bölgesi’ne 
baktığımızda zaman zaman ka-
ramsarlık zaman zaman da ça-

balarımızın umuda dönüştüğünü görü-
yoruz.

Trabzon’a baktığımızda üretim ya-
pan firmalarımızın hammade bölgele-
rine uzaklığını görüyoruz. Oysa bura-
da üretim yapan firmalarımızın satış 
sahası ise yine batı bölgelerdir. Biz bu 
dezavantajı avantaja çevirmek için ih-
racata yoğunlaşmak zorundaydık. Ve 
başardıkta. Bunu başaran firmalarımız 
sayesinde Bölgemizden yapılan ihracat 
miktarımız 350 milyon dolara ulaşmış 
durumdadır. Gurur duyacağımız bir 
rakamdır. Biraz geriye döndüğümüzde 
O.S.B’den ihracat yapan firma sayısı 
2-3 iken bugün 15 -20 leri bulmuştur. 
Bundan sonra bu sayının daha da art-
masını bekliyoruz.

Bekliyoruz ki, özellikle il dışından 
gelen firma sayılarında artış olsun. 

Halen bu alanda gelen firma sayısı 3 ü 
geçmemektedir. İlimizi daha iyi tanıt-
mak için yabancı yatırımcılara çok ihti-
yacımız var. Çünkü Trabzon temelinde 
bir sanayi bölgesi değildir.

Trabzon Sanayi Bölgesi Değil
Olmadığı içinde başta kalifiye ela-

man olmak üzere, nakliyede, akaryakıt-
ta bir çok sorun yaşamaktayız. Bizler bu 
sorunların oradan kaldırmak için yo-
ğun bir çaba içindeyiz. Bunların başın-
da kalifiye elaman sorununu ortadan 

kaldırmak için bölgemize bir meslek 
lisesi kazandırdık. Ardından sanayici-
lerimiz yatırımlarını büyüttükten son-
ra enerji talebinde artış oldu. Aslında 
enerji talebi nakliyesi noktasında çö-
züm gerekiyor. Çünkü bir kaç yıl son-
ra ciddi sorunlar yaşayabiliriz. Bunun 
için gerek bölge yöneticilerimizden ve 
gerekse siyasilerimizden ilgi ve destek 
bekliyoruz. Kendilerine şimdiden şük-
ranlarımı sunuyorum. 

Salih Zeki YILMAZ
O.S.B Yön. Kur. Üyesi

O.S.B.’nin 
İhracaatı 

350 Milyon 
Dolara 
Ulaştı

Yavuz Selim Cad. Arsin Organize San. Girişi No:1/B    ARSİN/TRABZON
Tel: 0462 711 41 70 - Fax: 0462 711 12 38 / www.arsenhotel.com

‘ARSEN’de konuğumuzsunuz
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Organize Sanayi Bölgesi (O.S.B) 
kurulduğu yılda faaliyete ge-
çen Yeşilyalı Kooperatifi, kurul-

duğu ilk yılları arıyor. Kooperatifimiz 
yaklaşık olarak 18 yılı geride bıraktı. 
Kuruluşu benim Arsin Belediye Baş-
kanlığı zamanıma rastlıyor. O dönem 
aynı zamanda O.S.B Mütevelli heyette 
görev alarak O.S.B nin yer tahsislerinde 
bulundum. Hatta o zamanlar böyle bir 
kooperatif kurulmasının şart olduğunu 
öneren kişide bendim.

Aradan geçen yıllarda çok şeyler 
değişti. Mevcut başkanımız rahmetli 
olunca yönetimin ısrarı ile 3 yıl önce 
S.S. Arsin Yeşilyalı 1 Nolu Motorlu Ta-
şıyıcılar Kooperatifine başkan oldum. 
Yaptığım ilk iş sanayicilerle ve O.S.B 
Yönetimi ile bir araya gelmekti. Toplan-
tılarda 2 konu öne çıktı. Kaçak nakli-
yecilik ve K-1 belgeli araçların durumu.

Kaçak Nakliyeciler Sorunumuz
Kaçak nakliye yapan firma veya 

kişiler en önemli sorunumuz. Bu kişi-
ler yurt dışından aldıkları ucuz ma-

zotla bölgemizden geçerken gözlerini 
O.S.B’ye dikiyorlar. Ve ucuz fiyat poli-
tikası uygulayarak haksız rekabete yol 
açıyorlar. Biz ise bunu engellemek için 
sanayicilerimize sesleniyorum.

18 yıldan beri iyi günde kötü gün-
de sizlerin yanında olmuşsak şimdide 
sizlerin bizim yanımızda omasını isti-
yoruz. 80 kamyon ve 50 adette tır ile 
yaklaşık 2 bin ton yük taşıma kapasite-
mizle ‘sanayici esnafımız’ sizlerin hiz-
metinizdeyiz. 

K-1 lere Yurtdışı Yasağı
Bir başka sorunumuz ise; yurt içinde 

çalışan K-1 belgeli araçlarımızın yurt 
dışına çıkamamasıdır. Neticede ihracat 
yapan firmalarımızın yüklerini alamı-
yoruz, alsakta cezai müeyyidelerle kar-
şı karşıya kalıyoruz. Oysa ülke dışına 
çıkan C-2 belgeli araçların, ihraç malı 
dışında yurt içinden yük almaması ge-

rekiyor. Alanlarında aynı cezayı öde-
mesi gerekiyor. Ekonominin sıkıştığı bu 
günlerde bizler ancak sözlü uyarılarda 
bulunabiliyoruz. Ama çözüm bulacak 
yetkililer neyi bekliyor, onu bilemiyo-
ruz. 

Şoför esnafımız Arsin’imizin bacasız 
sanayicileridir. Onlara sadece bizler de-
ğil herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. 
Kamyoncu bölgesinde ne kadar güçlü 
olursa ilinde de o kadar kendini güçlü 
hisseder.

Ümidimiz Yatırım Adasında
Bir başka heyecanımız ise Başba-

kanımızın talimatı, Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın girişimleri ile bölge-
mizin bulunduğu 2 bin dönümlük arazi 
üzerine denizin doldurulup üzerine Ya-
tırım ve Endüstri Adasının kurulacağı 
yönündeki gelişmedir. Kooperatif ola-
rak burada hedefimiz; artan iş yükü ka-
pasitesini karşılayacağımız modern bir 
taşıma alanı inşa etmektir.

Yatırımcı Tır İstiyor 
Bu gayretlerimizin hepsinde esna-

fımız O.S.B’ye çalışıyorlar. Kooperatifi-
mizde bulunan üyelerimizin tümü ge-
çimlerini nakliye ile sağlamaktadırlar. 
Bu sayede hem ailelerini geçindirmek-
te hemde bölgesine katkıda bulunmaya 
çalışmaktadırlar. Ülkesine de katkıda 
bulunan şoför esnafımız bu noktada 
devletine yıllık 600 bin lira civarında 
vergi ödemektedirler. Onun için bütün 
herkesin kooperatifin yanında olma-
sını ve kooperatifi desteklemesi bekli-
yorum. Destekleyen tüm dostlarıma da 
teşekkür ediyor sevgilerimi saygılarımı 
sunuyorum”

Ramis SUNGUROĞLU
Arsin S.S. 1 Nolu Motorlu 

Taşıyıcılar Kooperatifi 
Başkanı

“Kaçak nakliye 
yapan firmalarla  
mücadele ediyoruz”

Kooperatifimiz Bölgenin Lokomotifidir...



O.S.B/ 2014 2014 Haziran 17



O.S.B/ 2014 2014 Haziran 18

Güneş Gıda Yönetim Kurulu Baş-
kanı Aydın Uzun, dünyanın yeni 
bir besin değeri ile tanıştığını 

bununda adına Dondurulmuş Besinler 
dendiğini hatırlatarak, uygulamanın 
ülkemizde 1985 yılında başladığını ifa-
de etti.   

