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BAŞYAZI

Saygıdeğer Üyelerimiz / Kıymetli Okurlarımız,
“Unutulmamalıdır ki; Son Sözü Her Daim Şanlı Türk
Ordusu Söyler”
Hepinizin bildiği üzere; Türk Silahlı Kuvvetlerimizce, ülkemizin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu
yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla “Barış
Pınarı Harekâtı” başlatılmıştır.
Türk milleti, üzerinde sinsice oynanan oyunların farkındadır.
Türkiye büyük bir devlettir. Milletimiz büyük bir millettir.
Türkiye, kendi geleceğini tehdit eden terör örgütlerine ve
uzantılarına karşı asla sesiz kalmayacaktır.
Günümüzde, denk olmayan güçler arasında küresel bir savaş
yaşanmakta ve bu durum vekalet savaşları, askeri, ekonomik,
psikolojik harp, terör, algı operasyonu, işgal, tehdit, mülteci
sorunu şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Maalesef şer odakları ve emperyalist oyunlar nedeniyle bir
terör, soykırım ve savaş çağı yaşıyoruz. Kandan beslenenler,
sözde yeni bir dünya düzeni kurmak için yeniden masaya
oturdular. PKK, PYD, YPG, FETÖ, DEAŞ vb. hain terör örgütleri
( maşalar ) ile birlikte, arkasındaki çok uluslu üst akıllar, Türkiye
düşmanlığında birleşti. Hepsi de birleşik şer ve kirli ittifakın
ürünü olarak karşımızda durmaktadır. Bu bağlantıların hiç
birisinin tesadüfi olmadığını da biliyoruz.
100 yıl önce Osmanlı için uygulamaya çalıştıkları batırma planının
bir benzeri, şimdi küllerinden yeniden doğan Türkiye üzerinde
oynanmak isteniyor. Terör kuşatması, ekonomik krizler…
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı
TAHIR NURSAÇAN

İşte bütün bunlar, Türkiye’nin sahip olduğu “Millet Olma
Ruhu”na yapılan alçakça saldırılardır.

Milletimiz, oynanan oyunların farkındadır. Terör denen bu
belanın neden ülkemizi hedef aldığını çok iyi biliyoruz.
Sözde müttefik ve dostlarımızın anladığı gibi “Türkiye büyüdükçe budanan, küçüldükçe sulanan sömürü altında kalmış
bir ülke”de değildir. Tarih boyunca da hiç olmamış, bundan
sonrada olmayacaktır inşallah.
“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez,
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez” diyen, milli
şairimiz, merhum Mehmet Akif, bu durumu bize ne güzel
ifade ediyor.
Milli mücadelede gösterilen inanç, dayanışma, birlik, beraberliğin her zaman örnek alınarak, aynı kararlılıkla sürdürülmesi
ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır…
Devletimizin – hükümetimizin ortaya koymuş olduğu kararlı
tutum, bu hain şer odaklarının üstesinden gelmeye yeterlidir.
Buna olan inancımız da tamdır.
Türkiye Cumhuriyeti, terörü besleyen elleri nerede olursa
kıracak ve cezalandıracaktır. Zira bu güce, kararlılığa ve iradeye sahiptir.
Gün, birlik ve beraberlik içerisinde olma, ülkemizin yarınki
büyük hedeflerine ulaşması için el ele, omuz omuza olma ve
kenetlenme günüdür. Millet olarak, “Barış Pınarı Harekâtı” na
her türlü desteği vermek hepimizin ortak bir görevidir. İş dünyası tüm imkânları ile devletimizin ve ordumuzun yanındadır.
Allah, kahraman Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun.
Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle beraberdir. Sefer Bizden, Zafer Allah’tandır.
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8. Kayseri Mobilya Fuarı
Kayseri OSB / TÜYAP Uluslararası
Fuar ve Kongre Merkezinde
Gerçekleştirildi

80

firmanın katıldığı mobilya
fuarın açılış törenine Kayseri Valisi
Şehmus Günaydın, Milletvekili
Baki Ersoy, Ruanda Büyükelçisi
Williams Nkurunziza, Endonezya,
Malezya ve Uganda Büyükelçiliği
Temsilcileri, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk,
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ak
Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, Kayseri OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Denetim Kurulu Üyeleri,
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri
Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Borsası Başkanı
Recep Bağlamış, Kayseri Mobilyacılar ve Sanayiciler Derneği
(KAYMOS) Başkanı Mehmet Yalçın, TÜYAP Anadolu Fuarları
A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Diyanet İşleri
Başkanlığı eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ve
Kayseri protokolü katıldı.
Mobilya Sektörünün Önemli Aktörleri Bu
Fuarda
TÜYAP / Kayseri Organize Sanayi Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleşen açılış töreninde konuşan OSB Başkanı Tahir
Nursaçan, “Günümüzde, tüm sektörlerde yaşanan gelişmeler,
rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı ortamlar doğurmuştur.
Bugün artık sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek başarı
elde etmek için yeterli değildir. Fuarlar, üreticilerle müşterileri buluşturan önemli bir köprüdür.

Fuar binasını bu hale gelmesinde emeği geçen,
çalışanından, mühendisine, mimarına, müteahhidine, burada sayamadığımız ilgili ve yetkili
herkese teşekkür ediyorum.
Mobilya’nın Başkenti olan Kayseri OSB’mizde
düzenlenen; Kayseri 8. Mobilya Fuarının ilimize
ve ülkemize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını
diliyorum.” dedi.

KAYSERİ 8. MOBİLYA FUARINA ZİYARETLER
Kayseri OSB – TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 9 Ekim’de
açılışı gerçekleştirilen Kayseri 8. Mobilya Fuarı, önceki dönem Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından ziyaret edildi.

Törende sırasıyla, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş.
Genel Müdürü Cihat Alagöz, Türkiye Ağaç İşleri
Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, Kayseri
Mobilyacılar ve Sanayiciler Derneği (KAYMOS)
Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Sanayi
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy,
Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,
Milletvekili Baki Ersoy ve Kayseri Valisi Şehmus
Günaydın birer konuşma yaptılar.
8. Kayseri Mobilya Fuarı, protokol konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı
eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan
tarafından yapılan dua ile ziyarete açıldı.
TÜYAP organizasyonunda 9/13 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan Kayseri
8. Mobilya Fuarı’na Gürcistan, Azerbaycan,
Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Ukrayna,
Rusya, Irak, Kuveyt, Tunus, Fas, İsrail, Dubai,
Ürdün, Umman, Filistin, Almanya, Bosna
Hersek, Hollanda, İngiltere olmak üzere 200’e
yakın alım heyeti katıldı.

Taner Yıldız’a ziyaretinde, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Nursaçan, KAYMOS ve TÜYAP yöneticileri de eşlik etti. Yıldız, fuardaki
stantları gezerek firma sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti.
2. Kayseri OSB – TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 9 Ekim’de
açılışı gerçekleştirilen Kayseri 8. Mobilya Fuarı, Halkbank Genel Müdür
Yardımcısı Hasan Tuncay tarafından ziyaret edildi.

Verilere göre Türkiye’nin mobilya sektöründeki ihracatı 2,5
milyar dolar civarındadır. İnşallah hep birlikte bu rakamı çok
daha yukarılara çekeceğiz. Kayseri, ticarette merkez olmanın
anahtarını önce Kaniş’ten, sonra da Yabanlu Pazarından almıştır. Hep beraber Kayseri’nin bu misyonu devam ettirmesi için
elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
OSB’de göreve başlamadan önce sanayicilerimize ve kamuoyuna bazı hedeflerimizi açıklamıştık. Bunlardan biri de Fuar
projesi idi. Hayati önem taşıyan bu projeyi gerçekleştirmek
için çok yoğun çalışmalar yaptık.
“Mobilya’nın Başkenti Kayseri OSB”
Kayseri OSB / TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi,
düzenlenecek fuarlar sayesinde, yılda yaklaşık olarak 2 milyon
ziyaretçiye ev sahipliği yapacaktır.

3. Kayseri OSB – TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 9 Ekim’de
açılışı gerçekleştirilen Kayseri 8. Mobilya Fuarı, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası Meclis
Başkanı Abidin Özkaya ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy
tarafından ziyaret edildi.
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Kayseri’de Bir
Çağ Kapatıp Yeni
Bir Çağ Açıyoruz
Cihat Alagöz
TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi Genel Müdürü

8.

Kayseri Mobilya Fuarı açılışında bir
konuşma yapan TÜYAP Anadolu Fuarları
Anonim Şirketi Genel Müdürü Cihat Alagöz
“Kayseri’de bir çağ kapatıp yeni bir çağ
açıyoruz” dedi.

TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi
Genel Müdürü Cihat Alagöz “Bugün bizim açımızdan çok mutlu
ve onur duyduğumuz bir gün. Fuarın açılışı öncesinde yaptığımız
hazırlık çalışmaları ile bugünün hazırlık çalışmaları arasında
çok önemli bir fark var, o da şu; eskiden fuarlarımızın açılışı
öncesinde en sık takip ettiğimiz internet uygulaması meteorolojiydi. Meteorolojiye girer rüzgarın şiddeti kaç şiddetle esecek,
yönü nereden esecek bizim en önemli mücadelemiz olurdu.
Kayseri ülkemizin en önemli üretim üslerinden bir tanesi
olmasına rağmen maalesef üretimimizi sergileyeceğimiz dünya
çapında arz ve talebi bir araya getireceğimiz elverişli şartlarda
bir fuar merkezimizin bulunmuyor olmasından dolayı mevcut
alana çadırlar eklemek sureti ile fuarcılık faaliyetini burada
yürütmeye çalışırdık.
Öyle günler yaşadık ki geçmişte fuarımızın birinci ve ikinci
günü fuarın bir bölümünü açamadığımız, rüzgar dindikten
sonra açmaya çalıştığımız, şiddetli yağmur esnasında Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın ve İlçe Belediye’mizin destekleri
ile, vidanjörlerle su çektiğimiz dönemden bugün tabiri caizse
modern fuarcılığın başlangıç gününe geldik.

Yani bugün burada sizlerin de şahitliğinde, huzurunda
Kayseri’de bir çağ kapatıp yeni bir çağ açıyoruz.
Bunun ortaya çıkmasında bu eserin ortaya çıkması ancak vizyon
sahibi isimlerin gayretiyle mümkün olabilirdi. Bu noktada
da ben müsaadenizle bu eseri Kayseri’mize ülke fuarcılığına
kazandıran Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız Sayın
Tahir Nursaçan ve Yönetimini alkışlamak istiyorum.
Bir hadis-i şerifimiz hepimizin şiar edindiği “Birlikte rahmet
ve bereket, ayrılıkta azap vardır.” Biz bugün Allah’ın izni ile
birlikteliğin rahmet ve bereketini de hep beraber yaşıyor olacağız. Ne mutlu bize ki bu birlik ve beraberliği sağlayan Sayın
Valimizin liderliğinde, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın
destekleri ile Kayseri Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Ticaret
Borsamız Esnaf Odaları Birliğimiz ile el ele gönül gönüle çeşitli
alanlarda en iddialı fuarları inşallah fuar merkezimizde ev
sahipliği yapacağız.
Bunların arasında da Kayseri denilince en önde gelen sektörlerden bir tanesi olan mobilyanın en büyük buluşmasını
gerçekleştiriyoruz.
Allah nasip ederse önümüzdeki yıllarda bütün hızıyla da OSB sağ
olsun bütün gayreti ile Büyükşehir Belediyemizin de destekleri
ile çalışmasına devam ediyor. İkinci holümüzün de açılması
sonrasında katılımcısı bakımından da, ziyaretçisi bakımından
da uluslararası iddiada Kayseri’ye yakışır fuarlara burada
inşallah TÜYAP Fuarcılık olarak ev sahipliği yapacağız.” dedi.

Mobilyanın Başkenti Kayseri’dir!
MHP Kayseri Milletvekli Mustafa Baki Ersoy
8. Kayseri Mobilya Fuarı açılışında yaptığı
konuşmada “Mobilyanın başkenti Kayseri’dir.” dedi.

Tahir Başkan sürekli bana notlar atar sağolsun. OSB’nin sıkıntılarını dile getirir. Ben de
meclis kürsüsünde elimden geldiği kadar
bunları dile getirmeye çalıştım.

Milletvekili Mustafa Baki Ersoy; “Bugün
burada bulunmaktan, bugün bu tarihi güne
tanıklık etmekten çok mutlu olduğumu
ifade etmek istiyorum. Biraz önce TÜYAP
Genel Müdürümüz, kıymetli Genel Müdürümüz konuşmalarını yaparken inanın
tüylerim diken diken oldu. Çok önemli bir
ifade kullandı konuşmasında dedi ki; Çadır
fuarcılığından modern fuarcılığa bir geçiş
yapılıyor. Bugün Kayseri’mizde biz buna
tanıklık ediyoruz.

Bakmayın siz başka bölgelerde mobilyacılık
konuşuluyor ama entegre tesis anlamında
KAYMOS Başkanımızın vurguladığı üzere
Kayseri gerçekten kendini aşmış durumdadır
ve Türkiye’de gerçekten mobilyanın başkenti
de Kayseri’dir.
Bugün burada bu organizasyonda başta Tahir
Nursaçan Başkan’ım olmak üzere Yönetim
Kurulu Üyelerine, KAYMOS Başkanımıza, Sayın
Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza,
TÜYAP Genel Müdürümüze ve emeği geçen
herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

“Hayalleri Olanlar Asla
Uyumazlar”
ülke yok. Rekabetine giremeyeceğimiz
hiçbir ülke yok. Ancak, yabancı ülkelere
baktığımız zaman İtalyan mobilyası,
Çin mobilyası, Amerikan mobilyası,
İskandinav mobilyası derken içimizin
sızladığını sizlerle paylaşmak istiyorum.

T

ürkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı
Ali Rıza Ercan 8. Kayseri
Mobilya Fuarı açılışında
yaptığı konuşmada;
“Benim de kendime göre
hayallerim var. Türkiye Cumhuriyetinin
mobilya sektörünün ne kadar ileri seviyede
olduğunu yaşayan, gören ve yaşatmaya
çalışan biri olarak söylüyorum. Dünyada
mobilya sektöründe yarışamayacağız hiçbir

Bizim geçmişten geleceğe giden süreçte
bir Osmanlı kafesimi muhafaza edememizin acısını yüreğimizde hissettiğim
için bugün o hayalimin gerçekleşebilmesi
için il il federasyon odalarımızla birlikte
mücadele içindeyiz. Esnaflarımızla,
tüccarlarımızla birlikte.. Alışveriş yapıp,
ekmeğini yediğimiz değerli dostum Tahir
Nusaçan’a sektöre yaptığı katkılardan
dolayı teşekkür ediyorum.
Bu sektörde bir hayali şöyle tasvir etmek
istiyorum. İhracat ve ithalat rejiminin
mükemmel olduğu, esnafın, sanayicinin,
tüccarının önünün açıldığı, desteklendiği,

girdi maliyetlerinin düşük olabilmesi için
başta elektrik ve enerji kaynaklarının
ucuz olduğu bir sistemin oluşturması
ile birlikte 2018 yılı itibari ile Türkiye
Cumhuriyeti’nin mobilya ihracatı metal
de dahil 2,7 milyar dolar. Ben iddia ediyorum ki kısa vadede 10 milyar dolar, uzun
vadede 20 milyar dolar olacaktır. Çünkü
bugün italya mobilya ihracatı rakamlarına baktığımızda 22 milyar dolar, İtalya
mobilya ihracatı baktığınızda 35 milyar
dolardan, keza Amerika’nın mobilya
ihracatı 18 milyar dolardan bahsediliyor.
Bizim ihracat rakamlarımızın yükseltilebilmesi için esnaf sanatkarımızla birlikte,
sanayicimizle birlikte , tüccarımızla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
olarak el ele, kol kola verip o koşmaya
hazırız.” dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Dr. Memduh Büyükkılıç

ile Röportaj

Röportaj: Mehmet Avcı
○ Sayın Başkanım, bir dönem Kayseri Milletvekili ve
ardından uzun yıllar Melikgazi Belediye Başkanı olarak
şehrimize başarıyla hizmet ettiniz. Şimdi ise büyük bir
destekle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiniz. Öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyoruz.
Başkanım öncelikle hizmet anlayışınızda neleri
önemsiyorsunuz?
⊲ Hizmet bizim için ibadettir. 1994 yılında hizmet belediyeciliği, daha sonra sosyal belediyecilik, bugün de gönül
belediyeciliği diyen bir anlayışa sahibiz. Aslında birbiriyle
yakından ilişkili olan bu üç unsur Türkiye tarihinde görülmemiş bir şekilde 17 yıl bir siyasi anlayışın iktidar olmasını,
bundan da önemlisi iktidarda kalmasını sağlamıştır. AK
Parti iktidarının temellerinde belediyelerde yazılmış başarı
hikayeleri vardır. Çünkü bu anlayış gece gündüz çalışarak
hizmet eder, hizmet sahası içindeki tüm insanları sosyal
belediyecilik anlayışı ile kucaklar ve onların gönlüne
girmek, dualarını kazanmak amacı taşır. Bulunduğumuz
makamları hava atma, keyif yapma makamları olarak asla
görmedik, görmeyiz. Bu makamlar çalışma ve koşturma
makamlarıdır. Bugüne kadar böyle yaptım ve hep hemşehrilerimin teveccühüne layık olmaya çalıştım. Rabbimin
rızasını kazanmak için gayret gösterdim. Hiçbir zaman
dedikodulara prim vermedim. Boş işlerle hiç uğraşmadım.
Çalıştım, çalıştım, çalıştım. Zaten başka şansımız yok. Şu an
güzel ülkemizde hangi görevi üstlenmişsek, o görevi en iyi
şekilde yapmak için canla başla çalışmalıyız. Şer güçlerin
vermek istedikleri zararları bertaraf etmek için birlik ve
beraberlik içinde daha çok çalışmalıyız. Çalışırken de hiç
kimsenin bizi engellemesine müsaade etmemeliyiz. Çünkü
bizim ne kaybedecek zamanımız var, ne de boşa harcayacak
enerjimiz. Halkımızın içinde, halkımızla beraber el ele gönül
gönüle vererek çalışacağız, çalışacağız ve çok çalışacağız.

○ Kayseri’yi diğer şehirlerden farklı kılan özellikler nelerdir?
⊲ Kayseri’nin pek çok özelliği ve güzelliği var; ama bunların
içerisinde en önemlisi insanımız. Çünkü Kayseri insanı;
şehrini ve memleketini seven, bir ve beraber olmasını
bilen, müteşebbisliği genlerine işlenmiş, hayırseverliği
sonraki nesillere miras bırakan, çalışan, çabalayan insandır. Bayrağına, vatanına, milletine, devletine, inancına
bağlı insanlardır. Elbette insanımızın yanında da doğal
ve kültürel pek çok özelliğe sahibiz. Bu özelliklerimizi
dünyaya tanıtmak ve Kayseri’yi her anlamda bir turizm
şehri yapmak için gayret gösteriyoruz.
○ Turizme çok büyük önem verdiğinizi görüyoruz. Kayseri’yi turizm alanında nerede görmek istiyorsunuz?
⊲ Turizmde Erciyes bizim lokomotifimiz. Erciyes’i sadece
kış turizminde değil yılın 12 ayı şehrimize değer katacak
hale getireceğiz; ama önceliğimiz elbette ki kış turizmi
olacak. Hedefimiz Antalya yaz turizminde ülkemiz için
ne anlam ifade ediyorsa, Kayseri’nin de kış turizminde
aynı anlamı ifade etmesi. Kış turizmi dünyada bölgesel
kalkınmayı sağlayan önemli bir unsur. Bugün kış turizmi
denince akla gelen Avusturya her yıl yaklaşık 40 milyon
turisti ağırlıyor ve turizm geliri ülkemizin elde ettiği turizm
gelirinden fazla. Dolayısıyla bu konuda çıtayı yükseğe
koymamız gerekiyor. Çünkü Erciyes, alt yapısı, toz karı,
şehre ve havalimanına yakınlığı ile çok daha mükemmel bir
dağ. Biz bu mükemmelliği her yerde, her fırsatta anlatarak
turizmi geliştirmenin gayreti içinde olacağız. Bunun için
sadece kış turizmini geliştirmekle kalmayacağız, turizmi
çeşitlendirmek için de çalışacağız. Kayseri, turizmde atak
yapan bir şehir; ancak tam bir turizm şehri diyemeyiz. Bizim
amacımız şehrimizin tam bir turizm kenti haline gelmesini
sağlamak. Bunu da Erciyes gibi önemli bir değerimizi başka
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unsurlarla takviye ederek yapabiliriz. Bunların başında
Kapadokya ile bütünleşik bir turizm modeli var. Erciyes’i ve
Kayseri’mizdeki değerleri Kapadokya ile bütünleştireceğiz.
Çünkü Kapadokya’nın merkezi Kayseri’dir. Kapadokya’ya
gelen turistlerin Kayseri’de de günlerini geçirmelerine
yönelik çalışmalarımız olacak. Ayrıca Kayseri’deki turizm
değerlerimizi çok daha fazla öne çıkaracağız. Koramaz Vadisi
ile Kültepe-Kaniş-Karum’u bütünleştirerek UNESCO’ya
müracaatımızı sonuçlandıracağız. Koramaz Vadisi, sahip
olduğu değerlerle Ihlara Vadisi’nden çok daha zengin bir
vadi. Elbette Sultansazlığı ve Kapuzbaşı gibi değerlerimizi
unutmayacağız. Her ikisi de turistlerin gözdesi olabilecek
değerlerimiz. Kapuzbaşı Şelalesi için özel bir çalışma
yapacağız. Dünyada örneği olmayan Kapuzbaşı takım
şelalelerimizi çok daha iyi tanıtmamız gerekiyor. Erciyes
odaklı turizm potansiyelinin geliştirilmesi için yeni müze
çalışmalarımız da olacak. Kayseri’nin kültürel birikimini
görsel bir güzellik içerisinde sunmamız gerekiyor. Bu
anlamda balon turizmini de başlatıyoruz. Kapadokya’nın
girişi olan Soğanlı Vadisi balon turizmi ile çok daha fazla
önem kazanacak. Tüm bunların yanında önemli bir değerimiz daha var, o da mutfağımız. Mutfağımız bu denli değerli
olunca gastronomi odaklı turizm çalışmaları da yapacağız.
Kayseri mutfağının lezzetlerini buraya gelen misafirlerimize en güzel şekilde sunmalıyız. Bunun için bir taraftan

