
“2019 YILI SANAYİ KURULUŞLARI 
SEKTÖREL PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
ORGANİZASYONU”

Bu organizasyon Kocaeli Sanayi Odası tarafından, Price Waterhouse Coopers Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Doğu Marmara ABİGEM A.Ş, 
Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliği ile gerçekleştirilmektedir.



ORGANİZASYONU”
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-
de, Doğu Marmara ABİGEM uzmanları tarafından 

-

olacaklardır.

-
-

-
-
-

-

-

Bugün farkı yaratan kuruluşlar, günümüzde sadece 

olarak da tanımlanmaktadır.

Ortakları arasında; dünyanın önde gelen bağımsız 

Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Şirketi ve Doğu Marmara ABİGEM A.Ş yer almaktadır. 
Bölgesel ortaklar ise; Marmara Bölgesinde yer alan 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma 
Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma Ajansı, Güney Marmara Kalkınma 
Ajansı ve Trakya Kalkınma Ajansıdır.

Vizyoner kuruluşları ödüllendireceğimiz 
organizasyonumuza kuruluşlar;



fırsat sunulması sağlanılacaktır.

kontrolünde, Doğu Marmara ABİGEM uzmanları 

karşılaştırmalı olarak sunumunun yanı sıra, 201  yılı 

alacaktır. Bu karşılaştırma,  mevcut konumunuz, 

kazandıracaktır. 

ve yerel medya yolu ile duyurulacaktır.
Görsel medyada tanıtım amaçlı program yapılacaktır.

-

20  yılı SANTEK Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji
Fuarının “ Sektörün Yıldızları” bölümünde tanıtımları 

paylaşılmayacaktır.
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Başvurunuzu organizasyonun resmi internet sitesi 
olan www.sektorelperformans.org adresinden giriş 
yapıp başvuru formunu online olarak doldurarak ya 
da söz konusu formu, Kocaeli Sanayi Odası’ndan ve 
bulun-duğunuz ildeki Kalkınma Ajansı’ndan temin 
ederek yapabilirsiniz.

Başvuru esnasında sizi daha sağlıklı değerlendirmemiz 
amacı ile sizlerden istenen evrakları, iletişim bilgileri 
kısmında yazan açık adresimize posta, faks ya da e-mail 
göndererek ulaştırabilirsiniz.



Jüri Değerlendirmesi

Ödül Töreni

Kasım 2019

Kasım 2019

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR: 



2018

3

dokuzuncusunu

130

5 Aralık 2018 tarihinde Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı 
Sayın Ender Yorgancılar’ın katılımları ile düzenlenen ödül 
töreninde, 17 Sektörel Performans Ödülü, 2 Büyük Ödül 
olmak üzere toplam 19 ödül verilmiştir.

Katılımcı tüm kuruluşlara, hazırlanan geri bildirim raporları 
gönderilmiştir. 

Bölgesinde daima ilk ve farklı projelerle adını duyuran, 2002 Ulusal Kalite Ödülü, 2004 Avrupa Kalite Büyük 
Ödülü ve 2007 yılı KalDer Mükemmellikte Süreklilik Ödülü sahibi olan Türkiye’nin 11. Sanayi Odası Kocaeli 
Sanayi Odası, başarılı kuruluşların ödüllendirilmesi amacı ile bu değerlendirme fikrini oluşturarak, kurulan 
işbirlikleri ile hayata geçirilmesini sağlamıştır. 

Detaylı bilgi için : www.kosano.org.tr



Bölgesel ortaklar, faaliyet gösterdikleri illerden katılımın arttırılması ve juri 
üyesi olarak değerlendirmenin yapılmasından sorumludur.

MARKA sorumlu olduğu Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova illerindeki 
kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve 
eşgüdüm sağlayarak bölge kalkınma stratejileri hazırlayan, bölge kaynak 
ve potansiyellerinin yerinde ve etkin kullanılmasıyla bölgenin kalkınmasını 
hızlandırmak amacıyla çalışmalar yürüten tüzel kişiliğe haiz bir kamu 
kurumudur.

“Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini 
geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel 
potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve program-
larda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi 
hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi 
gelişmişlik farklarını azaltmak” amacıyla TR10 İstanbul Bölgesinde 
çalışmalar yürüten tüzel kişiliğe haiz bir kamu kurumudur.

BEBKA; Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kamu, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirerek 
kalkınmaya yön veren, yerel sorunlara yine yerel odaklı çözümler sunan, 
kaynakların yerinde ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir kalkınmaya hizmet 
eden bir kurumdur. Temel amacı kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum ve 
üniversiteler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak bölge içi 
gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan TR22 Bölgesinin sürdürülebilir 
kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için nitelikli insan gücünü 
kullanarak ulusal ve uluslararası kaynakların etkili ve verimli bir şekilde 
değerlendirilmesi yoluyla bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmak ve 
paydaşların kalkınma girişimlerini örgütlemeyi ve desteklemeyi amaç 
edinen bir kamu kurumudur.