Besinleri koku tat ve besin değer-
lerinde hiçbir şekilde bozulma olma-
dan uzun süre saklamanın en emin 
yolu dondurmaktır. Dondurulmuş gı-
dalar doğal halde korundukları için 
katkı maddesi içermezler. Uzun süre 
saklanabilirler. Yıkanmış ayıklanmış 
ve pişirmeye hazır olduklarından hız-
lı yaşam koşullarında pratik kullanım 
sağlamaktadır. Bu sayede mevsiminde 
üretilen ürünleri yıl boyu tüketebiliyo-
ruz. 

Zararlı Mikroorganizma Yok
Hijyen kuralları uygulandığından 

dışarıdan mutfağımıza zararlı mikroor-
ganizmaları taşımamış oluyoruz. Örnek 
verecek olursam; sebzelerde; fasülye, 

patates,soğan, domates, türlü, brokoli, 
karnabahar, ıspanak, bezelye, bamya, 
kereviz, enginar, Brüksel lahanası, bi-
ber, meyvelerde; çilek, vişne, ahududu, 
dağ çileği, üzüm, kayısı, elma, erik,ha-
mur işlerinde ise pizza, sigara böreği, su 

Aydın UZUN
Güneş Gıda Yön.Kur. Bşk.

böreği gibi ürünleri sayabilirim. Deniz 
ürünlerinde dondurulmuş olarak satıl-
maktadır. Dondurulmuş gıdalar önce 
-40 C’de şoklanıp, dondurulur. Sonra 
-18 C’de muhafaza edilir. Soğuk zincir 
tabiri burada devreye girmekte ve tü-
ketime kadar gerek taşıma esnasında 
gerek depolamada bu zincir kırılmama-
lıdır.

Dondurulmuş ürünler gelişmiş ül-
kelerde çok yaygın kullanılmakla be-
raber ülkemizde İstanbul, Ankara, İz-
mir, Bursa gibi büyük şehirlerde daha 
çok kullanılmaktadır.İnsanların daha 
bilinçli hale gelmesi derin dondurucu 
kullanımının yaygınlaşmasını ve bü-
yük marketlerin sayılarının artması 
bu tüketimi artıran nedenlerdir. Türki-
ye de dondurulmuş gıdanın gelişmesi 
1985 den sonra olmuştur ve bu  firma-
larımız son teknolojiyi kullanan uluslar 
arası kalitede firmalardan bu fabrika-
lar dondurma işleminin hızlı olabilmesi 
için hammaddeye yakın yerlerde kurul-
muşlardır. Zira tarladan sökülen sebze 
yada meyve 8-10 saat içinde gerekli 
işlemler ve temizliği yapılarak dondu-
rulması gerekmektedir.

Dondurmak, Yaştan Daha Taze-
dir.

Bu fabrikalar daha çok Bursa, Balı-
kesir ve İzmir yörelerinde olup hepside 
dünyanın en son teknolojisi olarak ka-
bul ettiği IQF  “Bireysel Hızlı Dondur-
ma Teknolojisi” ni kullanmaktadırlar.
Yaş sebze evimize ortaklama 5-6 günde 
gelir ve bu sürede her gün bir miktar 
bozulur ve besin değerini kaybeder. 
Dondurulmuş sebze mevsiminde seçi-
lip toplandıktan hemen sonra, çok kısa 
bir sürede dondurulur. Hal böyle olun-
ca dondurulmuş sebzeler aldığımız pek 
çok yaş sebzeden çok daha tazedir.

Dondurulmuş Gıdanın Tek Firmayız
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Oluklu mukavva konusunda Ka-
radeniz Bölgesinin ilk ve tek fir-
ması olan Çağlar Ambalaj, 2000 

yılında faaliyete geçti. 
Yön. Kur. Başkanı Servet Mete, böl-

genin ambalaj ihtiyacını karşılamak 
amacıyla kurulan Çağlar Ambalaj’ın, 
Ardahan’dan Erzincan’a kadar olan ge-
niş bir  alana hizmet verdiğine değindi. 
Dolayısı ile Karadeniz ve Doğu Ana-
dolu bölgesinde faaliyet gösteren tüm 
üretici firmaların doğal müşterilerileri 
olduğunu belirten Mete, “Bu talebi kar-
şılayan Çağlar Ambalaj aylık 250 ton 
civarında kağıt işlemektedir. Sektör 
açısından büyük bir rakam olmamakla 
birlikte bölgedeki sanayilerimize hiz-
met ettiğimiz için bu rakamı önemsi-
yoruz” dedi. 

Mete, ÇağlarAmbalaj’ın bölgenin ilk 
ve tek firması olmasından dolayı özel-
likle üretim çizgisine dikkat ettiklerini 

vurgulayarak, personelin işe başlama-
dan önce 1 yıl eğitime tabi tutulduğu-
nu ifade etti. İşçiler arasında baskı us-
tası, mukavva ustası, yapıştırma ustası 
gibi operatörlerimizi bulunduğa dikkati 
çeken Servet Mete, istihdam konusuna 
önem verdiklerini açıkladı. 

Servet Mete şöyle devam etti.   
“2015 yılından itibaren müşteri 

odaklı yeni bir hizmeti sunmaya baş-
layacağız. Müşterilerimize ambalaj te-
dariğinin yanında ambalaj danışman-
lığı hizmeti vermeyi hedefliyoruz.. Bu 
sayede firmaların üzerindeki önemli 
bir yükü kaldıracağız. Bu bizim üretim-
sel argümanlarımızın ve üretimimizin 
dışında sosyal sorumluluk adını ver-
diğimiz projelerden biridir. Bu projele-
rimiz ve tasarladığımız ürünlerimizin 
üzerine inovasyon katıp Türkiye gene-
linde pazarlayacağımız ürünler düşü-
nüyoruz. AR-GE dediğimiz projeler için 

Çağlar Ambalaj 
aylık 250 ton 

civarında kağıt 
işliyor

Servet METE
Çağlar Ambalaj Yön.Kur. Bşk.

Kalkınma Ajansına proje hazırladık. 
Projelerimizden bir tanesi verimlilikle 
ilgili ve kapasite arttırımıyla ilgiliy-
di. Avrupa Birliği hibe programından 
destek alarak yapmıştık. İkincisi ise bu 
bölgede üretimi olmayan sıvama kutu 
üretmeye yönelik projemiz var. Bunun 
ilk ayağını DOKA destekli olarak yap-
tık. Bunun ikinci ayağını 2015 yılında 
tamamlayarak 2015’in sonunda ofset 
üretimine geçmiş olacağız. Çok büyük 
bir pazar yok bölgede ama giderek ge-
lişen bir pazar var. Yani önümüzdeki 
5 yıl içerisinde iyi talep olabilecek bir 
pazara doğru gidiyor. Çünkü bölgesel 
üretimler, özellikle yerel özelliği olan 
üretimler giderek gelşişmeye başlıyor. 
Bu bölgeden Türkiye’nin her tarafına, 
belki internet üzerinden dünyanın her 
tarafına gönderilebilecek küçük ürün-
ler oluşmaya başladı. Örneğin küçük 
yöresel üreticiler ürünlerini lüks amba-
lajlarla pazarlamayı tercih ediyorlar. 

Arsin Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:10    Tel:0 462 711 15 02 Faks:0 462 711 15 07    ARSİN/TRABZON  
www.caglarambalaj.com / info@caglarambalaj.com
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1984 yılında kurulan ve Yönetim 
Kurulu Başkanlığını Veysel KAH-
RAMAN’ın yaptığı Demçay, çay 

sektörünün en iyi firmalarından birisi 
konumundadır.