şehrimizdeki değerleri en güzel şekilde ortaya çıkarıp
tanıtırken bir taraftan da şehrimizi turizme hazırlamalıyız.
○ Sayın Başkan, Sağlık Turizmi konusunda da önemli
çalışmalarınız var. Bu çalışmalar şehri hangi noktaya
taşıyabilir?
⊲ Kayseri, her alanda iddialı olmayı seven bir şehir. Ticaretin,
hayırseverliğin, belediyeciliğin, hoşgörünün ve huzurun
merkezi olan bu şehir şimdi turizmin de merkezi olmak
için iddialı bir şekilde çalışmalara başladı. Bu anlamda
sağlık turizmini çok önemsiyoruz, çünkü bu alanda
hem bir misyonumuz olduğunu düşünüyoruz, hem de
çok önemli bir alt yapıya sahip olduğumuzu görüyoruz.
Misyonumuz olduğunu düşünüyoruz, çünkü dünyanın

miz için avantaj teşkil ediyor. Sağlık turizmi konusunda
bugün itibarıyla kamu ve özel hastanelerimiz tarafından
çalışmalar yapılıyor; ancak yeterli değil. 2018 rakamlarına
göre sağlık turizmi için kamu ve özel hastanelerimizden
yararlanan hasta sayısı 3 bin 500 civarında. Bu rakamlar
bize yetmez. Bu alanda çok daha etkin bir şehir hale gelebiliriz. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak Sağlık
Turizmi Çalıştayı yaptık. Bu çalıştay kapsamında eğitim
çalışmaları, bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Sağlık
Turizmi Kongresi de düzenleyerek çalışmalara çok daha
fazla hız vereceğiz. Sağlık turizminde Kayseri’yi etkin bir
hale getirinceye kadar gayret göstermeye devam edeceğiz.
ilk tıp eğitiminin verildiği ve bir anlamda ilk tıp fakültesi
diyebileceğimiz Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahiyesi 800
yıl önce bu topraklarda kuruldu. 800 yıllık tıbbi genler
bugün Kayseri’nin Orta Anadolu’nun en önemli sağlık şehri
olmasını da sağladı. Bugün Kayseri, ülkemizin en kapsamlı
hastanelerinden birisi olan 1607 yataklı Şehir Hastanesi
ile birlikte Sağlık Bakanlığımızın 2188 yataklı sağlık merkezlerine sahip. Şehir Hastanesi; devletimizin çok büyük
bir yatırımla başlattığı entegre sağlık kampüslerinin ilk
örneklerinden biri. Tıbbi teknolojinin en son cihazlarıyla
modern tıbbın en güzel hizmeti bu hastanemizde buluştu.
Ayrıca Kayseri; ana hastane ile birlikte ayrı binalardaki
Onkoloji Hastanesi, Kalp Hastanesi, Organ Nakli ve Diyaliz
Hastanesi, Kemik İliği Nakil ve Kök Hücre Tedavi Merkezi,
Çocuk Hastanesi ile toplam 1251 yataklı Erciyes Üniversitesi
Hastanesi’ne sahip. Bu hastanelerimizin yanı sıra 1188
yataklı son derece modern özel hastanelerimiz bulunuyor. Kamu ve özele ait çok sayıda diş ve göz hastaneleri ile
fizik tedavi merkezlerimizi de ilave edersek Kayseri’nin
sağlık alanında çok önemli bir alt yapıya sahip olduğunu
söyleyebiliriz. Bugün dünyada, sağlık turizminden aslan
payını Hindistan, Tayland, Singapur gibi ülkeler alıyor. Oysa
ülkemiz ve özelde Kayseri ulaşım anlamında bu ülkelerden
çok daha uygun bir konuma sahip. Kayseri için dünyanın
en yakın şehri diyebiliriz. Kayseri Erkilet Havaalanı, şehir
merkezine ve önemli sağlık merkezlerine 10-15 dakikalık
bir mesafede bulunuyor. Havaalanının şehir merkezine
bu kadar yakın olması da Kayseri’ye gelecek misafirleri-

Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent
hattının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yapılması için
girişimlerimiz sonuç verdi. Başta destekleri nedeniyle Sayın
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Hattın yapımını
üstlenecek olan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’mız ayrıca
10 adet raylı sistem aracı alacak. Hattın ihale hazırlıkları
devam ediyor. Raylı sistem ağımıza dahil edeceğimiz bir
başka hat da Talas-Anayurt Hattı olacak. Talas Anayurt’tan
başlayarak Hulusi Akar Bulvarı’ndan geçecek ve Furkan
Doğan Yurdu Kavşağı’ndan Aşık Veysel Bulvarı’na bağlanacak olan raylı sistem hattını Büyükşehir Belediyesi
olarak biz yapacağız. İhale hazırlıklarımız tamamlanma
aşamasında. 6,8 kilometrelik Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent hattı ile 5,5
kilometrelik Talas Anayurt-Aşık Veysel Bulvarı hatlarıyla
birlikte konforlu ulaşımdan daha fazla hemşehrimizin
faydalanmasını sağlayacağız.
○ Sayın Başkanım sportif faaliyetlerle ilgili neler yapılıyor?
⊲ Büyükşehir Belediyemiz sporun, hayatın bir parçası haline
gelmesi ve her branşta alt yapımızın çok daha güçlü olması
için gayret gösteriyor. Şehrin sadece fiziki alt yapısını değil
spor, kültür, sanat, bilim ve eğitim alanlarında da alt yapı-

○ Başkanım eğitime çok önem verdiğinizi biliyoruz.
Belediye olarak eğitime nasıl destek veriyorsunuz ve
okullarımıza ne tür yardımlarda bulunuyorsunuz?
⊲ Her işin başı eğitim. Çocuklarımızın her anlamda daha
donanımlı olmasını çok önemsiyoruz. Eğitimi sadece Milli
Eğitim Bakanlığımızın bir problemi olarak görmüyor, yerel
yönetimler olarak da eğitimin kalitesinin artırılmasına
yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda Kayseri’de tekli
öğretime geçilmesini olmazsa olmaz görüyoruz. Bunun için
devlet, hayırseverler ve yerel yönetimler olarak fiziki alt
yapıyı güçlendirme yönünde gayret gösteriyoruz. Melikgazi
Belediye Başkanlığım döneminde Kayseri’ye belediye olarak
16 okul yaptırdık. Bu gayretimiz Büyükşehir’de de devam
edecek. İlgili kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halinde
okullarımızın tüm sorunlarını gidermek için çalışıyoruz.
○ Başkanım ulaşım konusunda yeni projeleriniz var mı?
⊲ Ulaşım hizmeti halkımızın hayatına her gün dokunduğumuz hizmetlerin başında geliyor. Ortalama günde 350
bin kişiye hizmet veren bir ulaşım ağımız var. Her gün
Kayseri nüfusunun dörtte birine yakınını evinden alıp
işine, okuluna ya da alışverişe götürüyor, daha sonra da
tekrar evine taşıyoruz. Bu hizmeti güler yüzle, tatlı dille ve
güvenli bir şekilde vermek için gayret ediyoruz. Bilindiği
üzere toplu ulaşımın konforunu artırmamızın birinci yolu
raylı sistem ağımızı genişletmekten geçiyor. Yeni dönemde
mevcut raylı sistem ağımıza öncelikli olarak iki yeni hat
daha ekleyeceğiz. 6,8 kilometrelik Belsin-Terminal-Şehir

mızın güçlü olmasını istiyoruz ve bu hedeflerle çalışıyoruz.
Bu anlamda Spor A.Ş.’mizin 2018-2019 döneminde 59 bin
311 öğrenciye spor okulları ile spor yapma imkanı sunması
önemli bir başarıdır. Nüfusumuza göre bu rakamlara baktığımızda açık ara Türkiye’nin en iyi şehriyiz. Yine Spor
A.Ş.’miz 2018-2019 döneminde 552 organizasyonla 452
bin vatandaşımıza spor yaptırdı. Ayrıca, 11 branşta spor
kulüplerimiz var ve bu kulüplerdeki 450 lisanslı sporcumuz
başarıdan başarıya koşuyorlar. Bu çalışmalarımızı artırarak
devam ettireceğiz. Her vatandaşımızın hareket etmesini, en
azından günlük yürüyüşler yapmasını, bisiklete binmesini,
yapabilenlerin parklarımızdaki egzersiz aletlerinden faydalanmasını ve özellikle çocuklarımızın bir spor branşından
kendilerini geliştirmesini sağlamaya çalışıyoruz.
Sayın Başkanım vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
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Ayrıca ekonomimize verdiğimiz desteği sürdürmek amacıyla,
Hükümetimizin Yeni Ekonomi Programı’nda önceliklendirdiği sektörlere ağırlık vererek, stratejik projeleri finanse
etmeye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik, hali
hazırda destek sunduğumuz maden, enerji hammaddeleri,
yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırım projelerini desteklemeyi sürdüreceğiz.

Vakıf Katılım
Yönetim Kurulu Başkanı

ÖZTÜRK
ORAN
ile Söyleşi

○ Katılım bankacılığını, konvansiyonel bankalardan
ayıran noktalardan bahsedebilir misiniz?
⊲ Katılım Bankaları, mali sektörde faaliyet gösteren, reel
ekonomiyi finanse eden ve bankacılık hizmetleri sunan
kuruluşlardır. Katılım Bankaları tasarruf sahiplerinden
topladıkları fonları, faizsiz finansman prensipleri dahilinde
projelerde değerlendirerek (tüketicilere ve işletmelere fon
kullandırımı), oluşan kâr veya zararı yine tasarruf sahipleriyle paylaşırlar.
Katılım Bankalarındaki finansman yöntemleri, müşterinin
ihtiyaç duyduğu malı satıcıdan peşin alıp, müşteriye vadeli
satmaya dayanır. Ayrıca kiralama, ortaklık gibi yöntemlerle
fon kullandırmak da Katılım Bankacılığı prensiplerindendir.
Mal satımında katılım bankalarının alacağı kâr başta tespit
edilir ve borçlanan kişinin hangi tarihte ne kadar taksit
ödeyeceği en başta belirlenir. Uygulanan kâr oranlarında
vade sonuna kadar bir değişiklik yapılmaz ve klasik bankalardaki gibi alacaklar vadesinden önce geri istenmez.

○ Vakıf Katılım, Ekonomi Zirvesi Altın Değerler Ödülleri’nde “Türkiye’nin En Başarılı Katılım Bankası”
ödülünü lâyık görüldü. Vakıf Katılım’ın kuruluşundan
bugüne geçen sürecini rakamlar ile değerlendirir misiniz?
2019 yılını nasıl tamamlayacağınızı öngörüyorsunuz?
⊲ Kurulduğumuz günden bu yana, halkımızın büyük teveccühü ile karşılaşıyoruz. Bu kapsamda hizmet ağımızı
genişletirken, müşterilerimizin ihtiyacı olan faizsiz finans
prensiplerine uygun finansal araçları da sürekli geliştiriyoruz. 2019 yılı ilk yarısında aktif büyüklüğümüz bir önceki
yıla göre yüzde 15.01 artışla 24.1 milyar TL’ye, topladığımız
fonlar yüzde 22.84 artışla 18.65 milyar TL’ye ulaştı. Gerek
güçlü finansal kaynaklarımız, gerekse öz kaynağımızla
reel sektöre olan desteğimizi artırarak nakdi + gayri nakdi
toplam 22.12 milyar TL fon kullandırdık. Şu anda çalışmalarımızı ülkemizin dört bir yanında 94 şubemiz ve yaklaşık
1200 çalışanımızın büyük gayretleriyle sürdürüyoruz.
Sağlıklı bilanço yapımızı koruyarak, emin adımlarla hızla
büyümeye devam ederken, 2019 yılı sonunda 110 şubeye
ulaşma hedefiyle Türkiye genelindeki kapsama alanımızı
genişletmeyi planlıyoruz.

○ Türkiye’nin 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi var. Katılım bankalarına bu
konuda ne gibi görevler düşüyor?
⊲ Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşması için her sektörün
üzerine düşen görev ve sorumlulukları bulunuyor. Katılım
bankacılığı sektörü de ortaya koyduğu hizmetler ve çalışmalarla ülkemizin hedeflerine ulaşması için destek veriyor.
Sektörümüz istikrarlı ve başarılı bir grafik ortaya koyuyor.
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerinden derlenen bilgilere göre; Türkiye’de faaliyet gösteren katılım
bankalarının konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü
2018’de 206 milyar 653 milyon lira oldu. 2017 sonuna
kıyasla yüzde 29,2’lik artış yakalayan katılım bankalarının
2018 yılı net dönem kârı, bir önceki yıla göre yüzde 32,4
artarak 2 milyar 97 milyon liraya ulaştı. Sektörün net kârı,
2017’de 1 milyar 583 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.
2017 sonunda 13 milyar 645 milyon lira seviyesinde olan öz
kaynaklar toplamı, 2018’de yüzde 22,9’luk artışla 16 milyar
769 milyon liraya ulaştı. Türkiye genelinde şube ağını hızla
yaygınlaştıran katılım bankaları, şu anda bin 108 şubede
15 bin 143 kişiyi istihdam ediyor.
Uzun zamandır yüzde 5’lerde seyreden katılım bankalarının
bankacılık sektöründeki payı şu anda yüzde 6’ya çıktı. Ancak
şunu belirtmek gerekiyor; nüfusunun büyük çoğunluğu
Müslüman olan bir ülkede gelmiş olduğumuz seviye faizsiz
finansın potansiyelinin çok altında seyrediyor. Bu nedenle
sektördeki payımızı daha da artırmamız gerekiyor. Bunun
için de konvansiyonel ürünlerin dışında sermaye piyasası
ürünlerinin ciddi anlamda hayatımıza girmesi gerektiğini
düşünüyorum. Hem yurt içi hem de yurt dışında daha fazla
fonu sisteme dâhil ederek, yeni ürün ve hizmetlerle katılım
bankacılığı sistemini çok daha geniş kitlelerle tanıştırmalı
ve sektörü büyütecek çalışmalar gerçekleştirmeliyiz. Bu
doğrultuda reel sektörle aktif bir iş birliği içinde olarak;
kâr-zarar ortaklıkları, proje finansmanları ve sermaye
piyasası enstrümanları ile katılım bankacılığını daha da
geliştirebiliriz.
○ Vakıf Katılım hedefinin 2023’te sektör liderliği olduğunu belirtmektedir. Bu hedefe ulaşmaya yönelik ne
gibi çalışmalar yapılıyor?
⊲ Sizin de belirttiğiniz gibi 2023 yılına geldiğimizde 109 milyar
aktif büyüklüğe erişerek, katılım bankacılığı sektöründe lider
olmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken toplanan fonlarımızı ve
kullandırılan fonlarımızı yaklaşık olarak 3 kat artırarak, 70

milyar liralar seviyesine çıkarmayı planlıyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra
da müşterilerimizin tüm finansal ihtiyaçlarını karşılamak
adına insan kaynağına, teknolojiye, ürün çeşitliliğine ve
şubeleşmeye yatırım yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönem için Vakıf Katılım olarak, Türkiye’nin Milli
Altın Bankası olma projeksiyonunu stratejik hedef olarak
belirledik. Bu doğrultuda attığımız önemli adımlarla geçtiğimiz sene kıymetli maden piyasalarında, piyasa yapıcısı
olan ilk kamu bankası, BİST Kıymetli Madenler ve Taşlar
Piyasasında en fazla işlem yapan kamu bankası olurken;
425 milyon ABD doları değerinde altın ihracatı ile de 854
kurum arasında 3. kurum olma başarısını gösterdik. Bunların yanı sıra uluslararası piyasalardaki işlem hacmimizi
de genişletmemize olanak tanıyacak çalışmalar yapıyoruz.

○ Vakıf Katılım’ın katılım bankacılığı sektörünün ihtiyaç
duyduğu ortaklık ürünlerinin geliştirilmesi konusunda
geleceğe dönük planları nelerdir?
⊲ Geçtiğimiz yıl piyasa koşulları nedeniyle rekabet gücü
bulamayan çiftçilere destek olmak amacıyla, Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri ile yaptığımız iş birliğiyle bir
proje hayata geçirdik. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Tarım
Kredi Birlik A.Ş. ile toplam değeri 50 milyon TL kâr-zarar
ortaklığı modeline dayanan bu projeyle reel üretimle birlikte ülke ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra üretici
çiftçileri ihracata yönlendirmeyi amaçladık. Projenin
kaldıracı ise Tarım Kredi Birlik A.Ş. tarafından 2017 yılında
Adıyaman’ın Kahta ilçesi Organize Sanayi Bölgesi içinde
kurulan badem ve fıstık işleme fabrikası oldu. Adıyaman
ve çevre ekonomisine ciddi katkı sağlayacak fabrikayla, ilk
yıl bölgede yapılacak ticaretin toplamının 100 milyon TL
olmasını bekliyoruz. Vakıf Katılım olarak, bu gibi projelere
destek olmaya devam edeceğiz.
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İhracatta
2023 Hedefine
Türk Eximbank
Desteği
Enis Gültekin
Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı

Temel amacımız kredi ve
sigorta desteğimizi artırmak,
finansman ürünlerimizi çeşitlendirmek, destek verdiğimiz
ihracatçı sayısını artırmak,
daha fazla KOBİ’ye ulaşmak ve
verdiğimiz tüm bu hizmetleri
daha hızlı gerçekleştirmek,
ihracatçılarımızı operasyonel
yüklerden kurtarmak ve bunların yanı sıra ilk defa ihracat
yapacaklara da mihmandar
olabilmek…

Ü

lkemiz için ihracat son dönemde çok
daha önemli hale geldi. Ülkemizin
2018 yılında 168 milyar dolar olan
ihracatını 2023 yılında 226,6 milyar
dolara çıkarma hedefi, Temmuz
ayında yürürlüğe giren 11. Kalkınma
Planı ve Ağustos ayında açıklanan İhracat Ana Planı
ile kamuoyuna duyuruldu. Bu hedefe Türk Eximbank
olarak biz de önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz.
Bu kapsamda On Birinci Kalkınma Planı’nda Bankamızla ilgili hedeflere sanayi politikaları başlığı
altında yer verildi. Güçlü finansal yapı çerçevesinde
sanayiye yönelik programları güçlendirerek öncelikli
sektörlerin ihracat kapasitelerinin geliştirilecek ve öz
sermayesi güçlendirilerek Türk Eximbank’ın toplam
desteklerinin Türkiye ihracatına oranı kademeli olarak
artırılacak. 2018 sonunda yüzde 26 olan toplam desteğimizin Türkiye ihracatına oranı 2023 yılında yüzde
30’a yükselecek. Destek verdiğimiz ihracatçı sayısını
ise 2023 yılında 15.500’e yükselteceğiz.
Ağustos ayında açıklanan İhracat Ana Planı’nda da
Bankamıza önemli görevler düşüyor. Ana Plan kapsamında 2019 yılında ihracatçılarımıza finansal ihti-

yaçlarına göre yeni ürünleri devreye alacağız. İşletme
sermayesi garanti programı, sigortalı alacağa dayalı
kredi programı, yurt dışı teminat mektubu programı
ve yeni sigorta ürünleriyle ihracatçılarımızın ve müteahhitlerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz.
Temel amacımız kredi ve sigorta desteğimizi artırmak,
finansman ürünlerimizi çeşitlendirmek, destek verdiğimiz ihracatçı sayısını artırmak, daha fazla KOBİ’ye
ulaşmak ve verdiğimiz tüm bu hizmetleri daha hızlı
gerçekleştirmek, ihracatçılarımızı operasyonel yüklerden kurtarmak ve bunların yanı sıra ilk defa ihracat
yapacaklara da mihmandar olabilmek…
2019 yılı ihracata desteğimizi artırdığımız bir yıl olacak.
Ağustos ayı başında 15,19 olan TL kredi faizlerini Eylül
ayında 11,66 düzeyine getirdik. Döviz kredilerimizde
de düşük maliyet avantajı sunuyoruz. Yani Bankamız
ihracatçılarımıza daha fazla finansmanı daha ucuza
sağlamak istiyor. Ayrıca bu yıl yüksek teknolojili ürün
ihracatına Türk lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi
destek paketi oluşturduk. Döviz kredisi cinsinden
de Türk menşeli yatırım malı alımlarına yönelik 100
milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracına
yönelik ise 500 milyon dolarlık destek vereceğiz. Her
şey ülkemizin ihracatta rekorlar kırması için.
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Umut İlhan Durmuşoğlu
T.C. Adalet Bakanlığı
Arabuluculuk Daire Başkanı