Trakya Kalkınma Ajansı sorumlu olduğu TR 21 Bölgesi Edirne, Kırklareli ve 
Tekirdağ illerinde hem ulusal, hem de bölgesel-yerel düzeyde, başta 
istihdam ve gelir dağılımı olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerin 
iyileştirilmesi, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması 
ve dolayısıyla ülkenin topyekün refahının artırılması ve istikrarının pekiştir-
ilmesi amacıyla kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler 
arasındaki koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmalar yürüten tüzel 
kişiliğe haiz bir kamu kurumudur.

Detaylı bilgi için : www.pwc.com.tr

Detaylı bilgi için : www.marka.org.tr

Detaylı bilgi için : www.istka.org.tr

Detaylı bilgi için : www.bebka.org.tr

Detaylı bilgi için : www.gmka.org.tr

Detaylı bilgi için : www.trakyaka.org.tr

Detaylı bilgi için : www.kocaeli.edu.tr

Detaylı bilgi için : www.gtu.edu.tr

Üretilecek her bilginin, geliştirilecek her fikrin Türkiye'nin aydınlık 
geleceğine katkı sağlayacağı inancıyla bir grup işadamı, bürokrat ve 
akademisyen tarafından kurulan TEPAV, Türkiye'deki fikir tartışmalarının 
bilgi/veri içeriğini artıracak araştırmalar yapmak üzere Aralık 2004'te 
faaliyete geçmiştir. Çalışmalarını "objektif ve partiler-üstü" yaklaşımdan 
ayrılmadan, akademik etik ve kaliteden ödün vermeden sürdürmekte, 
politika önerileri geliştirmenin yanı sıra bazı alanlarda  projeler geliştirerek, 
gerçekleştirilmelerine katkı sağlamaktadır. "Ekonomi", "Yönetişim" ve "Dış 
Politika" olmak üzere 3 çalışma alanı bulunan TEPAV'da bu kapsamda on 
bir araştırma enstitüsü faaliyet göstermektedir.

Detaylı bilgi için : www.tepav.org.tr

“İş Geliştirme Merkezi” uygulamalarının Türkiye’deki ilk örneklerinden olan 
Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) A.Ş. yenilikçi 
KOBi’lerin İşletmelerin yönetimsel ve teknik altyapılarının geliştirilmesinde, 
birleştirici ve tamamlayıcı servis kolları ile öncü rol oynamaktadır. Ortaklık 
yapısında Kocaeli Sanayi Odası, Sakarya, Düzce, Yalova ve Bolu Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Gaziantep ve Kocaeli Ticaret Odaları, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası ve TOBB yer almaktadır. Doğu Marmara ABİGEM A.Ş.’nin KOBİ’lerin 
ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturduğu hizmet paketlerini sürekli 
geliştirerek ve yaygınlaştırarak iş dünyasına yeni yaklaşımlar getirmek ve 
bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak en önemli hedefidir. 

Detaylı bilgi için : www.abigemdm.com.tr

 Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
2006 yılının Ocak ayında Yönetim Kurulu Başkanı Uğurcan ÖZSES 
tarafından kurulmuştur. Takip eden yıllarda 2008 yılında Konya Vergi 
Dairesi Başkanlığından ayrılan Erhan ÖKMEN, 2013 yılında Gelirler Genel 
Müdür Yardımcılığı ve Vergi Konseyi Genel Sekreterliğinden ayrılan Serdar 
KOYUTÜRK ve Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı ve takiben Gümrük 
Müsteşar Yardımcılığı görevinden ayrılan Nuri DEĞER, 2014 yılında 
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından ayrılan Şükrü DİLAVER, 2015 yılında 
Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişliği görevinde bulunan Ayhan YAMAN, 2017 
yılında Tırsan Finansman A.Ş.’nin Genel Müdürlüğünden ayrılan Bülent 
GÖRER ve 2019 yılında Yeminli Mali Müşavir Hülya ŞİMŞEK’ inde 
katılımıyla şirketimiz mevcut ortaklık yapısına ulaşmıştır. Ankara merkez 
ofisinin yanı sıra 2009 yılında İstanbul, 2013 yılında İzmir, 2014 yılında 
Kocaeli, 2018 yılında Bursa ve 2019 yılında da Trabzon ofisleri faaliyete 
geçmiştir. Her geçen gün zenginleşen kadrosu ile Major Bağımsız Denetim 
ve Yeminli Mali Müşavirlik şirketi Türkiye’nin her köşesine ulaşmayı 
amaçlamaktadır.
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