Demçay’ın çay  imalat sektöründe 
özel bir konuma sahip olduğunu belir-
ten Başkan Veysel Kahraman, “Demçay, 
pazarda bulunduğu her bölgede sevi-
lerek kullanılan ve aranan bir marka 
konumunda yerini korumaktadır” dedi.

Çeyrek asırdır çay sektörü içinde 
tüketicinin huzur-güven ve sağlığını 
korumayı amaçladıklarını ifade eden 
Kahraman, bu alandaki çalışmaları 
hakkında şunları söyledi. “140 ton/gün  
kapasiteli  yaşçay fabrikası  ve  bunun 
yanında paketleme, depolama İmalat 
fabrikamız ile Demçay, her gün biraz 
daha büyümektedir. Bu kapasite ile 
büyük bir aile olan Demçay, bu amaçla 
her yerde en çok aranan ve her içenin 
beğendiği çaylar üreten firma kimliğin-
dedir”.

Bu günden sonra kurumsal yapıya 
önem vererek ileriye ayakları üstünde 
duran bir Demçay oluşturmayı hedefle-
diklerini vurgulayan Veysel Kahraman, 
OSB’ye geçişi bu aşamada bir milat ola-
rak gördüklerini hatırlattı.Veysel Kah-

raman şöyle devam etti.

“Artık kurumsallaşan ve globalle-
şen dünyada kendimize daha uygun 
yer arayışları bizi OSB ile tanıştırdı. 6 
dönüm arazi üzerine kurduğumuz fab-
rikamızda Of’ yaş çay fabrikamızda 

ürettiğimizi çaylarımızı burada paket-
liyoruz.. 40 işcinin istihdam edildiği 
fabrikamızda geride bıraktığımız 30 şe-
refli yılın izlerini takip ediyoruz. Bu dü-
şünceler ışığında OSB ise bize sağlam 
bir altyapı hizmeti, birbirinden değerli 
ve birbirinin dilinden anlayan sanayi-
cilerle tanışma fırsatı vermiştir. Bizde 
bundan böyle OSB içerisinde bir birey 
olarak faaliyetlerimizi sürdürmeye de-
vam edeceğiz”.

Çeyrek Asırlık Demçay’ın 
Dumanı Artık
OSB’de Tütüyor.

Veysel KAHRAMAN
Demçay Yön.Kur. Bşk.
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Demçay Reklam
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Dünya fındık üretim ve ihracatının 
yüzde 75’ini Türkiye elinde bulunduru-
yor. Türkiye’nin fındık ihracatının ise 
yaklaşık yüzde 30’unu da Oltan Gıda.. 

Fındıkta 70 yıllık bir maziye sahip 
olan Oltan markası, 1984’de kurulan 
Oltan Gıda Mad. İth. İhr. Ticaret Ltd. 
Şti ile  sürekli yüksele bir grafik izledi. 
2002’de ise Türkiye fındık ihracatında 
ilk sıraya yükselerek rekortmenliği elde 
etti. O tarihten bugüne kadar ilk sırada-
ki yerini koruyor.

2013 rakamlarıyla Türkiye ihraca-
tında 23’üncü sırada yer alan Oltan 
Gıda’ya ait Arsin Organize Sanayi Böl-

gesi’nde dünyanın en modern fındık 
entegre işleme tesisi bulunuyor. Yine 
Trabzon-Esiroğlu, Ordu ve Düzce’de de 
fındık fabrikaları çalıştırıyor.

Dünyanın dört bir yanına fındık ih-
racatı yapan Oltan Gıda, öncelikli ve 
özellikle Kenan Oltan ismi ile özdeşleş-
miştir. Bugün Orhan Oltan satışta, Şük-
rü Güngör Köleoğlu ise teknik kısımda 
şirketin sorumluluğunu üstlenmişler.

Trabzon Ticaret Borsası yönetim 
kurulu başkanı da olan Şükrü Güngör 
Köleoğlu, fındığın Türkiye için özellikle 
ihracat aşamasında çok önemli oldu-
ğuna dikkat çekip, “Fındık Türkiye’de 
Trabzon’u ihracatta net kazanımda ilk 

sıraya oturtmuştur. Trabzon bugün ih-
racatta net kazandıran illerin başında 
gelmektedir. Ama buna rağmen kıyme-
tini çok iyi biliyor gerekeni de tam ola-
rak yapıyor muyuz? Hayır.. İşte bunun 
için başlatılan Fındıkta verim ve kalite-
yi arttırma projesi bunun için uygula-
nıyor” dedi.

Türkiye’nin giderek azalan, olağa-
nüstü şartlarda, tıpkı 2004 ve 2014’de 
olduğu gibi daha az üretim yapabilen 
ülkemizin üretimi ve ihracatı arttırma-
sı gerektiğine işaret eden Şükrü Güngör 
Köleoğlu, bu yıl rekoltenin biraz düşük 
olabileceğini, ancak bunun sektörde sı-
kıntı yaratmayacağını vurguladı.

Dünyada Türk fındığı,

Türk fındığında ise

Oltan Gıda Markası

REKORTMEN

Şükrü Güngör KÖLEOĞLU
Oltan Gıda Yön.Kur. Üyesi

“Bu yılki 
rekoltenin 

biraz düşük 
olabileceğini, 
ancak bunun 

sektörde sıkıntı 
yaratmayacağını 
düşünüyorum” 



O.S.B/ 2014 2014 Haziran 23

“Organize Sanayi Bölgesinde 2010 
yılında üretime başlayan Karat Mo-
bilya, mobilya piyasasına perakendeci 
olarak girmeye hazırlanıyor.

Karat Mobilya, ağırlıklı olarak yatak, 
baza ve başlık üretimleri ile bölgenin 
ender firmalarından birisi konumunda-
dır. Bu alanda tüm Karadeniz bölgesine 
hizmet veriyor. 

Hedef İhracat
Bayiler aracılığı ile her merkezde 

zengin markaların arasında Karat mar-
kasına rastlamak mümkün. Ancak biz 
bu uygulamadan yavaş yavaş ayrıla-
cağız. Çünkü, toptancı sistemi bizi yor-
maya başladı. Rekabet, para akışı, piya-
sanın daralması, marka seçimi gibi bir 
çok dezavantaj yaşıyoruz. Biz artık Pe-
rakende sektörüne gireceğiz. Perakende 
ile aynı zamanda ihracatada yönelebi-
lirsek Karat’a yeni bir kimlik kazandır-
mış olacağız.

Karat Mobilya yeni cephesini belir-
ledi. İlk etapta bir kaç şube ile başlaya-
cağımız perakende çalışmalarımızı kısa 
zamanda KARAT mağazaları altında 
yaygınlaştıracağız. 

Rekabet
Rekabet bizim sektörümüzde en faz-

la dikkat edilmesi gereken bir konudur. 
Rekabete karar verecek kişi müşterim-
dir. Ben 10 liraya mal ettiğim ürünümü 
8 liraya 9 liraya satamam. Eğer sat-
maya kalkarsam kalitemden ödün ve-
ririm. Bir ömür boyu beraber olduğum 
müşterimi yanıltmaya hakkım olamaz.  
Piyasamız zaten bu tür insanlarla dolu. 
Bizlerde bunlarla mücadele ediyoruz. 

Hedeflerimiz Bizi Büyütecek
Bizim büyümemiz lazım. Karat Mo-

bilya Trabzon’da ilk ve tektir. 20 kişilik 
bir ekiple faaliyetlerimizi sürdürmekte-
yiz. Yapacağımız yeni yatırımımızla bu 
sayıyı 100 kişiye üretim kapasitemizi 
ise günlük 60 dan 150’ye 200 e çıkara-
cağız. Makine ve araç parkımızı artırdı-
ğımızda artık ismimizde mücevher gibi 
parlayacak”.