Arabuluculuğun
Dünü Bugünü

T

oplumların gelişmişliği
ekonomik, eğitim ve sosyo-kültürel kalkınmışlığının yanında adalet sisteminin ulaşılabilir, etkin,
gelişmiş ve toplumsal
güveni içeren unsurları sağlamasıyla ölçülmektedir. Günümüzde adalete erişimin
kolay olması, devletlerin vatandaşlarına
sunduğu en önemli hizmetlerin başında
gelmektedir. Bu bağlamda, alternatif
uyuşmazlık çözüm yöntemleri, adalete
erişimin en kolay, hızlı ve ekonomik yolu
haline gelmiştir.
Arabuluculuk, uyuşmazlık yaşayan
tarafların, görevini tarafsız ve bağımsız
bir şekilde ifa eden bir arabulucunun
moderatörlüğünde, sorunlarını müzakere ederek çözüm bulmalarına yarayan
mahkeme dışı bir alternatif çözüm yön-

temidir. Arabulucu taraflara herhangi
bir yönlendirmede bulunmaz, tarafları
dinler, ihtiyaçlarını tespit eder ve açık
uçlu sorularla tarafların kendi sorunlarını
kendilerinin çözüme kavuşturması için
yardımcı olur.
Ülkemizde arabuluculuk 2013 yılından bu
yana başarı ile uygulanmaktadır. Alternatif
uyuşmazlık çözümü olarak kullanılan
müzakere ve arabuluculuk yöntemlerinin
her ikisi de esasında öteden beri var olan
kurumlardır. Anlaşmazlıkların çözüme
bağlanmasında evrensel, eşitlikçi ve barışçı
bir yöntem olan müzakere yönteminin
tarihi neredeyse insanlık tarihi ile eştir.
Arabuluculuk, özünde uzlaşma kültürü
olan toplumumuza uzak bir müessese
değildir. Geçmişimizde uygulanan bir
sistemdir. Komşularımız, esnaflarımız,
işçi ve işverenlerimiz arasında uzlaşma

kültürü yaygındır. Ahilik teşkilatı 800 yıl
öncesinden başlamak üzere esnaflarımız
arasında barışa katkı sağlamıştır.
Arabuluculuk, bünyesinde pek çok avantajı barındırmaktadır. Her şeyden önce
yargılama ile kıyas götürmeyecek ölçüde
zaman ve emek tasarrufu sağlamaktadır.
Zira arabuluculukta uyuşmazlıkların büyük
bir kısmı bir günden daha kısa sürede
sonuçlandığı gibi iş uyuşmazlıklarında
dava şartı arabuluculukta bu süre azami
4 hafta, ticari uyuşmazlıklarda ise 8 hafta
olarak belirlenmiştir. Yine arabuluculuk,
başta harç olmak üzere yargılama giderlerinden de tasarruf sağlamakta, tarafları,
ciddi meblağlara ulaşabilen keşif, bilirkişi
ücreti vs. giderlerden kurtarmaktadır. En
önemlisi, sürecin tüm safhalarına tarafların
egemen olmasından dolayı iki tarafın da
kazanacağı dostane bir çözüm yolu olan

Arabuluculuk, uyuşmazlık yaşayan tarafların, görevini
tarafsız ve bağımsız bir şekilde ifa eden bir arabulucunun moderatörlüğünde, sorunlarını müzakere ederek
çözüm bulmalarına yarayan mahkeme dışı bir alternatif çözüm yöntemidir. Arabulucu taraflara herhangi bir
yönlendirmede bulunmaz, tarafları dinler, ihtiyaçlarını
tespit eder ve açık uçlu sorularla tarafların kendi sorunlarını kendilerinin çözüme kavuşturması için yardımcı
olur.

arabuluculuk, uzlaşı kültürünün gelişmesine de vesile olacaktır. Arabuluculukta
sürecin gizli olması, beyan ve belgelerin
mahkemede kullanılamaması ticari sırrın
saklanması açısından büyük önem arz
etmektedir. Mahkemelerdeki aleniyetin
aksine arabuluculukta süreç tamamen
gizlidir. Bu anlamda davanın aksine,
emsal oluşturmayacaktır. Arabuluculuk
sonucunda varılan anlaşma mahkeme
kararı niteliğinde olup, anlaşmaya varılan konular açısından sonrasında dava
açılamayacaktır.
İş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk sistemi 01.01.2018 tarihinde
uygulanmaya başlanmıştır. 7036 sayılı İş
Mahkemeleri Kanunu ile hukuk hayatımıza
giren dava şartı olarak arabuluculukta,
dava açmak isteyen taraf, öncelikle arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu
kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen
yazı işleri müdürlüğüne başvuru yapmaktadır. Büro tarafından karşı tarafın, karşı
taraf birden fazla ise bunlardan birinin
yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı
yerdeki komisyon başkanlığına Arabuluculuk Daire Başkanlığınca bildirilen
listeden bir arabulucu atanmaktadır.
Arabulucu taraflar ile iletişime geçerek
her iki tarafa da uygun bir randevu günü
vermekte ve süreç bu şekilde başlamaktadır. Bu kapsamda taraflardan herhangi bir
başvuru ücreti ya da başka bir ücret talep
edilmemektedir. Arabuluculuk faaliyeti
sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar
katılmadığı için görüşme yapılamaması
veya görüşmeler sonunda tarafların
anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik
ücret tutarı Adalet Bakanlığı bütçesinden

ödenmekte, iki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları
hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin
ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca
eşit şekilde karşılanmaktadır.
Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk, ilgili mevzuatsal düzenlemeler
ile 01.01.2019 tarihinde uygulanmaya
başlamıştır. Konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat
talepleri hakkında, dava açılmadan
önce arabulucuya başvurulmuş olması
dava şartı haline getirilmiştir. Uygulama
anlamında, başvuru ve diğer aşamalar, iş
uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk
sistemi ile aynıdır.
Geçtiğimiz günlerde ülkemizde arabuluculuk açısından önemli bir diğer gelişme
de Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi’nin
46 ülke ile birlikte imzalanması olmuştur.
Bu sözleşmeyle, sözleşmeye taraf olan
ülkeler arasındaki uluslararası ticari uyuşmazlıkların, dostane bir çözüm yöntemi
olan arabuluculuk yoluyla çözülmesi
önündeki hukuki ve bürokratik engellerin
kaldırılması sağlanmış olacaktır.
Arabuluculuğun ülkemiz hukuk sisteminde
bilinirliği ve kullanımı gün geçtikçe artmakta, uygulama alanı genişlemektedir.
Vatandaşlarımız bu sistemin avantajlarını
görerek benimsemişlerdir. İnanıyorum
ki, arabuluculuğun yanında uzlaştırma,
sulh ve tahkim gibi diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kullanımının artması ile uzlaşı kültürü gelişecek,
neticesinde bu yöntemler toplumsal
barışa katkı sunacaktır.
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Kayseri OSB
Türkiye – ABD İş
Çalışma Yemeğine
Katıldı
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Kayseri OSB’de “Kansere
Karşı Birlikte (KANKA)
Derneği ile Kanserle
Mücadele” Toplantısı
Yapıldı

Başkanı Mehmet Büyüksimitçi,
Kayseri Sanayi Odası Meclis
Başkanı Abidin Özkaya, BOYDAK
Holding CEO’su Alpaslan Baki
Ertekin, Kansere Karşı Birlik
Derneği (KANKA) Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü,
KANKA Derneği Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Kayseri’nin önde gelen
iş insanları katıldı.

cısı Mehmet Özhaseki, Kayseri
Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş
Karamustafa, Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.
Mustafa Palancıoğlu, Kayseri
OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Nursaçan ve Kayseri OSB
Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri
Sanayi Odası Yönetim Kurulu

sağlamak ve tedavi sürecinde
ailelerimizin de en iyi şekilde bu
süreci atlatmalarına yardımcı
olmak amacıyla 2017 yılında kurulan dernek çalışmaları hakkında
davetlilere detaylı bilgiler verildi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un ülkemizi ziyareti dolayısıyla, TOBB ve ABD Ticaret Odası işbirliğinde düzenlenen
“Turkey - US Business Working Dinner” iş çalışma yemeğine
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim
Kurulu Üyesi Şaban Andaç ve işadamı Seyhan Arifoğlu katıldı.

Kanser hastası çocuklarımızı en
kaliteli imkânlar ile tedavi etmek
ve en kısa sürede iyileşmesini

kişi, kurum ve kuruluşlar, artık
geleneksel sorumlulukları dışında
toplumsal sorumlulukları olduğunun bilincindedirler. Kurum
yöneticileri olarak bizler de, büyük
resmin bir parçası olduğumuzu
dolayısıyla, toplumsal sorunlara
seyirci kalamayacağımızın bilincindeyiz. Kurum ve kuruluşların
sosyal projelere olan desteğinin,
giderek daha fazla önem kazandığı
da, ayrıca bilinen bir husustur.
Toplumun bütün kesimleriyle
tam bir birlik ve beraberlik oluş-

Toplantıda; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret
Bakanı Wilbur Ross ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan
birer konuşma yaparak; Türkiye ile ABD arasında mobilya,
otomotiv, sivil havacılık, tekstil ve diğer sektörlerde mevcut
ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılacak
adımlar üzerinde duruldu.
Toplantıda ayrıca; muhtelif sektör temsilcileri tarafından
sektör çalışmalarına dair detaylı bilgiler sunuldu.

Kanserli hastalara ve ailelerine
daha iyi imkânlar sunulması için
kurulan Kansere Karşı Birlik Derneği (KANKA) tarafından yaptırılmakta olan ERÜ Çocuk Kanser ve
Kemik İliği Nakli Hastanesi Projesi
hakkında toplantı Kayseri OSB ev
sahipliğinde yapıldı.
Toplantıya Kayseri Valisi Şehmus
Günaydın, Kayseri Milletvekili ve
AK Parti Yerel Yönetimlerden
Sorumlu Genel Başkan Yardım-

Kayseri OSB Yönetim Kurulu
Başkan Tahir Nursaçan toplantıda
yaptığı konuşmada: “Günümüzde

tuğunda, birlikte yaşamanın bir
anlamı olabilir.
Yüce Kitabımız Kur’an’da; “İyilik
ve takvada birbirinizle yardımlaşın” buyurmaktadır. Sevgili
Peygamberimiz de; “İnsanların
hayırlısı, insanlara yararlı olandır” buyurmak suretiyle, bunun
önemi bizlere net olarak ifade

etmektedir. Bu bakımdan; milletçe, toplumumuzu ilgilendiren
hayati konularda, daha sorumlu,
bilinçli ve duyarlı olmak zorunda
olduğumuzun bir kez daha altını
çizmek istiyorum. Dedi.
Toplantıda sırasıyla; Kanka Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa
Karakükçü, ERÜ Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Çalış, Kayseri OSB

Başkanı Tahir Nursaçan, Boydak
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve
CEO’su Alparslan Baki Ertekin,
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç, Milletvekili
Baki Ersoy, Milletvekili Mehmet
Özhaseki ve Kayseri Valisi Şehmus
Günaydın tarafından, hayati önem
arz eden söz konusu projeye
destek sağlanmasına dair birer
konuşma yapıldı.
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Mesleki ve teknik eğitimin öncelikli sorunu, kendisine toplum
tarafından atfedilen değerde aşınma olmasıdır. Meslekî ve
teknik eğitim, genel anlamda ikincil bir eğitim olarak görülmekte, sosyoekonomik bakımdan daha çok genel ortaöğretim
ve yükseköğretime atfedilmektedir.

Mesleğim
Hayatım
Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü

Ü

lkemizin sürdürülebilir kalkınmasında
mesleki ve teknik eğitimin yeri ve önemi
yadsınamaz bir gerçekliktir. Gelişmiş toplumların önemli göstergelerinden biri de
nitelikli insan kaynağının varlığıdır. İnsan
kaynağımızı gelişmiş ülkeler seviyesine
çıkarmanın yolu, mesleki ve teknik eğitimden geçmektedir.
Dijitalleşen dünyada teknolojiyi her alanda tasarlayacak, geliştirecek, üretecek insan kaynağının yetiştirilmesi, kaçınılmaz
bir gerekliliktir. Tüm dünyada başlayan sanayi dönüşümünün
ülkemizde oluşturacağı potansiyel etkileri değerlendirildiğinde;
hem sanayimizin hem de eğitim sistemimizin bu dönüşüme
hazırlıklı hale getirilmesi, ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesine
taşımak için bir kalkınma fırsatı görülmektedir. Mesleki ve
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak hedefimiz, bu dijital
çağın gerektirdiği nitelik ve donanıma sahip insan kaynağını
yetiştirmektir.

Son dönemlerde yapılan başarılı çalışmalar sonucunda bu
algının olumlu yönde değiştiği görülmektedir. Özellikle son
dönemde, Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında
oluşturulan “Mesleğim Hayatım” portalı, iş dünyasının ihtiyaç
duyduğu alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı
vermek, mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesini
sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların önemli bir ayağıdır.
Öğrenciler için yol gösterici olacak portal ile öğrenci, öğretmen, aile, işverenler, iş arayanlar ve ilgili kurumlar gibi çok
paydaş, ortak bir noktada buluşma imkânını yakalamıştır. Bu
ve benzeri çalışmalar mesleki ve teknik eğitimin toplumda
giderek daha fazla değer görmesine katkı sağlamaktadır
Bir diğer önemli nokta ise yeni dönemle sektörle
işbirliği içinde açtığımız model okullarımıza
öğrencilerin yoğun talep göstermesidir. Millî
Eğitim Bakanlığı ile ASELSAN Elektronik
Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan
protokol kapsamında kurulan ASELSAN
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine
merkezi olarak yerleşen öğrencilerin
en yüksek yüzdelik dilimi %0,46’dır.
Millî Eğitim Bakanlığı ile İstanbul
Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine merkezi olarak yerleşen
öğrencilerin en yüksek yüzdelik dilimi %1,26’dır.
Bu okulların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında kurulan Cağaloğlu Geleneksel Türk
Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kontenjanının
dolduğu görülmektedir. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
imzaladığımız bir diğer protokol kapsamında işbirliği yaptığımız
38 programın 30’unda kontenjanların tümü dolmuştur. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret
Odası ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile çok paydaşlı olarak
imzaladığımız protokol kapsamındaki 72 okulda bulunan 115
programın 104’ü tamamen dolmuştur. Ortalama kontenjan
doluluk oranı %96,93 olmuştur.
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kazası ve meslek hastalıkları ile genel sağlık sigortası prim
giderleri sağlanmaktadır.
• Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Faaliyetleri: Öğrencilerin
çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla; Uluslararası
MEB Robot Yarışması, Kitap okuma yarışması, kurum/
kuruluşlar ile imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında
ilgili meslek alanlarına yönelik çeşitli yarışma ve etkinlikler
düzenlenmektedir.
• Mezunlara Verilen Haklar: Bütün meslekî ve teknik eğitim
mezunlarına teknisyen unvanı verilmektedir. Meslekî ve
teknik ortaöğretimden meslek yüksekokullarına geçişte,
sınav sonucuna göre alanında eğitim yapmak isteyen
mezunlara ek puan verilmektedir. Mezun olduktan sonra
öğrenim görülen meslek alanlarına göre ek puan verilen
yükseköğretim programları için https://yokatlas.yok.gov.tr/
adresi ziyaret edilmelidir. Ayrıca mesleki ve teknik eğitim
mezunlarına, KOSGEB ile yapılan protokol kapsamında kendi
iş yerini açan meslekî eğitim mezunlarına KOSGEB tarafından 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi verilmektedir.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yerleşen öğrenciler 54
alanda ve bu alanlar altındaki 199 dalda, 4 yıllık bir eğitim
almaktadır. Bunun yanı sıra mesleki eğitim merkezlerini
tercih eden öğrencilerimiz 27 alanda ve bu alanlar altındaki 142
dalda eğitim göreceklerdir. Öğrencilerimiz bu eğitimlerinin
önemli bir bölümünü sektörde beceri eğitimi alarak geçirecek
ve alanlarında nitelikli bireyler olarak mezun olacaklardır.
Bugün itibariyle mesleki ve teknik eğitim öğrencilerine, eğitimleri süresince ve mezuniyetlerinde birçok avantaj sağlanmaktadır. Bunları sıralamak şu başlıklar altında sıralayabiliriz;
• İşletmelerde Meslekî Eğitim ve Staj: Öğrenciler meslekî
eğitim uygulamalarını, işletmelerde meslekî eğitim ve
stajla yapmaktadır. İşletmelerde Meslekî Eğitim; meslekî
ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri
eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî
ve teknik eğitim okul ve kurumlarında, işletmelerde veya
kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde aldıkları eğitim
uygulamalarıdır.
• Ücret: İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından
asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olmamak
üzere ücret ödenmektedir. Ayrıca işletmeler tarafından
öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde
personel çalıştıran işletmeler için üçte biri devlet desteği
olarak işletmelere geri ödenmektedir.
• Yurtdışı İşletmelerinde Beceri Eğitimi ve Staj: Öğrenciler, kardeş okul uygulaması, uluslararası ikili anlaşma,
protokol ya da bir proje kapsamında, sigorta dâhil, her
türlü sorumluluk kendilerine ait ve giderleri kendileri ya
da proje çerçevesinde karşılanmak üzere alanlarıyla ilgili
beceri eğitimi ve stajlarını yurtdışındaki işletmelerde de
yapabilirler.
• Sigorta İşlemleri: Öğrencilerin güven içinde eğitimlerine
devam etmesi ve oluşacak herhangi bir olumsuz durumda
mağdur edilmemesi amacıyla meslekî eğitim merkezi prog-

ramlarında 9. sınıftan itibaren, Anadolu Teknik ve Anadolu
Meslek Programlarında ise 10. sınıftan itibaren iş kazaları
ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmıştır. Sektörün
arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve sektörün mali
yükünü azaltmak amacıyla işveren tarafından çıraklara
ve meslek lisesi öğrencilerine asgari ücretin en az %30’u
tutarında ücret ödenmektedir.
• Bursluluk ve Yatılılık İmkânları: Maddi imkânları
yetersiz olan öğrenciler isterlerse yatılılık imkânlarından
ve İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına
(İOKBS) girerek bu sınav sonucuna göre burs imkânlarından
faydalanabilirler. Kurum/kuruluşlarla yapılan iş birliği
protokolleri kapsamında maddi imkânları yetersiz olan
başarılı öğrencilere özel burs desteği de sağlanmaktadır.
• Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarını İzleme Portalı: E-mezun sistemi ile meslekî ve

teknik ortaöğretim sistemine ilişkin okul ve alan bilgilerine, haberlere, bağlantılara ve daha fazla bilgiye erişim
sağlanabilmektedir. E-mezun web sitesinde (http://emezun.
meb.gov.tr) yayımlanan ve mezun öğrenciler ile mezunlara
istihdam imkânı sağlayan işverenlere uygulanan anketler
vasıtasıyla gerçekleştirilen ve mezunlara kariyer planlaması konusunda rehberlik edilebilme imkânı da sağlayan
bu çalışmayla, her yıl izleme ve değerlendirme (e-mezun)
raporu hazırlanmaktadır.
• İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma:
Öğrenim gördüğü meslek hakkında bilgi, beceri ve görgüsünü artırmak isteyen meslekî ve teknik anadolu lisesi
öğrencileri, yaz tatillerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
tarafından 15 yaş ve üstü bireylere sağlanan işbaşı eğitim
programlarından faydalanabilmektedir. İşbaşı eğitim programına katılan öğrenciler için ücret verilmektedir. Ayrıca iş

• Mezunlara Verilen Belge ve Unvanlar
◊ Alan ve dalda diploma (MTAL)
◊ Ustalık ve kalfalık belgesi (MEMP)
◊ Teknisyenlik unvanı
◊ İşyeri açma belgesi
◊ EUROPASS belgesi
◊ Aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri
gösteren belge
◊ Usta öğreticilik belgesi
• Mesleki Eğitim Merkezi Diploması: Mesleki eğitim
merkezlerinde eğitim gören öğrencilerimizin lise diploması
alabilmesi için yasal düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile ustalık programını bitiren öğrenciler, belirlenen
fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde veya açık
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Şekil 1: Alanlara Göre OSB’lerde Bulunan MTAL Öğrenci Sayıları

Şekil 2: Alanlara Göre OSB’lerde Bulunan MEM Öğrenci Sayıları

Organize sanayi bölgelerinde özel ve resmî mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki
eğitim merkezleri bulunmaktadır. Temmuz 2019’da yapılan düzenleme ile özel sektörün
kendi talep ettiği nitelikte iş gücünü yetiştirebilmesine imkân sağlamak amacıyla özel
mesleki eğitim merkezi açılmasına imkan verilmiştir.
Okul/Kurum
Sayısı

Öğrenci Sayısı

Resmî Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

34

14.133

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

39

26.121

Mesleki Eğitim Merkezi

32

10.585

Okul/Kurum

öğretim lisesinde alarak meslek lisesi diploması alabilecek
ve meslek lisesi mezunlarına sağlanan bütün avantajlardan
faydalanabileceklerdir.

Organize Sanayi Bölgelerinde en fazla öğrencisi bulunan alanlara baktığımızda, elektrik-elektronik teknolojisi, makine teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri gibi
endüstriyel alanlar ön plana çıkmaktadır.