Karat, 
Hayatımıza 
Perakendeci 

Olarak 
Girmeye 

Hazırlanıyor

Mustafa ODABAŞ
Karat Mobilya Genel Müdürü
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MOBİAD (Mobilyacı İşadamları 
Derneği) ’ni Trabzon’da yakla-
şık 1 yıl önce mobilya üretimi 

ve mobilya satışı yapan girişimci ve 
projeci arkadaşlarla bir araya gelerek 
kurduk. Kuruluş amaçlarımız; sektö-
rümüzün eksik yönlerini belirlemek, 
sektörel birlikteliği sağlamak, ortak 
hedeflere güç birliği yaparak ulaşabil-
mek, sorunları dile getirmekten öte na-
sıl çözüm bulunabileceğini konusunda 
görüş birliğine varabilmek. Her şeyin 
ötesinde, şehrimize ve ülkemize daha 
fazla katkı sağlayabilecek projeler orta-
ya koymak.

Trabzon`da satış ve üretim yapan 
mobilyacıların en önemli problemi yer 
sıkıntısı. Trabzon’da kurmayı düşündü-
ğümüz MOBİAD Mobilya Kent Projesi 
100 dönümlük bir arazi içerisinde yer 
alacak. 100 satış mağazasının buluna-

büyük değişimlere uğramıştır. İhtiyaç-
ların karşılanmasından öte estetik, sa-
nat, teknoloji, moda, ekonomi gibi kav-
ramların yön verdiği mobilya dünyası 
günümüzde çok işlevli üretim ve teşhir 
alanlarına ihtiyaç duymaktadır.

İnsan ihtiyaçlarının sonsuz oluşu, 
mobilya ihtiyacının da bu bağlamda 
değerlendirilmesi tasarımın ana fikrini 
‘sonsuzluk’ kavramına yönlendirmiştir.

Alışılagelmiş sokaklara bölünmüş 
çarşı anlayışının dışında bütün mağa-
zaların ortak avluya baktığı, müşteri-
nin tek bakışta tüm markaları algıya-
bildiği yerleşim kararı verilmiştir.

Müşteri için tek merkezli giriş sağ-
lanmıştır. İç avlularda bütün mağaza-
lara hizmet eden, ring sistemi ile her 
mağazaya kolay ulaşılabilen otoparklar 
tasarlanmıştır.

Mağaza sahipleri için zemin altında 
dış turnike yolu ile servis sağlanmış, iç 
alanda da her mağaza için kapalı oto-
park alanı düzenlenmiştir.

1000 m2, 3000 m2 ve 5000m2 
toplam kullanım alanlı mağazalar ta-
sarlanmıştır. Her mağaza için teşhir 
alanları, idari bürolar, ıslak hacimler, 
depolama alanları oluşturulmuştur.

Proje kapsamında otel, camii, müze, 
konferans salonu, idari bina, market, 
sağlık merkezi, mobilya yapım atölyesi 
gibi ihtiyaçlara yer verilmiştir.

Müşterilerin mobilya ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik zamanlarına, 
oluşturulan  sosyal mekanlarla ilave 
değer katmak hedeflenmiştir. Bu bağ-
lamda müze, sergi salonu, kafeterya, 
oyun alanı, botanik bahçesi tasarlan-
mıştır. 

Trabzon Mobilya Şehri Olacak

Alper BEKTAŞ
MOBİAD  Yön. Kur. Bşk.

cağını proje, Trabzonlu mobilyacıların 
yer problemini önemli ölçüde gide-
recektir. Yaklaşık bin kişiye istihdam 
hedefi olan proje kapsamında market, 
restoran, kafe, çocuk oyun alanları, 
cami, otel ve konferans salonu gibi bir 
çok sosyal donatıya yer verdik. “MO-
BİAD Mobilya Kent projesi bölgemizin 
mobilya sektöründe bir cazibe merkezi 
olabilmesinin ilk adımı olacaktır. Yurt 
içi ve yurt dışından mobilya müşterile-
rinin dikkatini Trabzon’a çekerek, yurt 
içi pazarından ki payımız arttırabile-
ceğiz. Yurt dışı pazarımızın güçlenmesi 
akabinde mobilya ihracat rakamlarını 
dikey yönde etkileyebileceğimizi düşü-
nüyorum.”

Proje Detayları
Dünya medeniyet tarihinde mobilya 

insanların barınma ihtiyacı ile ortaya 
çıkmış ve zamanla teknoloji ile birlikte 
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NEDEN KAYRA OSGB
İş sağlığı ve güvenliği çağdaş standartları yakala-
mış, Ulusal mevzuatımızla uyumlu, verimliliğinizin 
ve kalitenizin dinamosu olacak lider bir iş sağlığı ve 
güvenliği sistemi oluşturmak ve sürdürebilmek için 
KAYRA OSGB sizi birlikte çalışmaya davet ediyor…
 
MİSYONUMUZ
Şirketlere ve çalışanlarına, topluma ve gelecek ne-
sillere faydalı olabilmek için, iş hayatında çalışmakta 
olan insanların iş yerlerinde güvenliğini muhafaza 
etmek, teknolojik yenilikleri de her zaman göz önün-
de bulundurarak çalışanların sağlığını ve verimliliğini 
korumak, onları geliştirmek ve faydalı hizmetlerimizi 
geliştirmektir.

AMACIMIZ
KAYRA OSGB olarak; İşyerlerinde etkin bir kont-
rol mekanizması oluşturarak, iş kazalarının en aza 
indirilmesini sağlamak ve bu konuda iş yerlerinde 
eğitim vererek iş sağlığını ve güvenliğini en iyi şekil-
de uygulamayı amaç edinen bir şirkettir.

HEDEFİMİZ
Hizmet verdiğimiz iş yerlerini sahiplenerek iş sağlığı 
ve güvenliği sistemleri kurmak, bunu yaparken de 
örnek modeller oluşturarak hizmet veremediğimiz iş 
yerleri için de model  teşkil edebilmektir.

Bu çalışmaları yaparken temel felsefemiz, varlığı-
mızla yokluğumuz arasında olumlu yönde belirgin 
bir fark ortaya koymaktır.

NEDEN SİZLERE YARDIMCI OLAMAK 
İSTİYORUZ?
Ülkemiz şartlarında İSG kavramı yükselen bir ivme 
ile hareket etmekte olup firmalarımızın bu aşamada 
İSG bakımından da örnek olması için, işyerinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği sistemini kurarak, çalışmaların 
disiplinli bir şekilde takip edilerek sürdürülebilirliğinin 
sağlanması asıl amacımızdır.

Tesisiniz içerisinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. 
Madesinin amir hükmü ve 6331 sayılı iş sağlığı ve 
güvenliği kanunu çalışanların İSG eğitimlerinin ger-
çekleştirilmesi, risk analizi yapılarak sonucun rapor-
lanması, işletmenin yasal şartlara uygun hale getiril-
mesi için rehber danışmanlık hizmetinin verilmesi.

Amacımız sadece yasal zorunlulukları yerine getir-
mek değil; risk altında kalan çalışanları ve işverenleri 
korumak ve riskleri en aza indirmektir.

Bu şekilde firmalarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği 
çalışmaları açısından örnek teşkil etmesi ve bu pro-
jede çalışan tüm personel için bir İSG okulu niteliği 
taşıması hedeflenmektedir...

Adres: Arsin Organize Sanayii Bölgesi 9. Cad. No:2 Arsin / Trabzon
Telefon :0 (462) 711 19 00 / Faks:0 (462) 711 19 00

kayraosgb@hotmail.com

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
İŞ YERİ HEKİMLİĞİ
ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

TEKNİK 
DANIŞMANLIK
EĞİTİM

RİSK ANALİZİ
TEKNİK PERİYODİK KONTROLLER
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
YANGINDAN KORUNMA
SAĞLIK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ
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Karadeniz ve Doğu Anadolu böl-
gelerinde sanayileşmenin arttığı 
ayrıca sanayi kuruluşları açısın-

dan ihtiyaç haline gelen kalibrasyon 
hizmetleri artık Trabzon’da veriliyor.

Bahsettiğimiz kalibrasyon nedir? 
Kalibrasyon kısaca; belirlenmiş koşul-
lar altında, ölçülen büyüklüğün gerçek 
değeri ile onu ölçen aletin verdiği ne-
tice arasında bağlantı kurma işlemidir. 
Kalibrasyon bir ölçümler dizisidir diye-
bilirim. 

Kalibrasyon hizmetleri daha önce-
den başta büyük şehirler olmak üzere 
önemli merkezler tarafından 
Türkiye’nin her nokta-
sına verilmekteydi. 
Ancak biz yani UKL 
firması faaliyete 
geçirdikten sonra 
bu tip firmaların 
artacağını bekli-
yoruz. Çünkü ka-
librasyon hizmeti 
almak artık lüks 
değil bir ihtiyaçtır. 
Bir un fabrikası, bir 
oto servisi, bir çay üreti-
cisi, bir hazır beton tesisi, bir 
gıda firması bu hizmeti almak zorun-
dadır. Öyle ki bizler yılın 250 günü böl-

ge sanayicilerinin hizmetindeyiz. Yo-
rucu ve meşakkatli bir uğraş içindeyiz. 
Biz bu uğraşa, firmaların kalitelerinin 
sürekliliğini sağlamak sağlarkende test 

edip belgelemek adına yapıyo-
ruz. Verdiğimiz hizmeti 

sadece Trabzon’da de-
ğil tüm Karadeniz 

ve Doğu Anadolu 
bölgesinde ki 
firmalara veri-
yoruz.

Bizler, ku-
rumsal yapı 

ç e r ç e v e s i n d e 
y ü r ü t t ü ğ ü m ü z 

çaışmalarda labo-
ratuvar test cihazları 

konusunda çözüm ortağı 
olmaktayız.

Çözüm ortağı olarakta; uluslararası 

standartları takip edip, ölçümleri bu 
standartlar çerçevesinde sağlıklı biçim-
de gerçekleştirmeye azami titizlik gös-
termekteyiz.

Onur ÖZDEMİR
UKL Yön.Kur. Bşk.

Samet ÖZDEMİR
UKL Yön.Kur. Üyesi.

Firmaların Çözüm Ortağıyız.
Kalibrasyon hizmeti almak artık lüks 

değil bir ihtiyaçtır. Bir un fabrikası, bir 
oto servisi, bir çay üreticisi, bir hazır 

beton tesisi, bir gıda firması bu hizmeti 
almak zorundadır.

KURULUŞ
19 Ağustos 

2002
Yıl:12

Haziran 2014

SANCAK YAYINCILIK MATBAACILIK LTD. ŞTİ
SAHİBİ

Ahmet SANCAK

Sektör Ekleri Sorumlusu
Şenol YOLCU
0532 295 25 66

senolyolcugazeteci@gmail.com

Grafik Tasarım
ADOMEDYA REKLAM AJANSI

0462 666 0 444

TAKA GAZETESİ BASIN MESLEK İLKELERİNE 
UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR.

Günlük Siyasi Gazete
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Trabzon ilinden gerçekleşen ihra-
catta Organize sanayi Bölgesinin 
büyük rolü bulunmakta olup, yaş 

meyve sebze dışında ihraç edilen ürün-
lerin büyük bölümü Organize sanayi 
Bölgesinde üretilmektedir. Özellikle Ar-
sin Organize sanayi Bölgesinde faaliyet 
gösteren ve Trabzon özelinde Ülkemi-
zin gururu olan firmalar; dünyanın en 
ücra köşelerine tabir caizse dünyanın 
dört bir köşesine ihracat yapmakta ve 
uluslararası yetkinliğe ve standartlara 
sahip bulunmaktadır.   

Bu performansı ile Trabzon ilimiz 
Ülkemizden en çok ihracat yapan firma 
sıralamasında 81 il arasında 16 sırada 
bulunmakta ve 1 Milyar Doların üze-
rinde ihracat gerçekleştiren iller ara-
sında yer almaktadır. Tarım ürünleri 
dışında ihraç edilen sanayi grubunda 
yer alan ve Trabzon’lu sanayicilerimiz 
tarafından imalatı yapılıp ihraç edilen 
ürünlerinde yüksek katma değer ihti-
va eden nihai ürünler olması da bizler 
için önemli bir gurur kaynağıdır. Bu-
nun yanında çeşitli sanayi sektörleri-
ne özellikle otomotiv sanayine yönelik 
yan sanayi alanında girdi sağlayan ve 
dünyanın önde gelen otomotiv üretici-
lerine tedarik sağlayan firmamızın da 
Trabzon’da bulunması, Trabzon ihra-
catına damga vurması Trabzon ilinin 
dış ticaretteki konumunu da güçlendir-
mektedir. 

2014 yılı Ocak-Nisan döneminde 

2014 yılı Ocak-Nisan 
döneminde Trabzon 

ilimizden gerçekleşen 
ihracat  393.651.600 $ 

olup, bir önceki yılın aynı 
dönemine oranla (2013 

Ocak-Nisan dönemi 
ihracatı 350.188.268 
$) Trabzon ilimizin 

ihracatında % 12,41’lik 
bir artış gerçekleşmiştir. 

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Trabzon ilimizden gerçekleşen ihracat  
393.651.600 $ olup, bir önceki yılın aynı 
dönemine oranla (2013 Ocak-Nisan dö-
nemi ihracatı 350.188.268 $) Trabzon 
ilimizin ihracatında % 12,41’lik bir ar-
tış gerçekleşmiştir. 

Trabzon ilinin aylar Bazında ihracatı 
incelediğimizde ise Ocak ayında düşüş-
le başlayan 2014 yılı ihracatımız Şubat, 
Mart ve Nisan aylarında bir önceki yıla 
oranla yükseliş trendine girmiş olduğu 
görülmektedir.  

Trabzon ilimizden gerçekleşen 2014 
yılının ilk 4 ayında gerçekleşen ihraca-
tın ürün sıralamasında; 244.276.805 $ 
tutarında ihracatla Fındık ve Mamul-
leri birinci sırayı, 103.393.501 $ tuta-
rındaki ihracatla da Yaş Meyve Sebze 
Ürünleri ikinci sırayı ve 12.568.744 $ 
tutarındaki ihracatla Otomotiv endüst-
risi ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

İhracatı teşvik etmede en maliyetsiz 
yani sıfır maliyetli bir teşvik enstrü-
manı olan bürokrasinin iyileştirilmesi, 
ihracatçımızın en çok serzenişte bulun-
duğu sorunların başında yer almakta-
dır. Bundan dolayı özellikle tarımsal 
ürün ihracatı aşamalarında yaşanan 
bürokratik prosedürlerin günümüz tek-
nolojik imkanları eşdeğerinde iyileşti-
rilmesi siyesilerden en öncelikli bek-
lentimizdir.  

TRABZON İLİ OCAK- NİSAN OCAK-NİSAN DEĞİŞİM
İHRACATI 2013 ($)         2014 ($)     (%)
OCAK 99.388.774 97.579.230 -1,82
ŞUBAT 75.305.528 97.138.456 28,99
MART 78.619.931 94.087.425 19,67
NİSAN 96.874.035 104.846.490 8,23
TOPLAM 350.188.268 393.651.600 12,41

TRABZON İLİ 
İHRACATINDA 
16. SIRADA
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Yerel marketler zincirinde sınır-
ları aşan Kiler (Kilpa), Hopa’dan, 
Giresun’a, Rize’den Gümüşha-

ne’ye kadar geniş bir bölgede 33 mağa-
zası ile tüketicinin yanında.