• Askerlik İşlemleri: Mesleki ve teknik eğitim mezunlarına
askerlik ile ilgili de önemli avantajlar sağlanmıştır. Haziran
ayında Askere Alma Kanunu’nda yapılan düzenleme ile
birlikte lise ve dengi okullardan mezun olanlara 3 yıl erteleme hakkı verilirken mesleki ve teknik lise mezunlarına
mevcut 3 yıla ilave 3 yıl daha erteleme hakkı tanınmıştır.
Kanun’da ayrıca, erteleme süreleri için “Lise ve dengi okul
mezunları için 22 yaşını geçemez.” denirken mesleki ve
teknik lise mezunları için, 25 yaşını tamamladıkları yılın
sonunu geçemez denmektedir.
OSB’ler, birçok üretim alanından sektör temsilcilerini bir araya
getirmeleri dolayısıyla mesleki ve teknik eğitimin niteliğini
artırma açısından önemli bir potansiyele sahiptir. İşbaşı
eğitim açısından sağladığı fırsatlar ve özel sektörle etkileşim
arttıkça niteliği de artan mesleki ve teknik eğitim kurumlarının OSB’lerde yer alması, öğrencilere kendilerini geliştirme
açısından birçok imkân vermektedir. Bu imkânlar, birçok
sektörde işbaşı eğitim olanaklarının artması, mesleki derslere
OSB içinde üretim yapan sektör temsilcilerinin katılması,

Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan mesleki eğitim merkezlerine baktığımızda ise
güzellik ve saç bakım hizmetleri, motorlu araçlar teknolojisi, makine teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi metal teknolojisi gibi alanların ön plana çıktığını görüyoruz.

üretim yapan birçok kuruma ait süreçlerin gözlenebilmesi ve
karşılaştırılabilmesi ile öğrencilerin OSB’de üretim süreçlerini
sürekli gözlemleyebilmeleri dolayısıyla istihdam alanlarını
yakından tanıyabilmeleridir.

OSB’ler mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmek için önemli bir
potansiyele sahiptir. Mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin staj ve işbaşı eğitimlerini yapabilecekleri birçok kurumun bir arada olması, uygulamaya dönük becerilerini
geliştirmeleri için öğrencilere çeşitli fırsatların sunulmasını sağlamaktadır. Mezunlarının istihdam oranlarının oldukça yüksek (%88) olduğu mesleki eğitim merkezlerinde
öğrenciler, yoğun işbaşı eğitimi almaktadır. OSB’lerdeki mesleki eğitim merkezlerinin
yaygınlaştırılmasının, mezunların istihdam olanaklarını zenginleştireceği ve işbaşı eğitimi yaptığı işletmede istihdam edilen mezun oranını (%75) artıracağı düşünülmektedir.
OSB’lerde uygulamalı eğitimle yetişen mesleki eğitim merkezi mezunları özel sektörün
usta ve kalfa ihtiyacını karşılayacaktır.

KAYSERİ KİTAP
FUARI AÇILDI
11-20 Ekim tarihleri arasında
kitapseverleri bir araya getirecek
olan Kayseri Kitap Fuarının açılış
töreni gerçekleştirildi.
Açılış törenine Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan ve OSB
Yönetimi iştirak etti.
Dünya Ticaret Merkezinde üçüncüsü açılan Kayseri Kitap Fuarında
ünlü yazarlarla söyleşiler ve imza
günleri gerçekleştirilecek.
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da dört üniversiteye sahiptir. Kısacası Kayseri tarihi boyunca
önemli bir uygarlık merkezi olmuş, bugün de bu özelliğini
devam ettirmektedir.
Yazımın başlangıcına koyduğum sözün gerekçesi nedir?
Aslında bu sözü Albert Einstein’ın “Hayal gücü kuru bilgiden
daha önemlidir. Kendimi ve düşünme yöntemimi incelediğim zaman,
fantezi yeteneğimin bilimi özümseme becerimden daha anlamlı
olduğu sonucuna varıyorum.” sözü ile desteklemem gerektiğini
düşünüyorum. Çünkü “icat çıkaranların” önce bu icatların
hayallerini kurduklarını biliyoruz. Hayal kurma ise sanatın

Büyük önder Atatürk, “İnsanların hayatına, faaliyetine hâkim olan
güç ibda (insana özgü yaratma) ve icat kabiliyetidir.” der (Özsoy,
2015). Aynı hayal kurmada olduğu gibi sanatsal yaratıcılık
olmadan sanat olmaz; yaratıcılığı da en çok sanat geliştirir.
Sanat aynı zamanda duyguların ifadesidir ve eğitimde yer
almasıyla da bireylerin duygularını geliştirir. Bu bağlamda
OECD (Dünya Ekonomik Formu) için hazırlanan Geleceğin
Meslekleri Raporunda (Grey, 2016) yaratıcılık ve duygunun
önemini gösteren 21. yüzyılın becerileri sıralaması dikkat
çekicidir. Hazırlanan rapor Dördüncü Endüstri Devrimi’nde
başarı için gereken 10 beceriyi 2015 yılı ile karşılaştırmalı
olarak aşağıdaki tabloda sıralıyor:
2020

2015

1- Karmaşık problemleri çözme

1- Karmaşık problemleri çözme

2- Eleştirel düşünme

2- İşbirliği

3- Yaratıcılık

3- İnsan yönetimi

4- İnsan yönetimi

4- Eleştirel düşünme

5- İşbirliği

5- Müzakere becerileri

6- Duygusal zekâ

6- Kalite kontrol

7- Muhakeme gücü ve karar verme

7- Hizmet oryantasyonu

8- Hizmet oryantasyonu

8- Muhakeme gücü ve karar verme

9- Müzakere becerileri

9- Etkin dinleme

10- Bilişsel esneklik

10- Yaratıcılık

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu – Geleceğin Meslekleri Raporu, 2016

Tayyare Fabrikası (1926)

Prof. Dr. Vedat Özsoy
TOBB ETÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Sanat ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi

“Piramitler, katedraller ve
roketlerin varlığının sebebi
ne geometri, ne inşa teorileri ne de termodinamik
değil, bunları gerçekleştirenlerin belleklerinde bu
nesnelerin daha önceden
birer resim olarak biçimlenmiş olmasıdır.”
Egene S. Ferguson,
Teknoloji Tarihçisi

K

ayseri bir ticaret ve sanayi kentidir. Tarihi İ.Ö.
2500 yıllarına, Hatti’lere, Asurlulara, Hitit
“Kaniş Karum’una” kadar giden eski bir ticaret
kültürü vardır. Bu kültür Anadolu Selçukluları
döneminde kurulan “Yabanlu Pazarı” ile devam
etmiş, zamanımızda da önemini korumaktadır. Aynı derecede önemli bir sanayi ve teknoloji merkezi de
olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan Tayyare Fabrikası, Sümer Bez Fabrikası, daha sonraki yıllarda kurulan Tank
Ağır Bakım Fabrikası, Anadolu ve Birlik Mensucat Fabrikaları
bunun delilleridir.
Kayseri ayrıca önemli bir tarih ve eğitim kentidir. Hitit ve Asur
yazılı tabletleri ve kaya kabartmaları ile başlayan eğitim ve
öğretim süreci, Roma, Bizans döneminde ve Anadolu Selçuklularının mektep ve medreseleriyle devam etmiş, Osmanlı ve
Cumhuriyet dönemlerinde önemli aydın, iş ve devlet adamlarının yetişmesini sağlamıştır. Günümüzde bir tarih kenti olarak
çok önemli tarihi yapı ve kalıntılara, bir eğitim kenti olarak

Sümer Bez Fabrikası (1935)

temel ögesidir. Sanat hayal kurma ile başlar; hayal olmazsa
sanat olmaz. Bu durumda bilimle sanat arasında önemli bir
ortak çıkış noktası vardır. Bilimin uygulamalı hale gelmesi
teknolojik icatlarla olur; her biri özgün icatlar olan sanat eserleri de kurulan hayaller sonucunda ortaya çıkar. Ünlü eğitim
felsefecisi Ernest L. Boyer; “Güzel sanatlar uygarlığın ölçülebildiği
araçlardır” der. Kayseri’de bulunan Anadolu uygarlıklarına ait
eserler bunun birer göstergesidir. Kayseri’de yetişen sanatçı,
mimar, bilgin, tüccar ve sanayiciler kurdukları hayallerle
kentin bir uygarlık merkezi haline gelmesini sağlamışlardır.

Tabloda da görüldüğü gibi yaratıcılık, duygusal zekâ ve eleştirel
düşünce becerileri çok önemseniyor. Bunlar sanat ve tasarım
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dersler yeterli zaman ayrılarak doğru işlendiğinde duygusal
zekâyı, duyarlılığı ve empatik düşünme becerisini de geliştirir.
Tarihte özellikle mimarlık ve edebiyat sanatlarında önemli
eserlere imza atan Kayserili sanatçılar var ancak Cumhuriyet
dönemine baktığımızda, birkaç geleneksel sanatları icra edenler
dışında ülkemizi ulusal veya uluslararası düzeyde temsil eden
Kayserili ressamlara, heykeltıraşlara, seramik sanatçılarına ve
tasarımcılara rastlamak çok zor. Bunun temel nedeni başta
kentimizin ileri gelenleri olan aydınlarının yanı sıra tüccar ve
sanayicilerimizin sanatın önemini yeterince takdir etmemeleri
olabilir diye değerlendiriyorum. Günümüzde metropol olan
Kayseri’nin sanatı ve tasarımı göz ardı ederek 21. yüzyılın önemli
bir ticaret ve sanayi kenti olması mümkün gözükmemektedir.
Dünyayı gezip görmeyi seven Kayserililer de bilirler ki estetik
ve simgesel binalarıyla, büyük ve düzenli parklarıyla, meydanlarında anıtsal heykelleriyle, müze ve sanat galerileriyle,
insanlarının nazik davranışlarıyla hafızamıza kazınan dünya
şehirleri bizlerde güzel hatıralar oluşturmuşlardır.

Sahabiye Medresesi (1267)

Ülkemize ve dünya uygarlığına kentimizin yapabileceği maddi
ve manevi kültürel katkıların temelinde sanatın ve tasarımın
yattığı unutulmamalıdır. Kent halkının sanatla ne kadar içli
dışlı olduğu çok önemlidir, çünkü bu bir estetik kültür, estetik
kültür de estetik çevre ve estetik davranış oluşturur. Sadece
görsel güzellikler için değil, güzel ahlak için de estetik planlı
ve düzenli yerleşimi olan, özgün sanat eserleri ve mimari
yapılarla donanmış bir kentte yaşamak tüm Kayserililerin
hakkı olmalıdır.

“The Interlace” / Singapur / OMA / Mimar Ole Scheeren (2007)

KAYNAKÇA

becerileri olan uzman, mühendis ve tasarımcılar olmaları
mümkün olabilecektir. Bugün Amerika Birleşik Devletlerinde
geliştirilmiş olan ve diğer bazı ülkeler tarafından da kullanılan
STEAM eğitimi projesi, fen bilimlerini, teknolojiyi, mühendisliği, sanatı ve matematiği birlikte planlanmış olarak okullarda
projeye uzanan bir öğretim programıyla uygulanmaktadır
(Gunn, 2017). Bunun amacı bu ülkelerde çok ihtiyaç duyulan
yaratıcı, buluşçu, yetenekli, yenilikçi öğrenciler yetiştirmektedir.

Gevher Nesibe Medresesi ve Darüşşifası (1204)

eğitimi programlarının temel taşlarıdır ve yüzyılımızın önemli
becerileri arasında sayılmaktadır. Ülkemiz endüstrinin ihtiyaç
duyduğu yaratıcı, yetenekli, becerili ve yenilikçi (inovatif)
düşünüp hareket edebilen uzman, mühendis ve tasarımcılar
yetiştirebilmek için onların her kademede alacakları eğitimde
sanat ve tasarımın gücünden yararlanmalarını sağlamak
gerekmektedir. Bunun için de mutlaka çok erken yaşlardan
itibaren çocuklarımıza, daha sonra da gençlerimize vereceğimiz eğitimde onların herhangi bir sanat dalıyla mutlaka
ilgilenmelerini; bir çalgı aletini kullanabilmelerini, ya da resim,
heykel, seramik, hat, tezhip gibi bir görsel sanat alanıyla ilgili
olmalarını sağlamamız önemlidir. Böylece onların yaratıcı
düşünebilen, duygusal zekâları gelişmiş, inovasyona açık

OECD’nin uzmanlara yaptırdığı bir araştırmanın raporuna
dayalı bir yayını vardır: Art for Art’s Sake? The Impact of Arts
Education. Sanat Sanat İçindir mi? Sanat Eğitiminin Etkisi adını
taşıyan raporu Genel Bakış adı altında Ellen Winner, Thalia R.
Goldstein and Stéphan Vincent-Lancrin (2013) kaleme almışlar. Rapor; “Sanat eğitiminin genellikle eleştirel ve yaratıcı
düşünceyi geliştirmenin bir aracı olduğu söylenir. Bu rapor,
sanat eğitiminin bu tür sonuçlar üzerindeki etkisi hakkında
deneysel bilginin durumunu incelemektedir.” ifadesiyle
başlamaktadır. Raporun yönetici özetinde, “Bilim insanları ve
girişimcilerin yanı sıra sanatçılar, toplumlarımızda inovasyon için
rol modeldir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sanat eğitiminin
yaygın olarak inovasyon için kritik olarak kabul edilen becerileri
geliştirmenin bir aracı olduğu söylenir: eleştirel ve yaratıcı
düşünme, motivasyon, kendine güven ve etkili bir şekilde iletişim
kurma ve işbirliği yapma yeteneği...” açıklaması sanat ve tasarım
eğitiminin okullarda ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek-

• Gunn, J. L.M. (2017). The Evolution of STEM and STEAM in the U.S.
Erişim: 27.08.2019
• https://education.cu-portland.edu/blog/classroom-resources/evolution-of-stem-and-steam-in-the-united-states/
• Özsoy, V. (2015). Görsel sanatlar eğitimi resim-iş eğitiminin tarihsel ve
düşünsel temelleri, (3. Baskı) Ankara: Pegem Akademi.
• Winner, E., T. Goldstein and S. Vincent-Lancrin (2013), Art for Art’s Sake?
Overview, OECD Publishing.
• Erişim: 24.08.2019
• ht tps://www.oecd.org/education/ceri/ART%20FOR%20
ART%E2%80%99S%20SAKE%20OVERVIEW_EN_R3.pdf
“Yayalar” / Wrocław / Polonya /Sanatçı Jerzy Kalina (2005)

tedir. Ancak biliyoruz ki ülkemizde görsel sanatlar, müzik gibi
dersler maalesef okul yöneticileri ve veliler tarafından yetenek
dersleri olarak algılanır, çok önemsenmez, bu derslerde testler
çözdürülür, bazı üst düzey yöneticiler tarafından da “ıvır-zıvır
dersler” olarak ifade edilirler.
Ahilikte olduğu gibi, meslek eğitiminde ahlak ve nezaket
çok önemlidir. Bireylerin ahlaklı, saygılı, empatik düşünüp
davranabilen kişiler olarak yetiştirilmesinde okullardaki sanat
dersleri çok önemli görevler yerine getirebilmektedir. Bunun
için her düzeydeki eğitim programlarında görsel sanatlar,
müzik gibi derslere yeterince zaman ayrılmalı ve bu dersler
kendi varlık ve ciddiyetleri içinde işlenmelidir. Çünkü bu

Görseller
• Tayyare Fabrikası. Erişim 27.08.2019
• https://www.trthaber.com/haber/turkiye/turkiyenin-ilk-ucak-fabrikasi-kayseri-teyyare-fabrikasi-392020.html
• Sümer Bez Fabrikası. Erişim 27.08.2019
• http://somuthaber.com/kayseri-sumerbank-bez-fabrikasini-hatirladiniz-mi/3714/
• Medreseler. Erişim 27.08.2019
• https://www.kayseri.bel.tr/kesfet-listeleme?cat=medreseler
• Polonya “Yayalar” görseli.
• https://www.projem.com.tr/haber/320/dunya-mimarlik-oscari-singapurlu-the-interlace-nin-oldu
• Singapur görseli.
• https://www.kariyer.net/ik-blog/yabanci-calisanlarin-ilk-tercihi-singapur/
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OSB’den Haberler
-

Kayseri OSB’de Basın Toplantısı Düzenlendi

K

ayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan, İncesi OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Baktır, Mimarsinan OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut,
KEPSAŞ (Kayseri Elektrik Perakende Satış
Anonim Şirketi) Genel Müdür Yardımcısı
Bekir Çataloluk, Kayseri OSB Başkan Vekili Süleyman Sarptaş,
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yunus İmamoğlu, Mustafa
Katırcıgil, Şaban Andaç, Ali İstanbulluoğlu, Bölge Müdürü Ali
Yaprak, Bölge Genel Sekreteri Adil Özhan ve Birim Müdürlerinin
katılımı ile bir basın toplantısı gerçekleştirildi.
Kayseri OSB Hizmet Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen
toplantıya, gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri,
haber müdürleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

laması nedeniyle, sanayicilerimiz elektrik birim fiyatlarını
öngöremez hale geldi.

ettiğimizden daha uygun daha cazip şartlarda elektrik bulabiliyor ise oradan da temin edebilir.

YEKDEM son kaynak tedarik tarifesi 20 Ocak 2018’de uygulamaya konuldu. Kayseri OSB olarak biz de, 1 Nisan 2018’de bu
uygulamaya dahil olduk. Bilindiği üzere; YEKDEM; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizmasını ifade
etmektedir. EPDK’nın yayınlamış olduğu tahmini YEKDEM
bedeli ile her ay birim fiyat oluşturulmakta ancak gerçekleşen
YEKDEM, faturalar kesildikten 15 gün sonra açıklanmaktadır.

Bu bakımdan, Tüm OSB’ler; Enerji Bakanlığı ve EPDK’nın
mevzuatına uymak zorundadır. Geçtiğimiz günlerde, benim
de yönetiminde yer aldığım OSB üst Kuruluşu OSBÜK tarafından “Organize Sanayi Bölgeleri, Son Kaynak Tedarik Tarifesi
ve Enerji Birim Fiyatları Raporu” hazırlandı. Hazırlanan bu
rapor OSB Üst Kuruluşu olan, OSBÜK Başkanımız Sayın Memiş
Kütükçü tarafından; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın
Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz ziyaret
edilerek, OSB’lerin taleplerini içeren raporlar sunuldu.

Bu fark, Bir sonraki ayda faturalara ilave edilmektedir. OSB’lerin işletme profiline bağlı olarak, enerji tüketimleri farklılık
arz etmektedir. Bazı bölgelerde petro kimya tesisleri, bazı
bölgelerde tekstil, otomotiv ve benzeri sektörler çoğunluğu

Kayseri OSB tarafından ayrıca, sanayimiz üzerine binen enerji
maliyeti yükünün tekrar gözden geçirilmesi konusunda ilgili
makamlarla görüşmeler yapılmış, bu durum bir rapor halinde
sunulmuştur.
Sadece bu konu değil sanayimizi ilgilendiren her konu yakın
takibimizdedir. Bu konu sadece OSB’nin yetkisi dahilinde
de değildir. Rakamları belirleyen yetkili kurumlarla sıcak
temas halindeyiz.
Bu bakımdan; yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi
için mutlaka; farklı bir metot geliştirilmelidir. Son Kaynak
Tedarik Tarifesi içinde yer alan; YEKDEM maliyetlerinin ağır
yükü sanayicilerimizin üzerinden mutlaka kaldırılmalıdır.
Kayseri OSB Yönetimi her zaman sanayicilerinin yanındadır.
Bu anlayıştan hareketle; her zaman sorumluluğumuzun bilincinde olduk… Olmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Elektrik
Fiyatları Uygulamaları hakkında basın mensuplarına detaylı
bilgiler verdi.

teşkil etmektedir. Bu durum, enerji tüketimlerini doğrudan
etkilemekte dolayısıyla; her OSB’nin kendine özgü enerji
tüketim profili ortaya çıkmaktadır.

Bu bakımdan; diğer OSB’lerle, Kayseri OSB’yi kıyaslamak doğru
ve sağlıklı bir kıyaslama değildir. Kayseri OSB olarak; KEPSAŞ
ile yapılan her sözleşme döneminde en uygun koşullarda
elektrik tedariği için azami çaba ve gayret gösterilmektedir.

Başkan Nursaçan; Türkiye’de ki organize sanayi bölgelerinde
50 binin üzerinde tesis üretim yapıyor. Bu fabrikalarımızın her
biri, Türkiye’nin önemli bir değeri. Bizim bu fabrikalarımızı
daha fazla üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya
yönlendirmemiz gerekiyor.

Bu durumu şöyle açıklayabiliriz: Özellikle tatil günlerinde,
bayramlarda, gece saatlerinde, bayramlarda gece saatlerinde,
tatillerde gece saatlerinde, zaman zaman sıfır maliyetle enerji
tedariği mümkün olabilmektedir.

Yine; açıkça ifade etmeliyim ki; KEPSAŞ’la yapmış olduğumuz
sözleşmede KEPSAŞ tarafından Kayseri OSB’den Teminat
Mektubu dahi alınmamıştır. Zira; teminat Mektubu da, etkili
bir maliyet unsurudur.

Bilindiği üzere; Kayseri OSB’de tatil günlerinde, bayramlarda ve
gece saatlerinde çalışan tesis sayısı oldukça azdır. Çoğunlukla
sanayi tesislerimiz gündüz saatlerinde çalışmakta, bu durum
da ortalama enerji maliyetlerimizi haliyle etkilemektedir.