Kuruluş felsefelerinde, sektörün en 
iyisi ve en mükemmeli olmayı belirle-
diklerini açıklayan Kilpa Genel Müdürü 
Hüseyin Karadeniz, bu alanda 23 yılı 
geride bıraktıklarını söyledi.

Karadeniz, halen marketçilik, inşaat 
ve turizm alanlarında faaliyet göster-
diklerini ifade ederek şöyle devam etti.

“Biz her şeyden önce kendimiz için 
ne isitiyorsak, müşterilerimiz için-
de aynı şeyi şeyi istiyoruz. Bu nedir. 
Herşeyden önce marketler yasasıdır. 
Bu yasayı biz destekliyor ve çözümler 
üretiyoruz. Ticaret ve Sanayii Odasın-
da zaman zaman yapılan toplantılarda, 
yasalarımızda var olan düzenlemelere 
veya bizim önerdiğimiz düzenlemelere 
her zaman EVET cevabını verdik. Biz is-
tiyoruz ki pazar günleri marketler hiz-
met vermesin, açılış ve kapanış saatleri 
22 değilde 20 olsun, AVM mağazaları-
mızda nasıl her şey standart dahilinde 
ise serbest piyasada da böyle olsun. Bu 
kadar değişikliği neden istiyoruz. Biz 
eğer Avrupa Birliğine girmek istiyorsak 
onların yasalarıyla hareket etmek zo-
rundayız. Avrupa’da akşam saat 19 dan 
sonra tek bir yer (gıda üzerine) açık gö-
remiyorsanız burada göremeyeceksiniz. 
Aksi taktirde aç kalırsınız”.

Biz büyürken, Bölgeyi de
Büyütüyoruz

Marketler Yasasının çıkmasını, ge-
rek çalışanlar ve gerekse işverenler açı-
sından son derece olumlu olacağını dile 
getiren Karadeniz, “Mevcut uygulama-
dan bizde rahatsızız” dedi. Karadeniz, 
bir yandan büyüyerek bir yandanda 
bölgeyi büyüttüklerini açıklayarak, 500 
kişi ile çok büyük bir aile olduklarını 
vurguladı. Bu alandaki çalışmalarda sı-
nırlama olmadığını kaydeden Hüseyin 
Karadeniz, şöyle devam etti.

“Bulunduğumz sektör içindeki an-
layışımızı geliştirerek, başta kalite, 
çeşitlilik ve hizmet anlayışından ödün 
vermeden büyümeyi hedefiyoruz. Biz; 
bir yandan büyürken bir yandanda böl-
gemizi büyütüyoruz.  

Kar’ı Yatırıma Dönüştürme

Kiler (Kilpa)’in ana faaliyet konusu 
marketçiliktir. Biz kurulurken ne demiş-
tik. Sektörün en iyisi ve en mükemmeli 
olmak, Kar’ı, yatırıma dönüştürmek. Bu 
yolda ilerliyoruz. Belirlediğimiz diğer 
alanlarda ya ortaklık kurarak yada ku-
ruluşlara iştirak ederek birliktelk sağ-
lamaya çalışıyoruz. Bu yatırımlarımız; 
başta enerji (HES) yatırımları, biri faali-
yette diğeri 1 yıl sonra hizmete girecek, 
ardından turizm. Uzungöl’de 100 yatak 
kapasiteli KİLPA OTEL, sonrasında ise 
400 konutluk BOZTEPE MODERN inşa-
at projesi. Hepsi halkımızın hizmetin-
dedir. 

O.S.B Yatırımı 

Bir yandan bu projelerimiz devam 
ederken diğer yandan bize daha geniş 
çalışma alanları gerekiyordu. 2009 yı-
lında O.S.B’de yatırım fikri cazip geldi. 
Önce gıda paketleme sonrada et enteg-
re tesisimizi faaliyete geçirdik. Özellik-
le et entegre tesisimiz Avrupa standart-
larında olup Tarım Bakanlığı desteği ile 
2013 yılı sonunda faaliyete geçmiştir. 
10 kişinin istihdam edildiği et tesisi-
mizde; etler önce karkas şekilde gelir. 
Biz bunları AB standartlarında işleme 
tabi tuttuktan sonra marketlerimize 
sevk ederiz. 

Ayrıca özellikle et ve sucuk ürünle-
rini OSB’de ki fabrikalara uygun fiyat-
larla pazarlamaya başladık. Duyurmak 
isterim”.

100 Bin Çeşidi Bir Arada Bulabileceğiniz 
Tek Adres: KİLPA

Hüseyin KARADENİZ
KİLPA A.Ş. Genel Müdürü

Hüseyin KARADENİZ
KİLPA A.Ş. Genel Müdürü

YAtırımlArımız

* HES

* KİLPA OteL

* BOztePe 
MOdern İnşAAt

Projeleri
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1960 yılında faaliyete geçen Hilal 
Kuruyemiş, bugün yurt içi pazarı-
nın yanı sıra gerçekleştirdiği ihra-

cat ile  kuruyemiş sektörünün zirvesine 
yerleşti.   

Hilal Gıda Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Yazıcı, tüketicinin damak zev-
kinin önemli olduğunu kaydederek, 
Türkiye’de kuruyemiş tüketiminin kişi 
başına yıllık 3,5 kilogram civarında ol-
duğunu söyledi. Kuruyemiş ürünlerinin 
sadece bir ‘’eğlence’’ aracı olarak değil 
‘’sağlığa faydalı gıda maddesi’’ olarak 
algılanıp tüketilmesi gerektiğini dile 

getiren Yazıcı, şöyle devam etti.

“Herşeyden önce Türkiye bir üretici 
ülkedir. Karadeniz’de fındık, Akdeniz 
Bölgesi’nde yer fıstığı, Orta Anadolu’da 
nohut türleri ile, kuruyemiş ihracatın-
da 600 milyon dolarlık bir büyüklüğü 
sahiptir. 

Pazardan pay almak isteyen Hilal 
Gıda, işlenmiş ürün ihracatında önemli 
bir paya sahiptir. Yurt içinde ise Mar-
mara ve Doğu Anadolu bölgelerinde ki 
pazarlama faaliyetlerini arttırma gay-
reti içindedir. 

Arkamızda ki gücü önce tüketiciden, 
sonra tecrübeden sonrada O.S.B’den al-
maktayız.

Hilal Gıda O.S.B’de yatırımına 2005 
yılında  başladı. Toplam 4 bin m2 lik 
kapalı alanda üretime geçtikten sonra 
pazar payımızı da yüzde 70’lere çıka-
rak sektörün zirvesine oturduk. Artık 
bu başarımızı ihracat ile taçlandırmak 
istiyoruz.

Gerekli desteklerini gördüğümüz 
Ekonomi Bakanlığı, İhracatçılar Birliği 
ve KOSGEB’in daha fazla desteğine ih-
tiyacımız var”.

Hasan YAZICI
Hilal Gıda Yön.Kur. Bşk.

Yıllık 200 Ton İhracatı ile Hilal Gıda;
Kuruyemiş Sektörünün Zirvesinde

 Arsin Organize Sanayi Böl. 1.Cadde No:12 Arsin -Trabzon
Tel : 0 (462)711 20 14 / Fax : 0(462)325 70 84 www.hilalkuruyemis.com
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Doğu Karadeniz Silah Projesi kap-
samında 1993 yılında kurulan 
TİSAŞ Trabzon Silah San. A.Ş., 

11.800 m2 kapalı alan üzerinde 150 
çalışanı ve ISO-9001:2008 Kalite Yöne-
tim Sistemi ile Dünya standartlarında 
tabanca üretmektedir.