İşte bütün bunlar; bölgemiz sanayicilerinin menfaatlerinin
korunması konusunda ne kadar hassas davrandığımızın
önemli bir göstergesidir. Şunu da özellikle belirtmek isteriz;
serbest tüketici hakkına sahip her sanayicimiz, bizim temin

Ancak; Kayseri OSB’deki sanayicilerimiz, son dönemde elektrik
fiyatlarında çok ciddi fiyat artışıyla karşı karşıya gelmiştir.
Hem fiyat arttı hem de Son Kaynak Tedarik Tarifesi uygu-
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ORAN Kalkınma Ajansı
DESTEKLER
Ahmet Emin Kilci
ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

K

ayseri, sanayide yenilikçi üretim, turizmde
alternatif turizm imkânları, tarımda ise katma
değerli ürünlerin üretimi konusunda son
yıllarda önemli adımlar atmaya başlamış
ve bu dönüşüm ilimize gerek ihracat gerek
turizm gelirlerinin artışı olarak yansımıştır.
2018 yılı ihracatının 2,2 milyar dolar seviyesine gelmesi,
Erciyes Kış Turizm Merkezine sadece yerli turistin değil
yabancı turistin de rağbet göstermeye başlaması
önemli köşe taşlarıdır.
Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan ORAN, Mali, Fizibilite, Teknik ve
Güdümlü Proje destekleriyle Kayseri’nin gelişimine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Ajansımız
bugüne kadar yürütmüş olduğu
23 mali destek programı ile Bölge
illerimizde proje kültürünün
gelişmesine vesile olmuş, ORAN’a
ulaşan bölge kamu kurumları ve
KOBİ’lerden toplamda 2000’e
yakın proje başvurusunun değerlendirilmesi sonucu 400’den
fazla projeyi desteklemiştir. Bu
projeler sayesinde Kayseri’de
Ajansımızın vermiş olduğu
60 milyon TL’lik desteğin

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarımızın yatırım fikirlerinin fizibilitesinin çıkarılması amacıyla “Fizibilite Destek Programı” uygulanmakta olup bu program ile özellikle önümüzdeki dönemde proje mantığı ile sunulması
planlanan yatırım fikirlerinin ön çalışmasının yapılması hedeflenmektedir.

yanı sıra kurumların eş finansmanları
ile beraber 115 milyon TL’lik yatırım
Kayseri’de harekete geçirilmiştir.
2019 yılında ORAN’ın ana hedeflerinden
bir tanesi “Geleceğim Mesleğim” sloganı
altında mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve nitelikli hale getirilmesi için
çalışmalar yapmak olarak belirlenmiş ve
bu anlamda Kayseri-Sivas-Yozgat İl Milli
Eğitim Müdürlükleri başta olmak üzere
ilgili diğer kurumlarla çeşitli organizasyonların planlanması yapılmıştır. Eğitim
döneminin başlaması ile beraber mesleki
eğitim faaliyetlerinin de başlatılması
düşünülmektedir. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı
arasında gerçekleştirilen görüşmeler
neticesinde oluşturulan eylem planı ile
meslek liselerimizin insan kaynağının
geliştirilmesi için çeşitli eğitimler verilecek
olup aynı zamanda ülkemizin önde gelen
simalarının katılımı ile çeşitli seminer
ve atölyeler düzenlenecektir.
ORAN Kalkınma Ajansı tarafından kamu
kurum ve kuruluşlarımızın yatırım
fikirlerinin fizibilitesinin çıkarılması
amacıyla “Fizibilite Destek Programı”
uygulanmakta olup bu program ile
özellikle önümüzdeki dönemde proje
mantığı ile sunulması planlanan yatırım
fikirlerinin ön çalışmasının yapılması
hedeflenmektedir. Ayrıca yine “Teknik
Destek Programı” ile de insan kaynağının gelişiminin artırılması amacıyla
eğitim ve danışmanlık desteği verilmeye
devam etmektedir.
Kayseri’de yapımı devam etmekte
olan Kayseri Uluslararası
Fuar ve Kongre Merkezi

de Ajansımızın güdümlü proje desteği
ile yapılmakta olup 2020 yılı içerisinde
fuar merkezinin yapımının tamamlanması ve Kayseri’de yılda 8-10 fuarın
gerçekleştirilmesi için altyapının hazır
hale getirilmesi planlanmaktadır.

Erciyes Teknopark ile beraber gerçekleştirdiğimiz “Benim İşim Girişim”
yarışması ile Kayseri’de teknoloji tabanlı
girişimciliğin yaygınlaştırılması, TÜBİTAK
BİGG Programında başarılı olan Ar-Ge
projesi sayısının arttırılması ve firma

kurulumlarının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu yıl 2.’sini uygulamakta
olduğumuz yarışmaya her sene 250 civarı
başvuru alınmakta olup jüri seçimi ile bu
yarışmacılarımızdan ilk 10’a girenlerin
prototip yapmalarının sağlanması ve
sonrasında ilk 3’e girenlerin ise ürünlerini

pazarlamaları amacıyla tanıtım desteği
verilmesi yarışmanın ana çıktıları olarak
gözükmektedir. 2019 yılı sonunda da
benim işim girişim yarışması daha da
artan desteği ve ilgisiyle devam edecektir.
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ETM

haberleri

Endüstriyel
Tasarım
Merkezi
Olarak, Neler
Yaptık?

2016
KAYSERİ MOBİLYA FUARI
Özgün stant tasarımımız ve stantta yer alan
ürün konseptlerimizle, ilk defa mobilya
fuarına katılımcı olarak yer alınmıştır.
2017
İSMOB - İMOB
2017 İSMOB ve İMOB İstanbul Mobilya
Fuarlarında, Kayseri Endüstriyel Tasarım
Merkezi olarak ilk defa 10 adet tasarımımız
firma stantlarında sergilenmiştir.

verilen sektörel çeşitlilikte sağlanan
artış bu başarının temel taşlarındandır.
3,5 yıllık sürecimizde, 2000 adeti
aşkın çalışmaya imza atılmıştır.
KAYSERİ ETM, HANGİ
FUARLARA KATILIM SAĞLADI?

KAYSERİ’NİN SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ONAYLI
İLK VE TEK TASARIM MERKEZİ
Endüstriyel Tasarım Merkezi’nin üç yıllık
süreç sonunda geldiği noktada en önemli
başarı göstergelerinden birisi Kayseri’deki
TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-

Katılımcı olarak ise; 2016 Kayseri Mobilya
Fuarı ve 2017 Furniture İstanbul Mobilya
Fuarlarında, Endüstriyel Tasarım Merkezi olarak kendi stant tasarımlarıyla
yer almıştır.

fından onaylı ilk Tasarım Merkezi olma
unvanını kazanmış olmasıdır.
Her yıl bir önceki yıldan, adet olarak
% 100’ün üzerinde artış göstererek sürdürülen tasarım hizmeti performansı,
buna bağlı olarak genişletilen tasarım
ekibi, destek verilen firmaların geri
dönüşlerindeki memnuniyet ve hizmet

Endüstriyel Tasarım Merkezi olarak
tasarım politikamız her zaman takip
eden değil, takip edilen olmaktır. Marka
olmak da bunu gerektirir. Bu doğrultu
da günümüz trendleri yakalamak ve
belirlemek için yurt içi ve yurt dışı sektörel ve yan sanayi fuarlarına, tasarım
ile ilgili organizasyon ve etkinliklere
tasarım ekibimizle düzenli olarak katılım
sağlanmaktadır.
Endüstriyel Tasarım Merkezi tasarımları,
mobilya ve kapı sektörüne yönelik ulusal
ve uluslararası fuarlarda firmaların
stantlarında sergilenerek kullanıcıların
beğenisine sunulmuştur.

FURNITURE İSTANBUL

AVRASYA KAPI FUARI

2017 Furniture İstanbul, Mobilya Fuarlarında, Kayseri Endüstriyel Tasarım
Merkezi olarak 8 adet tasarımımız
firma stantlarında sergilenmiş ve büyük
beğeni görmüştür.

Tasarım Merkezi olarak ilk defa kapı
fuarına katılım sağlandı.

Endüstriyel Tasarım Merkezi standıyla
fuara katılım sağlandı. Merkezin tanıtım
ve faaliyetleri, stantda gelen yerli ve
yabancı birçok ziyaretçiye tanıtılmıştır.
2018
İMOB
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Endüstriyel
Tasarım Merkezi’nin tasarlamış olduğu
30 adet ürün, 2018 CNR İMOB İstanbul
Mobilya Fuarı’nda, katılımcıların standlarında müşterileriyle buluştu.

“29 farklı Kapı Tasarımı ve Katalog”
çalışmaları ile “Haska Çelik Kapı” ve “Çat
Kapı” firmalarının stantlarında ürünler
sergilenmiştir.
2019
İMOB
42 adet ürün tasarımı ile , 2019 CNR İMOB
İstanbul Mobilya Fuarı’nda, yerimizi aldık.
AVRASYA KAPI FUARI
20 farklı Kapı tasarımı ve katalog çalışmaları ile 2019 Avrasya Kapı fuarında yer aldık.

Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi
“Tasarım Merkezi Belgesi” Aldı
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen “7.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge
Merkezleri Ödül Töreni”19 Kasım 2019
tarihinde Ankara’da Sanayi ve Teknoloji
Bakanımız Mustafa Varank’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.
Ödül törenine Bakan Yardımcıları Mehmet
Fatih Kacır, Çetin Ali Dönmez, Hasan
Büyükdede, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk Standartları
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin,
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Habip Asan, Türkiye Uzay Ajansı

Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Hüseyin
Yıldırım ile Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin
önemli aktörleri katıldı.
Törende Bakan Varank, 13 kategoride 39
ödülü sahiplerine verdi.
Törende ayrıca; Bu yıl Ar-Ge ve Tasarım
Merkezi olmaya hak kazanmış, aralarında
Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi’nin de yer aldığı 735 firmaya Ar-Ge ve
Tasarım Merkezi Belgesi verildi.
Tasarım Merkezi Belgesini Bölge Müdürlüğümüz adına Endüstriyel Tasarım
Merkezi Müdürü Berna Sazak teslim aldı.
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“TASARIM FEST 19”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ)
Endüstriyel Tasarım Kulübü
tarafından “Tasarım Fest 19”
etkinliği düzenlendi.

Endüstriyel
Tasarım
Merkezi,
EVTEKS 2019
Fuarı’nda
EVTEKS 2019 – 25. İstanbul Uluslararası
Ev Tekstili Fuarı
Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük
iki fuarından biri olan İstanbul Uluslararası
Ev Tekstili Fuarı EVTEKS, 23-27 Nisan 2019
tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy’de 25.
kez gerçekleşti.
Türkiye’nin en önemli ev tekstili markalarının
ürün sergilediği EVTEKS’te İspanya, Fas, Portekiz ve Çin milli katılım sağlarken; Hollanda,

15 Temmuz Yerleşkesi Kültür
Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan ERÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç,
öğrencilerin her türlü etkinliğine
katkı verdiklerini belirtti.

Belçika, Hindistan, Yunanistan, Ukrayna,
Mısır, Bangladeş, Pakistan, Almanya, Ürdün,
İran, Fransa, Avusturya, Türkmenistan gibi
ülkeler de bireysel olarak yer aldı. Fuarın
800 katılımcısının 150’den fazlası yabancı
firmalardan oluştu.
Yaptığı tasarımlar ile Türkiye’nin önde gelen
tasarım merkezleri arasında kabul edilen
Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi
fuarda katılımcı olarak yer aldı.

EVTEKS 2019’da ‘Alternatif Varoluşlar’ temasıyla
ortaya çıkan ev tekstili ürünleri sergilenerek
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sanayideki özellikle yenilikçi
fikirlerin inovatif ürünlere
dönüşme sürecinde tasarım
aşamalarının son derece önemli
olduğunu belirten Kılıç, “Kullanıcının bu fikirleri benimseyip bu
inovatif ürünleri kullanabilmesi
anlamında, müşteriye bunları
nasıl sunulacağını belirten
süreçler tasarım aşamasında
geçiyor. Başarılı bir tasarım o
ürünü çok iyi pazarlattırıp müşteri ile buluşturabilirken tasarım
sürecinde yaşanan sıkıntılar

ve iyi bir sunma olayının gerçekleşmemesi ise maalesef bu
ürünün başarısızlığına götüren
sürece yol açabiliyor. Bu yüzden
de ülkemizdeki firmalarda son
yıllarda artan bir trend var. O
trend de tasarım merkezlerinin
kurulması yönündedir.” diye
konuştu.
Konuşmanın ardından etkinlik,
ERÜ Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun’un
moderatörlüğünde “Tasarımdan Üretime Biçilen Roller”
konulu panel ile devam etti.
Kayseri Organize Sanayi Bölge
Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri
Sanayi Odası Meclis Başkan
Yardımcısı İlhan Baloğlu, Kayseri
Ticaret Odası Başkanı Ömer
Gülsoy, Turkuaz Seramik AŞ
Yönetim Kurulu üyesi Kürşat
Özkaya, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.
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DUBAİ TTM PROJE GÖRSELİ

Kullanılabilirlik: 14.115 m² büyüklüğünde 2 adet warehouse

Türkiye Ticaret Merkezi
(Dubai)
“Global Düşün, Yerel Ol”

T

ürk ihracatçılarının ürünlerinin tanıtılması,
depolanması, lojistik ve finansal olarak hizmet
vermek ve pazara girişlerini kolaylaştırmak
için Dubai’de, TİM A.Ş. ve T.C. Ticaret Bakanlığı
desteğiyle Mobilya Türkiye Ticaret Merkezini
kuruyoruz. Ticari ofisler / Showroom alanları,
pazarlama ve proje birimlerinin yer aldığı TTM 14.115 m² alanda
hizmet verecektir.
Al Quoz, Dubai`nin batı bölgesinde yer alan ve kuzeyden Al
Wasl, batıdan ise Umm Al Sheif, Al Manara ve Al Safa bölgelerine komşu, Dubai`nin en eski endüstri bölgelerinden biridir.
Bölgenin doğu ve batı cepheleri Dubai’nin iki ana yolu Al Khail
ve Sheikh Zayed yollarıdır. Kuzey Al Quoz, özel konutların
bulunduğu alan olup bölgenin güneyi sanayi ve endüstri bölgesi olarak gelişmektedir. Yine güney kısmında büyük şirket
ve otel zincirlerinin çalışan konaklama tesisleri mevcuttur.
Proje Adı: Al Quoz Logistic Park
Bina Türü: Endüstriyel/Ticari Depo
Bina Adresi: Al Quoz 2 Al Khail Yolu üstü, MAG Warehouse
Complex Al Quoz Industrial Area`da yer alan Al Quoz Logistic
Park S01-401 ve S01-501 numaralı binalar .
Bina Konfigürasyonu: Sadece zemin kat için Zemin + Mezzanine (asma kat) opsiyonu

DUBAİ TTM LOKASYON

Küçük alanlar için maksimum yükseklik: 7.9 metre
Büyük alanlar için maksimum yükseklik: 13 metre
• Showroom olarak kiralaması yapılan alanın, ürünlerin de
toptan satışına imkan verecek şekilde modifikasyonu
için ana cadde olan Al Khail Road’a cephe ve girişi olan 140
araçlık bir park alanının yapılması ve buradan da showroom
alanına giriş verilmesine, bu amaçla ön cephe giriş, yol ve
park alanı inşaatı için izin alınması ve bina modifikasyonu
için girişimde bulunulmuştur. İzin alınıp inşaat çalışmalarına başlanmıştır.
• Showroom olarak kiralaması yapılan alanın, Dubai Uluslararası Havalimanı’na uzaklığı otomobil ile 19 dk’dır. Toplu
taşıma imkanı da vardır. Eğer toplu taşıma tercih edilecek
olursa ortalama 45 dk olarak ulaşım sağlanmaktadır.

Kayseri OSB’de “6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu”
Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
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Hiper Rekabetin
Öncüsü
Dahilde
İşleme Rejimi
Bilgilendirme
Toplantısı
Düzenlendi
Kayseri Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü, Ticaret
Bakanlığı İthalat Genel
Müdürlüğü ve Kayseri
Mobilyacı ve Sanayicileri
Derneği (KAYMOS) işbirliği
ile “Dahilde İşleme Rejimi
Bilgilendirme Toplantısı”
düzenlendi.
Kayseri OSB Konferans
Salonunda düzenlenen
Dahilde İşleme Rejimi Bilgilendirme Toplantısı’na Ticaret Bakanlığı İhracat Daire
Başkanı Ali Rıza Oktay,
Ticaret Bakanlığı İhracat
Genel Müdür Yardımcısı
Bilgehan Şaşmaz, Ticaret
Bakanlığı Ticaret Uzmanı
Ozan Murat, KAYMOS
Başkan Vekili Mahmut Sami
Yalçın, KAYMOS Başkan
Yardımcısı Cengiz Demirtaş
ve sanayiciler katıldı.
Toplantı kapsamında, gerek
maliyetleri aşağı çekmede
gerekse buna bağlı ihracat
pazarını genişletmede yardımcı uygulamalardan birisi
olan Dâhilde İşleme Rejimi
hakkında bilgiler verildi.

Kayseri OSB Eğitim ve Destek Hizmetleri
Müdürlüğü Dış Ticaret İstihbarat Merkezi
• ISO ilk 500 sıralamasında yer alan
bazı firmalarımız da dâhil, bugün
itibariyle 400 ün üzerinde üyeye
sahip olan Dış Ticaret İstihbarat
Merkezimizde; üyelerimizle yaklaşık
3 milyondan fazla Potansiyel Müşteri
ve Konşimento bilgisi paylaşılmıştır.
• Merkezimizde; mobilya ve çelik kapı
başta olmak üzere savunma sanayi,
iş makinaları, makine, elektrikli ev
aletleri, yatak, kablo, kimya, gıda, yapı
inşaat malzemeleri, batarya, metal,
soba, kâğıt, alüminyum, otomotiv
sanayi, plastik, filtre, ev tekstili,
medikal, ambalaj, hijyenik bakım
ürünleri, klima sistemleri gibi birçok
farklı sektördeki firmalara 500 den
fazla rapor hazırlanmıştır.
• Raporlarda; uluslararası platformdaki
potansiyel müşterilerin finansal verileri, çalışan sayıları, karar vericileri,
iletişim bilgileri gibi birçok detay
yer almaktadır.
• Yerli firmalarımıza ait bilgiler kesinlikle paylaşılmamaktadır.
• Kayseri firmalarının dışında, İstanbul,
Ankara, İskenderun, Konya, Denizli,
Antalya, Gaziantep, Balıkesir, Çorum,
Düzce, Kocaeli, Adana, Mersin, Zonguldak, gibi illerimizden Trakya
Bölgesinden ve Kıbrıs’tan talepte
bulunan firmalara da destek sağlanmaya devam edilmektedir.

• Bu gün itibariyle yüze yakın firmaya
kapsamlı danışmanlık hizmeti verilmektedir. Kapsamlı danışmanlık hizmetinde, firmalar, planlanan günlerde
toplantılara katılarak danışmanlık
hizmetinden faydalanmaktadırlar.
• Randevulu 4 seans şeklinde yürüttüğümüz toplantılarımızın birincisinde
hedef pazar belirlenmektedir.
• İkinci toplantıda SIC (Standard
Industrial Classification) kodları
ve keywords (anahtar kelimeler)
belirlenmekte, hedef ülkelerimiz
konşimentosu açık olan ülkelerden
seçilmiş ise onlardan da taramalar
yapılmaktadır.
• Üçüncü toplantıda belirlenen beş
hedef ülkeden ve belirlenen kodlar
ve kelimelerden taramalar yapılıp
firmaya datalar sunulmaktadır. Firma
paylaşılan datalardan potansiyel
müşterilerini seçerek son operasyon
planını hazırlamaktadır.
• Dördüncü toplantıda; eksik bilgiler
varsa veri tabanlarından bu bilgiler sağlanmakta, firmaya müşteri
portföyü oluşturulmakta ve firma
ihracatını yapmak üzere seyahate
hazır hale gelmektedir.
• Firmalar sistemimize dtim.kayseriosb.org adresinden ücretsiz üye
olabilmektedir.

Gaz Yakan Cihaz
Üreticileri
Sektör Toplantısı

S

anayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Sanayi
Ürünleri Güvenliği ve Denetimi
Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı
faaliyet planı çerçevesinde
Kayseri Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü Konferans
Salonu’nda Gaz Yakan Cihaz
Üreticileri Sektör Toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Kayseri OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan,
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Mehmet
Bozdemir, Kayseri Bilim Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürü Kamil
Akçadırcı, Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri Ahmet
Emin Kilci, KOSGEB İl Müdürü
Ahmet Özbekler, Türk Standartları
Enstitüsü Kayseri Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş sektörün
önemli aktörlerin olan gaz yakan
cihaz üretici firmalar, STK’lar,
kamu kuruluşları, onaylanmış
kuruluşlar, GAZMER yetkilileri ve
firma temsilcileri katıldı.
Toplantıda ayrıca KOSGEB ve
Orta Anadolu Kalkınma Ajansınca firmalara sağlanılan hibe
ve destek programları hakkında
bilgilendirme yapıldı.
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Kayseri OSB’de
“Ortak Akıl
Toplantısı”
Gerçekleştirildi

H

alkbank - Turkishtime Ekonomi Dergisi
ve Kayseri OSB’nin düzenlediği ortak akıl
toplantısı Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB Yönetim ve
Denetim Kurulu Üyeleri, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Karabulut, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin
Özkaya, Kayseri OSB’de faaliyet gösteren sektörlerin yöneticileri,
Halkbank Kobi Pazarlama-2 Daire Başkanı Özer Torgal, Altınbaş
Üniversitesi Rektör Yardımcısı / Turkishtime Toplantı Moderatörü
Prof. Dr. Emre Alkin ve Turkishtime Ekonomi Dergisi Yönetim Kurulu
Başkanı Filiz Özkan katıldı.

Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğünde Kayseri OSB toplantı
salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Kayseri OSB’nin uygulamaya
dönük projeleri, Üniversite - Sanayi iş birliği, Savunma Sanayi, Dış
Ticaretin geliştirilmesi, Sektörel kümelenmenin yaygınlaştırılması
için atılacak adımlar, mesleki eğitimin önemi, istihdamın artırılması,
AR-GE, yurtdışında Türkiye Ticaret Merkezleri açılması, Devlet
hibe, destek ve teşviklerinden yararlanılması, ortaklık kültürünün
geliştirilmesi, verimlilik, tasarım, lojistik gibi sanayiyi doğrudan ve
dolaylı ilgilendiren konular üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.
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Sanayide Verimliliğin Temeli:

Teknoloji ve İnovasyon
Faruk Yıldırım
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Uzmanı

B

ir ülkenin gelişimini
devam ettirmesini sağlayan, refah düzeyini ve
kalkınmışlığını belirleyen,
iktisadi büyümesinin
en önemli göstergesi o
ülkenin ulaştığı verimlilik seviyesidir.
Verimlilik kavramı aslında hayatın tamamını kuşatan bir kavramdır. Kimi zaman
açık kalmış bir ışığı söndürmek verimliliği
artırmaktır; kimi zaman da bir iş pozisyonu
için en uygun, kalifiye, liyakat sahibi olan
adayı o iş için seçmek, istihdam etmek
verimliliğin temelini oluşturmaktadır.
Kısaca verimlilik kavramı, ülke sathında yer
alan tüm bireyleri, kurumları, sanayicileri
ilgilendiren toplumun tüm kesimlerini
istisnasız kapsayabilen geniş, her sektörde
uygulama alanları olabilecek en önemli
bir kavramdır. Verimlilik teknik olarak
iktisat literatüründe bir ürün, mal veya
hizmetin üretimi sonucunda elde edilen
çıktının, üretimi yapmak için kullanılan
toplam girdiye bölünmesiyle ortaya çıkan
bir orandır. Diğer bir ifadeyle bir ürünü
üretebilmek için kullanılan üretim faktörlerinin (iş gücü, sermaye, enerji vb.)
ne oranda iyi kullanıldığını gösteren
bir ölçüttür. Ancak verimlilik bu basit
orandan çok öte anlamlar ihtiva eden,
felsefi, hayatı bütünüyle kapsayan, bir
ülkenin geleceğini tayin eden belki de
en stratejik bir kavramdır.
Tüm sanayi kollarında ürün, mal ve
hizmetler, üretim yöntemleri, ürünlere
ilişkin teknolojiler, üretim süreçleri, beşerî
sermayenin niteliği, yönetim modelleri,

üretime konu olan kaynak bilimler sürekli
değişmekte ve gelişmektedir; yani tüm
endüstrilerde hiç durmaksızın yenilikler
ortaya konmaktadır. Sanayide verimlilik
artışlarının temelinde bu yenilikler ve
teknoloji yatmaktadır. Yenilik ve teknoloji,
üretimdeki girdi miktarının kullanımını
azaltarak (veya çıktı miktarını artırarak)
verimliliği artırabilmektedir. İşletmeler
geliştirdikleri yeni ürünlerle (inovasyon),
rakiplerinden farklılaşarak kendilerine
tekelci bir alan oluşturabilmekte ve
yenilikler ortaya koymaya devam ettikleri
sürece kârı da ellerinde bulundurabilmektedirler. Hiçbir rakibin ortaya koyamadığı
bir mal veya hizmeti üretmek, işletmelere
istedikleri fiyattan mal veya hizmetlerini
arz edebilme imkânını sunar ve kârlılığı garanti eder. O halde, işletmeler
yenilikler ortaya koyabildikleri, gerekli
teknolojileri geliştirebildikleri ölçüde
rakiplerinden farklılaşarak piyasalara
hâkim olabilecek ve varlıklarını devam
ettirebileceklerdir. Yenilik ve teknolojiye
gereken önemi vermeyenler sanayiciler,
rakiplerinin geliştirdikleri ürünün kalitesine, yeniliğin fonksiyonelliğine bağlı
olarak piyasalardan silinebilme riskiyle
karşı karşıya kalacaklardır.
Her ülkenin çeşitli sektörlerde ve ürünlerde üstünlükleri, üretme öz-yeteneği
bulunabilmektedir. Kayseri’de de birtakım sektörler (mobilya, elektrikli ev
aletleri vb.) diğerlerinden daha öndedir.
Ancak öne çıkmış bu sektörlerde yer
alan ürünleri üretmeye devam etmekle,
katma değeri daha yüksek birtakım tek-

nolojik yeniliklere geçiş yapmak arasında
verimlilik, karlılık, büyüme açısından
bir değiş-tokuş söz konusudur. Bir adet
elektrikli ısıtıcı mı üretmek daha iyidir?
Yoksa bir adet cep telefonu üretmek mi
daha caziptir? Elektrikli ısıtıcı üretmek
kolaydır; yüksek teknoloji gerektiren ve
birçok inovasyon içeren cep telefonunu
üretmek ise çok daha zordur. Diğer taraftan
cep telefonu yüksek katma değerli, çok
kârlı, verimli ve birçok yeni endüstrinin
oluşumunu sağlayabilecek bir üründür.
Elektrikli ısıtıcı ise daha az kârlı ve başka
endüstrilerin oluşumuna zemin hazırlaması bakımından daha kısıtlı bir ürün
olabilir. Bu analoji, sanayide verimliliğin
zirvesinde yer alan ülkelerle, aramızdaki
mesafenin net olarak görülebilmesi ve kat
edilmesi gereken uzun yolun tespiti için
verilmiştir. Eğer daha müreffeh, zengin,
güçlü bir toplum olmayı hedefliyorsak
bu çerçevede stratejilerimizi belirlemek
ve belirlediğimiz hedeflerin gereklerini
bugünden yapmaya başlayarak daha çok
araştırma-geliştirme yapmak, verimliliğin
temelini oluşturan teknoloji ve inovasyon
konularına ağırlık vermek zorundayız.
Teknoloji ve yenilikleri ortaya koymak
için gerekli yatırımları yapan, inovatif
ürünleri geliştirecek insan kaynağını
yetiştiren milletler, ülkeler dün olduğu
gibi bugünde de geleceği şekillendirmeye
devam edeceklerdir. Mevlâna Celâlettin-i
Rumi’nin özlü bir sözü ile bitirelim:
Dünle beraber gitti cancağazım,
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi, yeni şeyler söylemek lazım!
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İsraf ve
İsrafı
Önlemenin
Yolları

İnsan, mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu unutmamalı, servetini harcarken Allah rızasını gözetmelidir. Mal, mülk ve servetin birer emanet olduğunu adı gibi bilmelidir. Malını israf etmek yerine, Allah yolunda harcamalıdır. Sarsılmaz bir imana,
ahiret inancına, hesap bilincine sahip olmalı, iktisat üzere yaşamalıdır. Kendine, nesline, çevresine saygı duymalı ve sorumluluk duygusu ile yaşamalıdır. Hayatının her
anında; konuşmasında, gülmesinde, yemesinde içmesinde, giyiminde kuşamında,
sevincinde hüznünde hatta öfkesinde bile dengeli, ölçülü olmalıdır.

Bünyamin Albayrak
DİB. Din Hizmetleri Genel Müdürü

S

ahip olduğumuz bütün maddi ve manevi imkanlarımız, sayısız nimet ve zenginliklerimiz Yüce Allah
tarafından bize ikram edilmiş birer emanettir.
Allah’a hakkıyla kul olmak gibi ulvi bir gaye ile
yaratılmış olan insan, imtihan sebebi olan bütün
bu nimetlerden bir gün muhasebe edilecektir.
Allah’a yürekten iman eden bir insan, nefsini kontrol edebilen,
sözünü bilen, davranışlarına yön verebilen kişidir. Cenab-ı
Hakk’ın koyduğu kuralları, çizdiği helal haram sınırlarını ihlal
etmeyen, her işinde dengeli olan, özellikle harcamalarında
ölçülü olup israftan uzak duran kişidir. Ömrünü, lüzumsuz
işlerde heder etmeyen, zamanın ve sağlığın kıymetini bilen
kişidir. Boş söz söylemekten, kendisine ve çevresine zarar
vermekten uzak duran insandır. Erdemli bir insan ne müsrif,
ne saçıp savuran ne de büsbütün cimrilik ve bencillik yapan
kişidir. Bilakis kaynakları tüketmede Allah rızasını, bireysel
ve toplumsal fayda ve dengeyi esas alan kişidir.
Allah Teala Kur’ân-ı Kerim’de “Ey Âdemoğulları! Her namaz
kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”(A’râf,7/31) ayeti

ile” müsrif kimseleri sevmediğini beyan ederken, Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s) ise “Kibre düşmeden ve israfa kaçmadan (dilediğiniz gibi) yiyin, sadaka verin/harcayın ve
giyinin!”(Nesâî, Zekât, 66) buyurarak yüce Allah’ın lütfettiği
maldaki tasarruf şeklimizin ne denli ölçülü olması gerektiğine
dikkat çekmiştir.
İsraf, ölçüsüz ve sorumsuzca yapılan harcamadır. Nimetin
kıymetini bilemeyip saçıp savurmaktır. Nimeti verene,
mülkün gerçek sahibi olan Yüce Allah’a saygısızlık etmektir.
İsraf sadece kişinin değil, bir toplumun geleceğini ve milli
servetini heba etmektir. İsraf, aynı zamanda hayatımızda
bir çeşit bereketsizliktir. Dolayısıyla müsrif bir kişi, adeta
kendini lâ yüs‘el /sorgulanamaz kabul ederken ilahi hesabı
unutur. Nefsin doyumsuz isteklerini zirveye çıkarır. O kadar
ki kendisini esir alan kanaatsizlik duygusu, yapay tüketim
kültürü, eskisini getir, yenisini götür gibi özendirici reklamların da etkisi ile insanoğlu tüketim makinesine dönüşür.
Harcamalarında zarureti, ihtiyaç ve estetik ölçüsünü aşarak
tamamen nefsini tatmin arzusu, insanlara üstünlük taslama
duygusu ile harcama yarışına girişir. Sonuçta Yüce Allah’ın

hatırlattığı ilahi dengeden, orta yoldan uzaklaşır. Ve âh u vah
ile nice eyvahlar çekerek pişmanlıklar yaşayıverir. İnsanın
içine düşebileceği bu içli duruma dikkat çeken Rabbimiz,
Kur’an-ı Kerim’de insanı şöyle uyarmaktadır: “Eli sıkı olma,
cimri davranma. Ölçüsüzce eli açık olup müsrif de olma;
sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma
düşersin (de iş işten geçmiş olur.)”(İsrâ,17/29) Şahsiyetli ve
erdemli bir hayatı öğütleyen bunun yollarını da öğreten Yüce
Rabbimiz, cimrilikten, aşırılıktan ve israftan uzak durmamızı
öğütlemiş, iktisatlı olmamızı bize hatırlatmıştır. İnananlar
hakkında Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:“Yine o iyi
kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne
de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi arasında mâkul
bir dengeye göre olur.”(Furkan, 25/67)
İnsanoğlu aslında sadece malını değil, sözünü de israf
etmektedir. Zamanını boşa geçirmekte, ömrünü ve hayatını
özellikle gençlik çağını, sağlığını heder etmekte, sahip olduğu
bütün imkanları hoyratça tüketmektedir. Halbuki bunların
hepsinden sorguya çekileceği ayet-i kerimelerde ve hadis-i
şeriflerde belirtilmektedir.(Bkz. Tekâsür Suresi,102/8; Tirmizî,

Sıfatü’l-kıyâme, 1.) İmtihan dünyasında her an varlık ve darlık
arasında bir sınır çizgisinde olan insan, bütün bu nimetlerden
bir gün mahrumiyetle de sınanacağını bilmeli, bunun için
tedbirler almalıdır. İnsan, mülkün gerçek sahibinin Allah
olduğunu unutmamalı, servetini harcarken Allah rızasını
gözetmelidir. Mal, mülk ve servetin birer emanet olduğunu
adı gibi bilmelidir. Malını israf etmek yerine, Allah yolunda
harcamalıdır. Sarsılmaz bir imana, ahiret inancına, hesap bilincine sahip olmalı, iktisat üzere yaşamalıdır. Kendine, nesline,
çevresine saygı duymalı ve sorumluluk duygusu ile yaşamalıdır.
Hayatının her anında; konuşmasında, gülmesinde, yemesinde
içmesinde, giyiminde kuşamında, sevincinde hüznünde hatta
öfkesinde bile dengeli, ölçülü olmalıdır. Sonuç olarak insanoğlu, Cenâb-ı Hakk’ın inananlara öğrettiği şu duayı dilinden
asla eksik etmemelidir: “Rabbimiz! Günahlarımızdan ve
işimizdeki israflarımızdan/aşırılıklarımızdan ötürü bizi
bağışla, (yolunda) sebatımızı arttır, kâfir topluluğa karşı
bize yardım eyle!” (Âl-i İmrân,3/147)
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OSBÜK’ün
Yeni Yönetim
Kurulu ve
Denetim
Kurulu
Üyeleri Belli
Oldu
OSBÜK, 17.Olağan Genel Kurulunu
yoğun bir katılımla tamamladı. Türkiye’deki 331 organize sanayi bölgesinin
çatı kuruluşu olan OSBÜK’ün genel
kurulunda yeni yönetim kurulu üyeleri
ve denetim kurulu üyeleri belli oldu.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Memiş KÜTÜKCÜ - Başkan
Bekir SÜTCÜ - Başkan Yardımcısı
Seyit ARDIÇ - Başkan Yardımcısı
Salih ESEN
Tahir NURSAÇAN
Mustafa TÜRKER
Erol GÜLMEZ
Erdim NOYAN
Cengiz ŞİMŞEK
Ali İhsan ÖZDOĞAN
Adnan KELEŞOĞLU
DENETİM KURULU ÜYELERİ
Ömer ÜNSAL
Sabri TEKLİ
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Kayseri OSB Başkanı
Tahir Nursaçan
21 OSB’nin Bölge
Koordinatörü Olarak
Görevlendirildi

OSBÜK Yönetiminden
Bakan ve Bakan
Yardımcılarına Ziyaret
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Nursaçan’ın da yönetiminde yer
aldığı Organize Sanayi Bölgeleri Üst
Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu,
Temmuz ayında gerçekleştirilen 17.
Olağan Genel Kurulun ardından Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile
Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede
ve Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret etti.
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’nün
başkanlığında yapılan ziyaretlerde,
OSB’lerle ilgili pek çok konu görüşüldü.
Ziyarette OSBÜK Yönetimi Bakan
Varank’a taleplerini iletti. Kurulması
planlanan SCADA merkezi, OSB Bilgi

Portalı, OSB’lerin artan enerji maliyetleri gibi pek çok konunun gündeme
geldiği görüşmede, OSBÜK tarafından
düzenlenmesi planlanan 7. Enerji
Zirvesi de değerlendirildi.
OSBÜK yönetimi kurulu, Bakan
Varank’ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede
ve Mehmet Fatih Kacır’ı da ziyaret etti.
Ziyaretlere OSBÜK Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Yönetim
Kurulu Üyeleri Tahir Nursaçan, Erdim
Noyan, Erol Gülmez, Genel Sekreter
Vekili Serkan Ata katıldı.

Başkan Tahir Nursaçan’a önemli görev …
Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan,
OSBÜK tarafından yapılan görevlendirme
ile Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas,
Tokat ve Yozgat vilayetlerinde bulunan
21 OSB’nin Bölge Koordinatörü oldu.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu
(OSBÜK), Türkiye’deki tüm organize sanayi
bölgeleri ile etkili ve dinamik kurumsal
iletişimi güçlendirmek, sorunların yerinde
tespitini sağlamak, çözüm önerileri
geliştirmek ve yönetim kurulları arasında
koordinasyon sağlamak amacıyla, OSBÜK
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi 17 OSB
başkanının, Bölge Koordinatörü olarak
da görev yapmasını kararlaştırdı. Alınan

karar neticesinde OSBÜK Yönetim Kurulu
Üyesi olan Kayseri OSB Başkanı Tahir
Nursaçan, 6 vilayetteki 21 OSB’nin Bölge
Koordinatörü olarak görevlendirildi.
Nursaçan; “OSB’ler ülkemizin üreten gücüdür. OSB’ler, yeni yatırımların yapılması,
istihdamın ve ihracatın artırılması, planlı
ve düzenli sanayileşme ile kentleşme ve
çevre politikaları açısından da etkin bir
politika uygulama aracı durumundadır.
Söz konusu vilayetlerimizde başta OSB
yönetimleri olmak üzere, ilgili ve yetkililerle bir ara gelmek suretiyle, başarılı
örnek ve uygulamalardan da yola çıkarak,
sanayimizin kalkınması ve gelişmesi adına,

OSB’lerimizin ihtiyaç ve beklentileri,
sorunları ve çözüm önerileri, yatırım,
üretim, istihdam, ihracat, mesleki eğitim,
işgücünün niteliğini geliştirmek, muhtelif
eğitimler, verimlilik, katma değer, destek
programlarının artırılması, Üniversite
– Sanayi İşbirliği, Teknopark, sektörel
kümelenme, dış ticaret, tasarım gibi…
birçok konuda ortak projeler üzerinde
etkin ve verimli çalışmaların geliştirilmesi için çaba ve gayret göstereceğiz.
Daha sonra bütün bu çalışmalar Organize
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu OSBÜK’e
raporlanıp ilgili makamlarla paylaşılacak
ve olumlu sonuçların alınması için de
takibi yapılacaktır.” dedi.

Bölge Müdürümüz
Ali Yaprak, OSBÜK
Yangın Güvenliği
Komisyonu
Başkanlığı’na Seçildi
Organize Sanayi Bölgeleri
Üst Kuruluşu (OSBÜK)’te
can ve mal güvenliği açısından büyük riskler taşıyan
yangınlara karşı önleme
ve koruma faaliyetlerinin
Organize Sanayi Bölgelerinde
belirli kriterlere bağlı olarak

yerine getirilmesi amacıyla;
OSBÜK’na üye olan Bölge
Müdürlerinin katılımıyla
“OSBÜK Yangın Güvenliği”
toplantısı gerçekleştirildi.

kanlığı’na Kayseri OSB Bölge
Müdürü ve OSBÜK Üst Kuruluşu 2019 / 2023 dönemi
Bölge Müdürleri Komisyon
Üyesi olan Ali Yaprak seçildi.

Toplantıda; OSBÜK Yangın
Güvenliği Komisyonu Baş-

OSBÜK’ün teknik çalışma
komisyonları içerisinde

ayrıca, Mesleki Teknik Eğitim,
Bilişim ve AR-GE İnovasyon,
Elektrik ve Enerji Verimliliği,
Teşvik ve Projeler, Lojistik
Merkezleri ve İltisak Hatları, Çevre ve Tarıma Dayalı
İhtisas OSB gibi komisyonlar
yer almaktadır.
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Kayseri OSB’de Faaliyet Gösteren
Sanayicilerimizle Değerlendirme
Toplantısı Gerçekleştirildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde
Kayseri OSB Cumhuriyet Meydanı’nda Yerini Aldı
15 TEMMUZ’U UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ
15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kayseri’de
on binlerce vatandaşımız,
hain darbe girişiminin 3. yıl
dönümünde Cumhuriyet Meydanında toplandı.
Kayseri OSB her yıl olduğu
gibi 15 Temmuz hain işgal
girişimini unutmamak ve
unutturmamak için Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan
ve tüm çalışanları ile Cumhuriyet Meydanı’nda yerini aldı.

Kayseri OSB hizmet binasında
gerçekleştirilen toplantıya
Kayseri OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
ile Kayseri OSB’de faaliyet
gösteren çok sayıda firma
temsilcisi iştirak etti.
Toplantıda sanayicilere hitaben
bir konuşma yapan Kayseri OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Nursaçan; Kayseri OSB’nin
yatırım – üretim – istihdam
– ihracat ve kalkınma bakımından bir cazibe merkezi haline
gelebilmesi için birlikte atılacak her adımda, bugüne kadar
yapılan ve ileride yapılacak her
hizmet ve faaliyette ortak aklı
öne sürerek, birlik, beraberlik
ve dayanışma içerisinde Kayseri

OSB’nin; üretimin ve kalkınmanın merkezi haline hep
birlikte getireceğini belirtti.
Kayseri OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan, görev
süresince hayata geçirilen
örnek ve başarılı projeleri
olan; Kayseri Uluslararası
Fuar ve Kongre Merkezi, 55
megavatlık Türkiye’nin en
büyük Güneş Enerji Santrali,
Özel Kayseri OSB Teknik Koleji,
Dubai’de açılacak olan Türkiye
Ticaret Merkezi, Endüstriyel
Tasarım Merkezi, Dış Ticaret
İstihbarat Merkezi, Kayseri
OSB İtfaiye Hizmetleri, Kayseri OSB Fevzi Mercan Camii
yürütülen diğer çalışmalar
hakkında bilgiler verdi.