TİSAŞ, savunma sanayi dalında 
komple ürün ve hassas mekanik parça 
üretmekte, satış ve pazarlama faaliyet-
lerini yürütmektedir. Kullandığı tekno-
lojik altyapı ve modellerindeki özgün 
tasarım sayesinde kısa sürede kendin-
den söz ettirir hale gelmiştir.

Ülkemizde ilk Türk patentli taban-
caya sahip olan firmamız, kompansa-
tör kanallı tabanca üretmesi, .45 cal ve 
.22 cal mühimmat türlerinde sektöre 
önderlik yapması, TİSAŞ’ı bugün farklı 
konumlara taşımıştır. Bundan dolayı-
dır ki, gerek ülkemizde gerekse ihracat 
yaptığımız ülkelerde geniş bir müşteri 
kitlesine hitap etmekte ve artık marka 
olarak anılmaktadır.

Soğuk dövme metodu ile Namlu 
üretim kabiliyetine sahip tek özel fir-
ma olan TİSAŞ, üretiminde .22 cal, .25 
cal, 7,65 mm, 9x19 mm, 9x21mm, .40 
cal, .45 cal ve 7,62x25 mm olmak üzere  

8 farklı mühimmat tipinde 50’ye yakın 
modelde tabanca üretimi yapmaktadır.

Yurt içinde Silahlı Kuvvetlerimizin 
ihtiyacını karşılayabilme onuruna sa-
hip olan firmamız,  Üretiminin % 20’lik 
kısmını yurt içine,   %80’lik bölümünü 
ise başta A.B.D. olmak üzere 30’a yakın 
ülkeye ihrac ederek satmaktadır.  Fir-
mamız ayrıca özel anlaşmalarla  birkaç 
ülkede ortak üretim yapmaktadır.

Sektöründe gerçekleştirdiği yenilik-
ler, sahip olduğu teknolojik alt yapı ve 
kaliteli üretimi ile TİSAŞ, özellikle sa-
vunma sanayinde söz sahibi firmalar 
arasındadır. Yapmış olduğu pazar araş-
tırmaları ve müşteri istekleri doğrul-
tusunda TİSAŞ markasını ve kalitesini 
daha fazla kitleye ulaştırmayı amaçla-
maktadır.

2014 yılında 21. yılını kutlayan Tİ-

SAŞ’ın amacı, ülkemizde olduğu gibi 
savunma sanayi sektöründe tüm dün-
yada ismi marka olarak anılan ve özel-
likle tercih edilen kuruluş olmaktır. Bu 
amaç doğrultusunda yorulmadan, daha 
büyük başarılara imza atmak için tüm 
gayretini sarf etmeye devam edecektir.

Abdullah ERDEM
TİSAŞ A.Ş. Yön. Kur. Üyesi

Savunma Sanayimizin

Güçlü Firması
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Onurlar Ticaret ltd şti olarak Trab-
zon OSB de gıda ve tütün alanın-
da pazarlama faailyetlerimizi 

yürütmekteyiz.

Yürüttüğümüz faaliyetleri Trabzon, 
Rize, Giresun, Gümüşhane başta olmak 
üzere tüm ilçelerde sürdürmekteyiz. 

Onurlar, aynı zamanda ülkemizin 
büyük şirketleri ile çalışmakta olup, 
istihdam yönünden de Trabzon ekono-
misine önemli katkılar sağlamaktadır. 

Bu yoğun çalışmaları gerçekleştridi-
ğimiz O.S.B ise başta istihdam ve ihra-
cat olmak üzere Trabzon ekonomisine 
bir çok alanda çok büyük katkılar sağ-
lamaktadır. 

OSB’nde, yaklaşık 5 bin işcinin is-
tihdam edilmektedir. Aynı zamanda 
bölgemizde 75 e yakın firma faaliyet 
göstermektedir. Yine de buna rağmen 
ilimizde işsizlik rakamlarına baktığı-
mızda 20 bini realize etmekteyiz. Biz 
bu 20 bini asla aşağı düşüremiyoruz. 
Çünkü bu 20 bin kişi vasıfsız diye ni-
telendirebileceğimiz kategoride yer alı-
yorlar. Gerek bölgemiz ve gerekse Arsin 
belediyemizin son aylarda gösterdiği 
yoğun girişimler neticesinde O.S.B’ye 
mesleki lise açma pozisyonuna girdiler. 
Yanılmıyorsam gelecek yıl Lisemiz öğ-
renci almaya başlayacak. Artık bu lise 
aracılığı ile firmalarımız ihtiyaç duy-
dukları alanlara vasıflı elemanları bu-

radan alacaklar. Dolayısı ile Organize 
Sanayi Bölgesi içinde var olan bir okul 
bizim vasıfsız diye nitelendirdiğimiz 
bir konuyu ortaan kaldıracaktır.

EML Gelecek yıl Faaliyette
Kurulmasına çok emek verdiğim ve 

faaliyete geçmesini iple çektiğim E.M 
Lisemiz yanılmıyorsam gelecek yıl öğ-
renci alımına başlayacak. Bu okul sa-
yesinde, öğrenciler hem eğitim öğretim 
görecek hemde firmalarda çalışmaya 
başlayacaklar diye düşünüyorum. Hat-

ta bizler bile ihtiyaç duyulduğunda gi-
dip ders vereceğiz. Bu hem bizim için 
hemde Trabzon için son derece olumlu 
bir girişim olmuştur. 

Amaç 20 Bin İşsizi Yok Etmek
Buna neden ihtiyaç var biliyormu-

sunuz. Çevrenize bir bakın. Çevremizde 
yatırım yapılacak tüm alanlar doldu. 
Akabinde Beşikdüzü doldu, Akçaabat’a 
kaymaya başladı. Dolayısı ile Trabzon 
ekonomisinin lokomotifleri olan Orga-
nize Sanayi Bölgelerinin çoğalmasını 
başta işsizliği azaltacak niteliktedir. Bu 
yüzden her OSB de bir okul işte bu  ne-
denle gereklidir. 

Derdimiz Büyük
Çünkü bizim derdimiz büyük. Biz hiç 

bir zaman sanayiciliğe alışamamışız. 
Ve bunu da her zaman kendi kendimize 
sormuşuzdur. Neden sanayi hep batı-
da gelişmiş. Biz şimdilerde Trabzon’da 
sanayiciliği oluşturmaya çalışıyoruz. 
Küçük çapta yatırım oluyor ama bizim 
istediğimiz Türkiye genelinde üretim 
yapan devasa firmalar. İşte o firmalar 
Trabzon’a gelemiyorlar. Nedenini sor-
duğumuzda “Yer Yok” diyorlar. Çünkü o 
firmalar Arsin O.S.B kadar yer istiyor. 
Bu sorunu aşamıyoruz. Son soru. Trab-
zon, çok fazla büyük sanayi olurmu?. 
Bilemiyoruz. Ama biz Trabzon’u elimiz-
den geldiği kadar üretim yapan şehir 
haline getirmek zorundayız”. 

Nusret ONUR
Onurlar Ltd. Şti. Genel Müdürü

BİZİM DERDİMİZ 
BÜYÜK. BİZ HİÇ 

BİR ZAMAN 
SANAYİCİLİĞE 

ALIŞAMAMIŞIZ. 
VE BUNU DA HER 

ZAMAN KENDİ 
KENDİMİZE 

SORMUŞUZDUR. 

Derdimiz, 20 Bin İşsize
İş İmkanı Sağlamak



O.S.B/ 2014 2014 Haziran 35

Pırlanta’da büyük değişim yaşa-
nıyor. Trabzon/Arsin Organize 
Sanayi Bölgesinde, tamamı yerli 

sermaye ile kurulan, 6 bin m2’si kapalı, 
toplam 10 bin m2 alan üzerinde üretim 
yapan Pırlanta Cam Banyo, ülkemizin 
kendi alanında ki tek entegre DUŞAKA-
BİN tesisidir.