Kayseri Valiliği’nin organizesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Cumhuriyet
Meydanı’nda düzenlenen
program İstiklal Marşı’nın
okunması ve saygı duruşunda
bulunulmasıyla başladı. Daha
sonra kahraman şehitlerimiz
için dualar okundu.
15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü programına
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Milletvekilleri
Mehmet Özhaseki, Taner
Yıldız, Hülya Nergis, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Siyasi
Pati İl Başkanları, Sivil Toplum
Kuruluşları Temsilcileri ve il
protokolü katıldı.
Konuşmaların ardından il
protokolü sahneye çıkarak
vatandaşları selamladı. 60
binin üzerinde vatandaşın
olduğu etkinlik boyunca Kayseri OSB çadırında vatandaşlara
ikramlarda bulundu.
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Kayseri’deki
Oda, Borsa,
Meslek
Kuruluşları
ve STK’lardan
Barış Pınarı
Harekâtına
Tam Destek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB)’nin öncülüğünde, Barış
Pınarı Harekâtına destek vermek
amacıyla Kayseri’deki oda, borsa,
meslek kuruluşları ve iş dünyası
temsilcileriyle ortak basın toplantısı gerçekleştirildi.
Ortak basın bildirisi Kayseri Sanayi
Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci tarafından okundu.
Bildiride;
“81 İl’de aynı anda tüm Odalar ve
Borsalarla birlikte bu açıklamayı
yaparak, sizler aracılığıyla hem

ve ülkemizin güvenliğine de açık
tehdit oluşturan terör gruplarına
sessiz kalmamız beklenemez. Fırat
Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla
başlayıp devam eden tüm bu
operasyonlarıyla Türkiye, terör
örgütlerine ve destekçilerine
gereken cevabı en güçlü şekilde
vermektedir. Aynı zamanda da
sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir.
Zaten bunu hem Fırat Kalkanı
hem de Zeytin Dalı harekâtlarında da gösterdik. Önceden
terörün hâkim olduğu bölgede
hayat normale döndü, barış ve
huzur geldi. Yurtlarını terk etmek
zorunda kalmış Suriyelilerin geri
dönüşüne de zemin hazırlamış
olduk. Türkiye’nin elinden gelen
tüm imkânlarını bu bölgeler için
nasıl seferber ettiğini de tüm
dünya kamuoyu gördü.

lerinin önünü açacak, Suriye’nin
toprak bütünlüğü ve birliğinin
korunmasına da katkıda bulunacaktır.
Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı
her harekât, Suriyeli göçmenler,
mazlum ve mağdur durumdaki
yerel halk tarafından destek-

Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki
bilgi kirliliği ve provokasyonlara
karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz.
Bu bölgede yaşayanlar bizim
komşumuzdur, kardeşimizdir.
Aynı medeniyetin, aynı kültürün,
aynı inancın mensupları olan
bizler arasındaki kardeşlik ve

Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül
dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler.
Bizler Türkiye olarak yıkmaktan,

ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz.

lenmektedir. Tüm bu gerçekler
ışığında, uluslararası camiayı,
teröre karşı ortak duruş sergileme
ve evrensel insan haklarını bu
bölgede hâkim kılma yönünde
niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye
davet ediyoruz.

Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye
sınırı üzerinde “Barış Pınarı”
adı verilen sınır ötesi harekât
başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz
sınırlarının güvenliğini sağlamak,
hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri
için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu
bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi
terör örgütlerinden temizleyerek,
Suriye halkını teröristlerin baskı
ve zulmünden kurtarmak, bölgede
huzur, güven ve barış ortamını
yeniden tesis etmektir. Bizler

Son olarak, şunu da herkesin
bilmesini istiyoruz.

devletimizin aldığı bu kararın
arkasındayız ve destekliyoruz.
Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır.
Barış Pınarı Harekâtı, evrensel
hukuk ve Birleşmiş Milletler
Güvelik Konseyi terörle mücadele
kararları ile BM Sözleşmesi’nde
yer alan meşru müdafaa hakkı
çerçevesinde başlatılmıştır. Suri-

ye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı
gösterilmektedir. Dolayısıyla bu
harekât, meşrudur ve uluslararası
hukuka uygundur.
Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu
terör örgütü unsurlarınca, son
iki yılda yüzün üzerinde taciz ve
hasmane eyleme maruz kalmıştır.

Bu terör örgütleri, Suriye içinde
ve Suriyelilere yönelik de saldırılar
düzenlemektedir. Suriye’deki
yerel halkın da terör örgütlerinin
giderek artan insan hakkı ihlalleri,
göçe zorlanma, taciz ve zulmüne
karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli
artmaktadır.
Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden

yakmaktan yana hiç olmadık,
olmayacağız. Bizim tarafımız
huzurdur, barıştır, kardeşliktir.
Türkiye’nin terörle mücadeleye
dönük çabaları, etnik ve dini
temizlik de dâhil olmak üzere,
insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ
eylemleri nedeniyle yerlerinden
edilmiş Suriyelilerin geri dönüş-

Türkiye ve Türkiye ekonomisine
yöneltilen tehditlere Türk milleti,
iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve
beraber olarak en güzel cevabı
verecektir. Bu tehditler karşısında
bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin
geleceği için daha çok çalışacak,
daha çok üretecektir. Üst kuruluşlarımız, yurtdışındaki muadilleri
olan kurumlar ve üyesi oldukları
uluslararası kuruluşlar nezdinde
çalışmaya ve ülkemizin bu haklı
duruşunu aktarmaya başladılar.
Gün sessiz kalma değil, milli birlik
ruhuyla, bir ve beraber olarak ses
verme günüdür.

komşuluk hukukunu kimse yok
edemez. Aramıza kimse fitne ve
fesat sokamaz, bizi birbirimize
düşman edemez.
Türkiye’nin iş dünyası olarak
dualarımızla ve bütün gönlümüzle
devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok
edeceğine ve terör örgütlerini
hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır.
Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet
diliyoruz, mekânları cennet olsun.
Yaralılarımıza acil şifalar temenni
ediyoruz.
Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi
korusun, Ordumuzu muzaffer
kılsın. Allah, yar ve yardımcımız
olsun.” açıklamasında bulunuldu.
Açıklamanın ardından toplu halde
Cumhuriyet Meydanına geçildi.
Restorasyonu yeni tamamlanan
Meydan Kapısı önünde Bayrak
Dağıtımı gerçekleştirildi.
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Fehmi Gündüz
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Müzeler Müdürü

Kayseri Lisesi

Milli Mücadele
Müzesi

K

ayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi, Kayseri ilinin
Melikgazi ilçesinde yer
almaktadır. Şehrin 100
yıllık geçmişine tanıklık eden okul, Sultan II.
Abdülhamid döneminde, eğitim sisteminde
başlatılan modernleşme çabaları doğrultusunda kurulmuştur. Okul binasının 1884
yılında Ankara Valisi tarafından yapımına
başlanması kararı alınmış ancak maddi
nedenlerden dolayı bir türlü başlanamamıştır. Daha sonra 1893 yılında okul binasının
yapımına başlanmış olmasına rağmen
Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borç yükü
altında kaldığı, ekonomik güçlükler ve
çalkantılı iç siyaset ortamı nedeniyle uzun
süreli gecikmeler ve kesintiler söz konusu
olmuştur. 1904 yılında ise binanın ilk katı
tamamlanarak Seyfullah Efendi Konağında
sürdürülen eğitim buraya aktarılmıştır.

Geç-Osmanlı döneminin sona ermesinin
ardından Cumhuriyetin ilk yıllarında da
modern eğitim anlayışına ayak uydurarak eğitim faaliyetlerine etkin bir şekilde
devam etmiştir. Daha sonra 1927 yılında
yemekhane, kütüphane, ve gösteri salonu
olmak üzere iki bina daha satın alınarak
okul sınırlarına dahil edilmiştir. Öğrenci
sayısının artmasıyla da ilerleyen yıllarda
ek binalar yapılarak bir eğitim kampusu
haline getirilmiştir.
2014 yılında ilk yapılan ana binadaki
eğitim faaliyetleri sonlandırılmış, 2015’te
ise yapıya dokunan ek yapılar yıkılarak
binanın ilk yapılan planı esas alınmış ve
restorasyon çalışması başlamıştır. Müze

olarak düzenlenen binanın proje süreci
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim
Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından
yürütülmüştür. Projenin tamamlanması ile
de 2016 yılında Kayseri Lisesi Milli Mücadele
Müzesi olarak hizmete açılmıştır.
Müze, hem Milli Mücadele tarihine hem de
lisenin kendi tarihine ışık tutmak amacıyla
iki ana bölümden oluşmaktadır.
Milli Mücadele Tarihi bölümünde genel
itibariyle 4 bölümden oluşmakta olup (1919,
1921, 1923 ve Basın Odası), Kurtuluş Savaşı
döneminden kalma askeri malzemelerin,
kıyafetlerin, halkın genel durumunu
gösteren silikon heykellerin, aslına uygun
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olarak yapılmış bir meclis kürsüsünün ve
Sakarya Meydan Muharebesi diaromasının
sergilendiği bir bölümdür. Bu bölümün
son kısmında, Kuvay-i Milliye hareketi
dolayısıyla çıkartılan gazetelerin birer
dijital kopyasının sergilendiği bir basın
odası ve dönemin olaylarını anlatan
kısa bir filmin gösterildiği video odası
bulunmaktadır.

Kayseri Lisesi Tarihi bölümü ise lisenin
mezun olamayan 1920-1921 dönemi son
sınıf öğrencilerinin diplomalarının sergilendiği şehitlik anıtı ile başlamaktadır.
Daha sonrasında sırasıyla mezunlar sınıfı,
Eğitim tarihi ve sözlü tarih bölümleriyle
devam etmektedir. Bu bölümde okulun
önemli devlet adamlarından oluşan
mezunlarının silikon heykelleri, Kayseri Lisesi bünyesinde kullanılmış olan

eğitim araç gereçleri ve lisenin geçmişine
yönelik fotoğraflar sergilenmektedir. Bu
bölümde ayrıca okul öğrencilerinin başarı
kazandıkları spor dallarından aldıkları
kupalar da bulunmaktadır.
Müzenin içinde ayrıca 1 adet müze
kafeteryası ve 1 adet çocuk atölyesi
bulunmaktadır. Müze pazartesi günleri
ve dini bayramların ilk günleri dışındaki
tüm günler açıktır.
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KOLEJ

haberleri

Öğrencilerimizi
Türkiye’nin Geleceği İçin
Hazırlıyoruz
Adil Özhan
Özel Kayseri OSB Teknik Koleji Kurucu Temsilcisi
Kayseri OSB Genel Sekreteri
İç Mekan Tasarımı, Elektrik Elektronik Teknolojisi dalında eğitim verecek
şekilde eğitime başlamıştır. Kayseri OSB’de
faaliyet gösteren 1250 işletme ile yapılan
kapsamlı bir anket çalışması ile talebin
yoğunlaştığı Bilişim Teknolojileri
ve Tasarım Teknolojileri Bölümleri
oluşturulmuştur.

Kayseri OSB Teknik Koleji
Nitelikli İşgücüne Değer Katıyor
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Nursaçan; Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’ni
ziyaret ederek 2018 / 2019 Eğitim Öğretim
yılını değerlendirdi.
Başkan Nursaçan; “Ülke ekonomisinin lokomotif kenti olan Kayseri’de yüksek teknolojili
yatırımların artırılması için önemli çalışmalar
yürütüldüğünü ve başarılı bir eğitim öğretim
yılının sonuna gelindiğini ifade etti. Nursaçan;
Bu dönüşümün temel taşı nitelikli insan
gücünden geçiyor. Sanayiciler olarak nitelikli
insan yetiştirecek yapıyı kurmak bizlerin de
görevleri arasında yer alıyor.
Ülkemizde mesleki yeterlilik düzeyinin geliştirilmesi ve mesleki eğitimin uluslararası
standartlara yükseltilmesi için eğitim en
önemli unsurdur.

Dünya standartlarında eğitim vermek için
kurulan Özel Kayseri OSB Teknik Koleji
öğrencilerimize modern dersliklerde eğitim
imkânı sunmaktadır. Tecrübeli eğitim kadrosu
ile eğitim kalitesini yükselten OSB Teknik
Koleji ülkemize faydalı nesiller yetiştirmektedir. Sanayi Bölgemizdeki işletmelere “ana
eleman” yetiştiren okulumuz mezun olan
öğrencilerine daha kolay meslek sahibi olma
imkânı da vermektedir.
Önümüzdeki yıllarda da Özel Kayseri OSB
Teknik Koleji sanayi ve hizmet sektörünün
kalkınmasına katkıda bulunarak, ülkemiz
insanının refah düzeyini arttırmak amaçlı
projeler geliştirecektir.
Bilim ve teknolojinin ışığında, sanayicilerin
beklentilerini karşılayacak ve onlarla aynı
dili konuşabilecek öğrenciler yetiştireceği-

miz, sadece bölgemiz için değil ülkemizdeki
tüm OSB’ler için model olabilecek bir kolej
haline geldik.
“Ücretsiz Özel Eğitim ile Geçlerimizi Geleceğe
Hazırlıyoruz”
2019 / 2020 eğitim – öğretim yılı için yeni
kayıtların başladığı okulumuzda öğrencilerimizden hiçbir ücret alınmamaktadır.
Kolejimizde; Metal Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, Elektrik
Elektronik Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri
ve Tasarım Teknolojileri alanlarında devam
eden eğitim sürecinde okul-sanayi işbirliğini
önceleyerek öğrencilerini tam donanımlı
yetiştirip iş hayatına hazır nitelikli, güncel
teknolojik bilgiyle donatılmış yeterlilikte
bireyler olarak yetiştirilecektir.” dedi.

Türkiye ekonomisinin, büyüme potansiyeline bağlı olarak; gün geçtikçe daha
donanımlı, daha yüksek niteliklere ve
becerilere sahip olan, işgücüne ihtiyaç
duyulmaktadır.
Mesleki ve Teknik Eğitim’in görevi “ara”
eleman yetiştirmek değil, “aranan”, “nitelikli”, “kalifiye” eleman, yetiştirmektir.
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM)
08.08.2017 tarihinde 677 öğrenci ile
Millî Eğitim Bakanlığından devralınmış ve Özel Kayseri Teknik Koleji adını
almıştır. 677 öğrenci ile Millî Eğitim’den
devralınan “Özel Kayseri OSB Teknik
Koleji” 18/09/2017 tarihinde kuruluşunu
tamamlayarak 1274 öğrenci, 70 öğretmen
ile 4 alanda eğitime başlamıştır.
İki başarılı eğitim / öğretim yılı sonunda
2019-2020 yılında 2150 öğrenci mevcuduna ulaşarak Kayseri’nin en büyük özel
okulu olmanın yanı sıra kaliteli bir eğitim
anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Özel Kayseri OSB Teknik Koleji birinci
yılında dört ana bilim olan Metal Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Mobilya ve

Teknik Kolej Kampüsü içerisinde; 10.000
adet fiziki, 22.000 adet dijital kitaba
sahip 400 metrekare alana kurulmuş 2
katlı kütüphane, 1 kapalı spor salonu, 3
açık spor sahası, her türlü sosyal faaliyetlerin uygulandığı çok amaçlı salonları,
yemekhane, iki kantin, üst düzey teknolojiye sahip atölyeler ve 117 derslik ile
Türkiye’nin önde gelen okulları arasında
yer almaktadır.

İnsana Yapılan Yatırımdır” anlayışı ile
öğrencilerine çeşitli alanlarda fırsatlar
sunmaktadır.
Okulumuza bağlı faaliyetlerini sürdüren
Kayseri OSB Gençlik ve Spor Kulübü
futbol ve voleybol branşlarında ülke
çapında başarılara imza atmaktadır.
Bireysel spor özgüvenin ve bireyin kendi
sorumluluğunu alma yetisinin gelişimine
katkıda bulunurken, takım sporları; paylaşmayı, yardımlaşmayı, takım halinde
hareket ederken bireysel hırsların takımın
önüne geçmesini kontrol etmeyi geliştirir
gerçeğiyle öğrencilerimize hem fiziksel
hem zihinsel destek vermekteyiz.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında okulumuzdan 232 öğrenci mezun olmuştur. 98
öğrenci OSB’de faaliyet gösteren çeşitli
işletmelerde işbaşı yapmış, 56 mezun
ise üniversitelerin çeşitli bölümlerine
yerleşmiştir.
Özel Kayseri OSB Teknik Koleji bu
özelliği ile de “İş Garantili Bir Okul”
konumundadır.
Bu kolejde Türkiye’nin geleceği olan
gençlerimizi yetiştiriyoruz.
Mesleki Eğitimde; Anadolu Meslek
Programında % 91, Anadolu Teknik
Programında % 99 başarı oranlarını
yakalayan okulumuz “En Güzel Yatırım

Yakalanan başarılarla birlikte, spor alanında kendini geliştirmek ve bu alanda
kariyer yapmak isteyen öğrencilerin
okulumuzu tercih etmesiyle okul mevcudu 2150’ye ulaşmıştır. 3.500 öğrenci
kapasitesine sahip olan Kolejin 2020/2021
yılında tam kapasiteye ulaşması hedeflenmektedir.
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Kayseri OSB
Teknik Koleji’nde
2019/2020
Değerlendirme
Toplantısı Yapıldı
9 Eylül’de başlayacak olan
2019/2020 eğitim öğretim yılı
öncesinde Kayseri OSB Teknik
Koleji’nde değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya Kayseri OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan,
Bölge Müdürü Ali Yaprak, Genel
Sekreter Adil Özhan, Teknik Kolej
idareci ve öğretmenleri katıldı.
Kayseri OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan yaptığı
konuşmada; eğitimin, birlikteliğin
ve takım çalışmasının önemine
vurgu yaparak okul yöneticileri
ve öğretmelere başarılı bir eğitim
öğretim yılı geçirmeleri dileğinde
bulundu.
Başkan Nursaçan; “Ülkemizde
mesleki yeterlilik düzeyinin geliştirilmesi ve mesleki eğitimin uluslararası standartlara yükseltilmesi
için eğitim en önemli unsurdur.
Dünya standartlarında eğitim
vermek için kurulan Özel Kayseri
OSB Teknik Koleji öğrencilerimize
modern dersliklerde eğitim imkânı
sunmaktadır. Tecrübeli eğitim
kadrosu ile eğitim kalitesini yükselten OSB Teknik Koleji ülkemize
faydalı nesiller yetiştirmektedir.
Sanayi Bölgemizdeki işletmelere
“ana eleman” yetiştiren okulumuz
mezun olan öğrencilerine daha
kolay meslek sahibi olma imkânı
da vermektedir.” dedi.

Kayseri OSB’den
İkinci Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Açılmasına Dair
Tarihi Bir Adım …

Kayseri OSB, uygulamaya dönük örnek ve öncü projelerini
tek tek hayata geçiriyor …
Son yıllarda her alanda büyük bir gelişme gösteren ülkemizde,
sanayinin ihtiyaç duyduğu aranan/nitelikli eleman ihtiyacının
karşılanmasına dair önemli adımlar atılmakta, özellikle de
mesleki ve teknik eğitim politikalarında çok yararlı çalışmalar
yürütülmektedir.
Söz konusu gelişmeleri, değişim ve dönüşümü yakından takip
eden Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, “Meslek Lisesi
Memleket Meselesi” anlayışından hareketle, işletmelerimizin
aranan / nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması, geleceğimizin
teminatı olan gençlerimizin ilgi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi,
meslek sahibi olmalarına yardımcı ve katkı sağlanması amacıyla, bünyesinde bulunan ve ülkemizdeki faaliyet gösteren
benzeri eğitim – öğretim kurumları arasında ön sıralarda yer
alan Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’ne ilave olarak, ikinci bir
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılması konusunda önemli
bir adıma daha imza attı.
30 Ağustos Zafer Bayramını ülke olarak büyük bir gurur
ve iftiharla kutladığımız böyle önemli ve tarihi bir günde,
ikinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bir bölümünün
tamamlanması konusunda; Kayseri Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü adına Başkan Tahir Nursaçan ile ilimizin hayırsever / girişimci işadamlarından Fevzi Mercan arasında bir ön
protokol imzalandı.
İmza töreninde Kayseri OSB Yönetimi, ilgili ve yetkililer hazır
bulundu. İmza töreni, Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Necmettin Nursaçan’ın duası ile tamamlandı.
Kayseri OSB Başkan Tahir Nursaçan ve Hayırsever İşadamı
Fevzi Mercan, söz konusu eğitim-öğretim kurumunun işletmelerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı – uğurlu olsun dilek ve
temennisinde bulundu.
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Özel Kayseri OSB Teknik
Koleji’nde 2019-2020
Eğitim ve Öğretim Yılı
Başladı
Özel Kayseri OSB Teknik Koleji 2019/2020
Eğitim Öğretim Yılı düzenlenen törenle açıldı.