Pırlanta Cam Banyo aynı zamanda, 
bölgemizin duş teknesi ve cam banyo 
kabin ihtiyacını karşılamak amacıyla 
kurulan ilk tesisdir. Yenilenen yüzüyle, 
her yeni yıla yeni yatırımlarla merhaba 

diyen Pırlanta, 2014-2015 yılları ara-
sında yapacağı makine parkı yatırımı 
ile Temper (kırılmaz cam üretimi) hat-
tının haricinde tüm cam işleme hattını 
son sistem makinelerle yenileyecek. 

500.000 $’lık yeni yatırım sayesinde 
cam işleme ve temperleme kapasitemi-
zi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu 
sayede bir yandan ihracatımızı arttıra-
cağız diğer yandan da istihdamımızı 20 
kişi ile daha da güçlendireceğiz. 

Yatırımlarıyla güçlenen firma ken-
dini geliştirmek için yeni projelerle 

Türkiye ekonomisine sağlanılan des-
teğin son yıllarda artması, yeni yıla girer-
ken umutlarımızıda arttırdı. Ama bölge-
mizin makus talihi çok fazla değişmedi. 
Benim istediğim istihdam odaklı girişim-
lerin artması, kalifiye eleman sorununun 
çözümüne herkesin yardımcı olmasıdır.

Şimdi bakınız; sektörümüzde ki ge-
lişmelere göre en önemli yapı malzeme-
si olan çelik ve mamüllerinin en yoğun 
kullanıldığı bir döneme girdik. Ülkemizde 
ve bölgemizde bir yandan çelik malzeme 
kullanım oranında gözle görülür artışlar 

yaşanırken diğer yandan ise istihdam 
kalifiye ve teknik eleman konularında 
sıkıntılar başgöstermeye başladı. Artık 
mesleki formasyon kazanımlarının çok 
değerli olduğu bir süreci yaşıyoruz. Mes-
lek okulları artık kalifiye eleman yetişti-
rilmesine önem vermeliler. 

Yapılan taahhüt anlaşmalarını realize 
etmekte zorluk yaşıyoruz. İş var, kapa-
site var ama işi yapacak teknik eleman 
yok. Bu memleketin kalkınması için elin-
den iş gelen yetenekli elemanlara kapı-
larımız açmamız gerek. Kalifiye eleman 

yetiştirilmesi için kamu mutlaka elini 
taşın altına koyması ve batıda olduğu 
gibi özel sektöre teşvik vererek eksikliğin 
giderilmesine yardımcı olması gerekir. 
Eğer, yetkililer üzerlerine düşen görevleri 
yerine getirirlerse; yetişmiş kalifiye ele-
manları işe yerleştirmekle görevli İŞKUR 
gibi kuruluşlarımızın işini kolaylaştırmış 
olacakladır.  

Kolaylaştırdığımız hayat karşısında 
göç önlenmiş olacaktır. Geliri sadece çay, 
fındık, deniz ürünleri ve HES’lere bağlı 
olması bölgeyi üreten değil tüketim top-
lumu haline getirmiştir.

Son söz olarak konuyu şöyle özetle-
mek istiyorum.

Bölgemizde okomotif görevi yapan 
firmalarımıza önemli görevler düşüyor. 
Tema Makine bunlardan biridir. Tam 
32 yıldır dişlilerimiz çalışıyor, üretiyor, 
paylaşıyor.  Açık Kasalar, Frigo Kasalar, 
Damper Kasalar,Tüp Kasalar, Panelvan 
Araçların Soğutucu ve İzole Sistemleri, 
Kapalı Saç Kasaları konumunda bölge-
mizin ihtiyacını karşılıyor ve çelik yapı, 
çelik konstrüksiyon gibi dev yapılarda da 
markamızı vurarak kalitenin ve güvenin 
adresi olmaya devam ediyor.

hayatımızdaki yerini almaya devam 
edecek. 

Yeniliklere doymayan Pırlanta Cam 
2014 yılında başladığı FABRİKA SATIŞ 
MAĞAZALARI serisine devam edecek. 
İlk mağazamızı Trabzon’da faaliyete 
geçirdik. Rize’de kuruluş çalışmalarını 
tamamladığımız mağazamızı çok de-
ğerli halkımızın hizmete sunduk. Sıra-
da Erzurum mağazamız var. Bu sayede 
merkez illerdeki bayi ve toptan satış 
ağımıza destek vermek amacıyla fabri-
ka satış mağazalarımızı arttırmayı he-
defliyoruz.

Netice itibarı ile, üretimini yaptığı-
mız tekne, küvet, jakuzi, banyo dolabı 
ve duşakabin çeşitlerini daha çok müş-
teriye sunmak için atılımlarımız ve 
yatırımlarımız devam ediyor. Pırlanta 
yeni ellerde yeniden parıldıyor.

Kalifiye Eleman Sanayimizin Lokomotifidir

Ali Can KÜÇÜK
Pırlanta Cam Genel Müdürü

Pırlanta

Yeni Ellerde

Yeniden Parıldıyor

M. Emin KİTAPÇI
TEMA A.Ş. Yön. Kur. Bşk.
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Organize Sanayi Bölgesi bizi dün-
ya ile buluşturuyor. Turan Plas-
tik ise, gerçekleştirdiği ihracat 

ile göğsümüzü kabartıyor.

Turan Plastik Genel Müdürü Ko-
ray Turan, ihracatta gidemedikleri bir 
kıta kaldığını belirterek, kalan 6 kıtaya 
Trabzon ürünleri ihraç ettiklerini açık-
ladı.

Bu başarıyı 40 yılda sağladıklarını 
dile getiren Turan, şöyle devam etti.

“Kuruluşu 1974 yılına dayanan fir-
mamız, 1989 yılına kadar 1 lt den 80 
lt ye kadar muhtelif şekil ve ebatlarda 
şişirme üretimiyle sektörde yerini aldı. 

2000 li yıllara gelindiğinde ise Ar-
sin Organize Sanayi Bölgesi ufkumu-
zu açtı. Bugün yaklaşık 10 bin m² ka-
palı alana sahip tesislerimizde üretim 
yapan firmamız son yıllarda plastik 
Bahçe Mobilya üretimine ağırlık ver-
miş olup 15 enjeksiyon makinesi 2 co 
rotating ve 80´e yakın ürün seçeneği 
ile sektörde öncü kuruluşlardan biridir. 
Bahçe mobilyaları ´Fiore´ markası ile 
ülkemiz ve dünyada bilinir bir marka 
haline gelmiştir. Bahçe Mobilyaları ile 
birlikte son iki yılda ürün yelpazemize 
eklenen Rattan ürün grupları ile ürün 
çeşitliliğimiz artmış ve her kesime hi-
tap eden ürün sınıfları oluşturmamıza 

imkan sağlamıştır. Geniş ürün yelpa-
zesi, stok ve hızlı üretim kapasitesi sa-
yesinde şu an 30 farklı ülkeye ihracat 
yapmaktayız. Bugün Barbados Adası, 
Surinam, Ekvator Ginesi gibi adını dahi 
duymadığımız ülkelere ihracat yaparak 
gururumuzu 77 milyona ispatlıyoruz. 

Bundan dolayı da haklı bir gurur ya-

şamaktayız”.

Temel hedeflerinde; kaliteli hizmeti 
koruyarak yeni pazarlara ulaşmayı be-
lirlediklerini ifade eden Genel Müdür 
Turan, bundan sonra ülkemiz ekonomi-
sine daha büyük katkıda bulunacakla-
rını sözlerine ekledi.

Koray TURAN
Turan Plastik Genel Müdürü

İhracaatta 6 Kıtadayız
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