Törene Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Mustafa Katırcıgil,
Levent Somtaş, Şaban Andaç, Kayseri Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürü Kamil Akçadırcı, Kayseri OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak,
Genel Sekreter Adil Özhan, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji Müdürü
Durmuş Payas, Kayseri OSB’de faaliyet gösteren iş insanları, veliler
ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde Okul
Müdürü Durmuş Payas yaptığı konuşmasında yeni eğitim öğretim
yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek, okula bu dönem kayıt yaptıran çok sayıda öğrenciye Özel Kayseri OSB Teknik Koleji hakkında
bilgiler verdi.
Törende konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; “Eğitim, hayatımızda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Okul
sadece bireyin hayat standartlarını yükseltecek ve iyi bir meslek
sahibi yapacak bilgi ve becerileri vermekle kalmaz. Aynı zamanda
toplumların yapılarının, insan ilişkilerinin nasıl olacağının bireysel ve
toplumsal sorumluluklarının neler olacağının hizmet ettiği toplumun

maddi ve manevi değerlerini de öğrencilere aktarır ve davranış haline
getirir-getirmelidir.
“Yüce dinimiz de okumaya büyük önem vermiştir. Nitekim Kur’an’ın
ilk emri ‘Oku!..’ olmuştur.”
Türkiye ekonomisinin, büyüme potansiyeline bağlı olarak; gün geçtikçe
daha donanımlı, daha yüksek niteliklere ve becerilere sahip olan,
İşgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve uluslararası
rekabet baskısı, iş dünyasının sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılama
noktasında eğitim sistemine özellikle de mesleki eğitime çok önemli
bir görev düşmektedir.
Mevlana Hazretleri ne güze söylemiş; her sanatın öncesi bilgidir,
ondan sonra icra, amel gelir...
Ey akıl sahibi! Sanat öğrenmeye çalış; fakat o sanatı ehil olan kerem
sahibi temiz bir kişiden öğren.
“Bir ülkenin geleceğinin, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.”
bu anlayıştan yola çıkan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi

Olarak; sanayimiz için en temel
ihtiyaç olarak görülen “nitelikli
– ve aranan eleman” ihtiyacının
karşılanması amacıyla; özellikleri
bakımından hem ilimize hem de
çevremize örnek olan öğrencilerin,
mesleklerini en iyi şekilde öğrenmeleri için; okulumuzda gerekli
olan tüm donanım sağlanmıştır.
Özel Kayseri OSB Teknik Koleji
“İş Garantili” bir eğitim-öğretim
kurumudur. 2012 – 2016 yılına
kadar okulumuz METEM adı
altında faaliyet göstermekte idi.
2017-2018 eğitim-öğretim yılından
itibaren özel Kayseri OSB Teknik
Kolej haline getirilmesi için Milli
Eğitim Bakanlığına müracaat
edildi. Nihayetinde, uzun uğraşlar
sonucu okulumuzu Bakanlıktan
devraldık. Okulun devri konusunda
desteklerini esirgemeyen ve bizlere her türlü kolaylığı sağlayan
başta Sayın Milli Eğitim Bakanımız
ve Sayın Valimize şükranlarımızı
sunuyoruz.
Okulu devraldığımızda 677 öğrencimiz vardı. 2017 / 2018 eğitim
– öğretim yılında bu sayı 1271’e
çıktı. Bunlardan 132 mezun verdik.
106’sı işletmelere yerleştirildi. 21
öğrencimiz ise muhtelif fakültelere
yerleşti. 2018- 2019 eğitim – öğretim yılında ise, 1582 öğrenciye
ulaştık. Bunlardan 232 mezun
verdik. 98’i işletmelere yerleşmiş
olup 56 öğrencimiz muhtelif
fakültelere kaydını yaptırmıştır.
İçerisinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılına yaklaşık 2100
öğrenci ile devam edilecektir.
Yani, bu yıl okulumuza yeni kayıt,
yaklaşık 950’dir. Bu öğrenci sayısı
okulumuzu şu an “Kayseri’nin En
Büyük Okulu” haline getirmiştir.
Şunu büyük bir gururla ifade
edebiliriz ki; bugün, 12’nci sınıfa

ait 240 öğrencimizin tamamı
işletmelere stajyer olarak yerleştirilmiştir. Yoğun çalışmalarımız
sonucu ve alınan ilave tedbirler
sayesinde ve çok kısa bir zaman
dilimi içerisinde; örnek alınan
bir eğitim-öğretim yuvası haline
getirdik. Okulumuzun bu seviyeye
gelmesinde emeği geçen ilgili ve
yetkili herkese tekrar teşekkür
ediyorum.
Bir yandan okulumuzda öğrencilerin kişisel ve meslekî gelişimlerini
sağlarken diğer yandan, staj
uygulamaları ile de, öğrencilerimizin yani sizlerin gelecekteki
çalışma alanlarınızı tanıma imkânı
sağlanmaktadır.
Özellikle bir konuyu daha ifade
etmek isterim; spor kulübümüz
gerek ilimizde, gerek Türkiye
çapında, başarıdan başarıya koşarak okulumuzun tanıtımına ve
öğrenci talebi oluşmasına büyük
katkı sağlamıştır.
Sevgili gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz. Bir ülkenin gelişmişlik
düzeyi eğitimli insan sayısıyla
ölçülür. Bu anlamda; siz kıymetli
öğretmenlerimize ve öğrencilerimize düşen en önemli görev
eğitim-öğretim alanında, kültür
alanında durmaksızın ilerlemek
olmalıdır! Sevgili öğrenciler;
hedefleriniz daima çok büyük
olmalıdır. Günümüzde sadece
not ve sınıf geçmek için çalışmak
hiçbir anlam ifade etmemektedir.
Çünkü çağ, bilim çağı olmuştur.
Çünkü eğitimin alanı her geçen
gün genişlemekte eğitimin seviyesi
her geçen gün yükselmektedir.
Unutmayınız ki; kendimize, ailemize, çevremize, vatanımıza,
milletimize ve insanlığa faydalı
olmak, öğrenmekle başlar.” dedi.
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Kayseri OSB Heyeti
Bosna Hersek’te
Bosna Hersek İle İlişkileri Geliştirme Merkezi (BİGMEV) tarafından Bosna Hersek Brcko’da
düzenlenecek olan Brcko Bussines Forum (III. İş Formu)
toplantısına katılmak üzere Kayseri
OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Katırcıgil ve beraberindeki
heyet Bosna Hersek’e gitti.
Heyet, Türkiye Cumhuriyeti Bosna
Hersek Büyükelçiliği Ticaret
Müşaviri Sevgin Güngör, Bosna
Hersek Ticaret Odası Başkanı
Mirsad Jasarspahic ve odaya bağlı
sektör yöneticileri, Saraybosna
Kalkınma Ajansı Başkanı ve üyeleri
ile yapılan görüşmelerde, iki ülke
arasındaki ticari, sınai, yatırım,
ithalat, ihracat, ortak işbirliği
imkanları gibi konularda görüş
alışverişinde bulundu.

1. Türkiye-Irak (IKBY)
Ticaret ve Yatırım Zirvesi
Irak’ın Erbil kentinde, Türkiye-Irak Sanayicileri
ve İş Adamları Derneği (TISİAD) ile Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi (IKBY) İhracat ve İthalatçılar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen
“1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım
Zirvesi” gerçekleştirildi.
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa
Katırcıgil, Erbil’de Türkiye-Irak Sanayicileri ve
İş Adamları Derneği (TISİAD) ile Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi (IKBY) İhracat ve İthalatçılar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen
1. Türkiye Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım

Zirvesi’ne Kayseri Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü adına katıldı.

lımcılar tarafından Kayseri OSB’nin çalışmaları
takdirle karşılandı.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Nebi Doğan ve Genel Sekreter
Yardımcısı Tolga Gökşen’in de katıldığı, iki
ülkedeki iş adamlarını buluşturduğu ve verimli
çalışmalara sahne olan 1. Türkiye-Irak (IKBY)
Ticaret ve Yatırım Zirvesi’ne Türkiye’nin farklı
bölgelerinden 70 iş adamı katıldı.

Katırcıgil, ayrıca Erbil’deki T.C. Erbil Başkonsolosluğu, Ticaret Ataşeliği ve Irak Türkmen
Cephesi’ne ziyaretler bulundu. Ziyaretlerde
Kayseri OSB’nin çalışmaları hakkında bilgiler
sunuldu.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa
Katırcıgil, toplantıda Kayseri OSB çalışmaları
/ projeleri hakkında bir sunum da yaptı. Katı-

1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi ve ziyaretler esnasında, iki ülke arasında
yatırım ve ticari imkanların geliştirilmesi,
işadamlarından oluşan karşılıklı alım heyetlerinin oluşturulması gibi konular üzerinde
görüş alışverişinde bulunuldu.
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Kayseri OSB
İtfaiye Filosu
Gücüne Güç
Katıyor
Yangınlarda ve diğer tüm detaylarda itfaiyemizin en kısa sürede ve
en etkili biçimde müdahale etmelerini sağlamak ve destek olmak,
mal ve can kaybını en aza indirmek amacıyla Kayseri OSB İtfaiye
Filosu güçlendiriliyor.
Ülkemizin ekonomik kalkınmasında çok önemli bir yer tutan OSB’lerde
katılımcıların yangınla ilgili güvenliği sağlama noktasında OSB’lerde
itfaiye teşkilatlarına büyük bir görev düşmekte.
Endüstrinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren firmaların bulunduğu
bölgemiz, yangın açısından riskli bir bölgedir. Bu sebeple 7/24 hizmet
veren Kayseri OSB İtfaiye birimimiz sürekli teyakkuz halindedir. Gerek
modern cihazları gerekse profesyonel kadrosuyla her türlü bir acil
durumda firmaların imdadına yetişebilecek düzeydedir.

Teknolojik gelişme, ihtiyaç, işlevsellik ve bölgemizin genişlemesi dikkate
alınarak sanayicimize hizmet vermekte olan itfaiye, ilk müdahale ve
kurtarma, çevre ve diğer hizmet araçları filomuzun mevcut durumu
gözden geçirilerek bir adet 45 ton su ve 2 ton köpük kapasiteli afet
müdahale semitreyler itfaiye aracı araç eklenmiştir.
Elektrikli monitörü ile 10 bar basınçta dakika da 9500 litre suyu en
az 110 metre uzaklığa, köpüğü de en az 90 metre uzaklığa fırlatabilen araç, aynı anda manuel monitörü ile de 10 bar basınçta dakika
da 3000 litre suyu en az 80 metre uzaklığa, köpüğü de en az 60
metre uzaklığa fırlatabilmektedir. 510 beygirlik çekici ve 400 beygir
güce sahip çekiciden bağımsız çalışan semitreylerden oluşan itfaiye
aracı bu büyüklükte ve özellikte Türkiye tek araç olmuştur. Bu
büyüklükte bir araçta ilk defa dikdörtgen şeklinde köşeli ve fiber
malzemeden tank kullanılmıştır.
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Özel Kayseri
OSB Teknik
Koleji’nde
“Acil Durum
Tatbikatı”
Gerçekleştirildi

Kayseri OSB
İtfaiyesinden
Cumhuriyet
Meydanında
Görsel Tanıtım

Çocuklarımızın ve gençlerimizin içerisinde geleceğe hazırlandığı okulların, afetlere dirençli kurumlar haline gelmesi,
öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak korunması, güvenlik
kültürü oluşturulması için Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü
ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı
tarafından Özel Kayseri OSB Teknik Kolejinde tatbikat yapıldı.

İtfaiye Haftası münasebetiyle Kayseri Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanlığı, Kayseri İl Tarım
ve Orman Müdürlüğü, 112
Acil - UMKE ve Kayseri
OSB İtfaiye Müdürlüğü’ne
ait İtfaiye Hizmet Araçları
ve kullanılan malzemeler
sergilendi.

Yaşanabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı ve soğukkanlı
olmamızı sağlamak için düzenlenen tatbikata Kayseri
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin
Kızılkan, Kayseri OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak, Genel
Sekreter Adil Özhan katıldı.

Cumhuriyet Meydanında
görsel tanıtım stantları
kurularak, yangın bilinci
ve önlemleri konusunda
vatandaşlarımızın dikkat
etmeleri gereken hususlarda bilgilendirme yapıldı.

Tatbikata dair Kayseri Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan
ve Kayseri OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak birer
konuşma yaptı.
Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü ve Kayseri
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı
işbirliği ile düzenlenen Acil Durum Tatbikatında; A, B ve C tipi yangınlara su, köpük ve
portatif söndürme, arama kurtarma ve mutfak
yangınlarına müdahale yöntemleri uygulandı.

Yangın ihbarının şekli ve önemi, yangın önleme
tedbirleri, arama, kurtarma, tahliyenin önemi,
söndürme teknikleri, ilk yardım konularına
odaklanılan tatbikatta öğrencilere ve çalışanlara,
yangından korunma tedbirleri ile yangın halinde
yapılması gereken söndürme, kurtarma ve tahliye
usullerini öğretmek, kapalı ve dumanlı ortam
mahallinden yaralı tahliyesinin yapılması, yaralı
müdahalesi ve tahliyesi senaryoları başarıyla
gerçekleştirildi.
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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan

“16. Ufuk Turu”na Katıldı

K

onya Sivil
Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde, İçişleri Bakanlığı,
Konya Büyükşehir Belediyesi,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
ve Selçuklu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 16. Ufuk
Turu, Kayseri’de başladı.
Kayseri OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan “Sosyal
Sorumluluk ve İş Ahlakı”
temasını işleyen programda
bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Nursaçan; “İş hayatında sosyal sorumluluk ve
insani değerlerin önemi gün
geçtikte önem kazanmaktadır. İşte bu durum, ilgili tüm
kesimlere ve bizlere bir takım
sorumluluklar yüklemektedir.
Sosyal sorumluluk kişi ve
kurumların; sosyal, kültürel,
ekonomik ve çevresel konularda sorumlu ve dikkatli
davranmasını ifade eden
bir tanımdır.
Kişi ve kurumların sorumlu
davranmaları toplumsal
gelişime katkı sağlar. Sosyal
sorumluluk bir bakıma, bireylerin bir arada topluma duyarlı
bir biçimde hareket etmesidir.
Gerçek ve tüzel kişi olup
olmadığına bakılmaksızın
bütün işverenlerin birtakım
yükümlülükleri vardır.
Bunlar; Çalışanların sağlığının
ve güvenliğinin sağlanması,
Mesleki eğitiminin sağlanması,
Çalışanlara eşit ve hakkaniyetle
davranmak, İşveren olarak
bireysel gelişimlerine önem
vermek gibi başlıklar altında
ifade edebiliriz.
Sosyal sorumluluk sadece yasal
zorunluluklara ve yasalara
uymayı değil, işverenlerin
kendi tercihleriyle, gönüllü
olarak gerçekleştirdikleri uygulamaları kapsar. Çalışanlarımız,
yani iş ortaklarımız; şirketlerin
en temel paydaşlarından biri
olarak kabul edilmektedir.

Ancak bu paydaş yaklaşımının;
kâğıt üzerinde kalmaması
için, mutlaka uygulamalarla
desteklenmesi ve somut olarak
hayata geçirilmesi gerekmektedir. Hepimizin bildiği üzere,
Ahiler, aynı zamanda içinde
yaşadıkları şehrin toplumsal
ve çevresel sorunlarıyla da
ilgileniyorlardı.
Fakirliğin azaltılması için çalışıyorlardı. Gençlerin eğitimlerini
sürdürmelerine yardımcı oluyorlardı. Bizlere düşen görevde
bu yolu takip etmek olmalıdır.
Müslüman işverene gelince,
emri altında çalıştırdıkları
onun kardeşleridir. Yediğinden
yedirir, giydiğinden giydirir ve
onlara gücünün üstünde yük
yüklemez. O, işçi kardeşlerinin
haklarını Allah’ın hakları
olarak görür ve Allah’ın hakkını
ayırmadan ağzına götüreceği
her lokmanın kendisine haram
olduğunun bilincindedir.” dedi.
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Kayseri OSB’de “Endonezya İş
Forumu 2019” Gerçekleştirildi

K

ayseri Organize Sanayi
Bölgesi tarafından organize edilen “Endonezya
İş Forumu 2019” gerçekleştirildi. Türkiye ve
Endonezya arasındaki
ticaret hacminin artırılması amacıyla
düzenlenen İş Forumu’na Endonezya
Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammad Iqbal ve beraberindeki heyet, Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı ve Endonezya Fahri Konsolosu
Tahir Nursaçan, Yönetim ve Denetim
Kurulu Üyeleri ile her iki ülkenin iş
dünyası temsilcileri katıldı. Program
dahilinde Kayseri’de yer alan ilgili kurum
ve kuruluşlar ziyaret edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi hizmet
binasında gerçekleştirilen tanışma programının ardından, Kayseri OSB’de Yönetim
Kurulu Üyeleri, OSB’de faaliyet gösteren
iş insanları ile Endonezya Cumhuriyeti
temsilcileri arasında gruplar halinde
görüşmeleri yapıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Endonezya Fahri
Konsolosu Tahir Nursaçan; Endonezya
Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Dr. Lalu
Muhammad Iqbal’i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, iki ülke arasındaki
mevcut ilişkilerin belli bir plan ve program

dâhilinde artırılmasının yararlı olacağını
ifade etti. Başkan Nursaçan “Bu iş formunu
düzenlemekteki amacımız Endonezya ile
karşılıklı ticaretimizi, dengeli bir şekilde
yukarı seviyelere taşımak. Türkiye ve
Endonezya’nın tarihsel ve siyasal alanın
yanı sıra, ekonomik alanda da güçlü bir
geçmişe sahip. Söz konusu forumun iki
ülke arasındaki ortak ekonomik ilişkileri
geliştirecek “tarihi ve önemli süreç”
olduğuna inanıyorum.” dedi.
Büyükelçi Dr. Lalu Muhammad Iqbal;
sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen
Kayseri’de bulunmaktan memnuniyet

duyduğunu, Türkiye ile Endonezya gibi
ekonomik ve ticari alanlarda çok büyük
potansiyele sahip olan iki ülke ilişkilerinin
daha da geliştirilmesinin çok yerinde
olacağını, eğitim, turizm ve kültürel
alanlara da ağırlık verilmesinin faydalı
olacağını ve Kayseri’de kendisini evinde
gibi hissettiğini belirtti.
Büyükelçi Iqbal, katılımcılara Endonezya’daki ekonomik durumu dair ayrıntılı
bir sunum yaptı.
Endonezya İş Forumu 2019, iki ülke iş
insanları arasında gerçekleştirilen ikili
iş görüşmelerinin ardından sona erdi.
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi Güney’in Yatırım Üssü
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T

ürkiye’nin doğuya açılan kapısı ve Adana ihracatının itici gücü olarak 42 yıldır kesintisiz üretim
yapan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgemizde 446 işletme ülke ekonomisine
değer katmak için çalışıyor.

Adana-Ceyhan D-400 Karayolu üzerinde, Yakapınar (Misis)’in kuzeyinde 1590 hektar alan üzerinde kurulan,
kent ihracatının yarısından fazlasını karşılayan, yaklaşık 35 bin
kişinin istihdam edildiği bölgemizin, yatırımcısına sunduğu
imkânlarla tam bir yatırımcı cenneti olduğunu özellikle vurgulayarak, sözlerime başlamak istiyorum.

İDEAL LOKASYON
Adana Havalimanına 28 km, Mersin Limanına 98 km, İskenderun Limanına 80 km, Yumurtalık Limanına 40 km, Ceyhan
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’ne 31 km mesafede olan Adana
OSB’mizin güneyinde D-400 Devlet Karayolu ve TCDD Demiryolu’na ait İndirme Bindirme İstasyonu ve TEM Otoyolu yer alıyor.
Çevre ve topluma duyarlı, yasal mevzuatlara uygun hareket ederek
sanayileşmenin belirli bir sistem dahilinde geliştirilmesini sağlamak, teknolojiyi etkin biçimde kullanarak kaliteli, ekonomik
ve fark yaratan hizmetler vermek misyonuyla hizmet veren
AOSB’mizde; İtfaiye hizmeti, Güvenlik, MYO, Meslek Lisesi, Ban-

75

76

Tanıtım

Tanıtım

MARKA | 2019 | Sayı 12

MARKA | 2019 | Sayı 12

kalar, Restoranlar, Alışveriş Merkezleri, Camiiler, Sosyal Tesisler,
Konferans Salonları, SGK Merkez Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri
vb. birimler yer alıyor.
Bölgede sanayicilere hizmet vermek amacıyla kurulan AOSB
Kamu Kampüsü içerisinde ihracat proje destek ofisi, KOSGEB
destek ofisi, danışmanlık hizmetleri ofisi, TCDD, Gümrük,
İŞKUR gibi hizmetler yer alırken, cazibe merkezleri, endüstriyel tasarım merkezi, ortak AR-GE merkezleri, kongre ve fuar
merkezi gibi çalışmalar da devam ediyor.
Tüm bunların yanında, elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon,
peyzaj, çevre, güvenlik ve ulaşım gibi temel üretim donanımlarının tümüne sahip olan Adana OSB’de sanayicilere Türkiye’nin
en uygun fiyatlarıyla elektrik, su ve doğalgaz temin ediyoruz.

SEKTÖREL DAĞILIM
5 Kıtadan yatırımcıların yer aldığı Bölgede, üretimdeki 446
işletmenin yanı sıra 75 işletme proje, 39 işletme ise inşaat
aşamasında bulunuyor. Karma bir yapıya sahip olan bölgedeki
işletmelerin sektörel dağılımına bakıldığında; Gıda (% 15),
Tekstil (% 13), Plastik (% 12), Metal (% 12), Kimya (% 10), Kağıt
(% 4) ve diğer sektörler ise % 34’lük bölümü oluşturmakla
birlikte parsel tahsis oranı açısından %99,87’lik doluluk
oranına sahiptir. Bölgemizde 25 adette de yabancı sermayeli
firma yer alıyor.
EFQM MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ
Yeşil fabrikaları ile beraber tüm yeşil alanlarını donatmış,
çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci taşıyan, ileriyi gören
planlı sanayileşmenin, kayıtlı ekonominin en iyi örneğini
oluşturan Adana Hacı Sabancı OSB’mizde; Türkiye’deki OSB’ler
arasında ilk ve tek olan EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı)
“Mükemmellikte yetkinlik için tanımlanan 4 yıldız” ödülünün de
sahibi olmanın gururunu yaşıyoruz.
DEVLER LİGİNDEKİ FİRMALARIMIZ
İSO tarafından firmaların üretimden net satışları baz alınarak
hazırlanan “Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde AOSB’mizden 2018 yılında 5 firma, ikinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu listesinde ise 11 firma yer almıştır. Türkiye

İhracatçılar Meclisi’nin yapmış olduğu 2018 İlk 1000 İhracatçı
Araştırması’nda ise listeye giren 14 firma OSB’mizde faaliyet
göstermektedir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi
Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) ortaklaşa belirlediği
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında Adana OSB’den
biri ilk 10’da olmak üzere iki firma bulunuyor.
Merkezi Adana dışında olup yine Bölgemizde faaliyette bulunan 9 firmamız 2018 yılı İSO İlk 500, 1 firmamız İSO 2. 500 ve 7
firmamızda Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından belirlediği
İlk 1000 İhracatçı listesinde yer alıyor.

EĞİTİM-İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ VE PROJELER
AOSB Bölge Müdürlüğümüzün, sanayici ve çalışanlara eğitim
desteği sağlamak amacıyla 2014 yılında kurduğu AOSB
Akademi eğitimlerini çeşitlendirerek sürdürmektedir. Tüm
eğitimlere katılımın ücretsiz olduğu akademimizde; kişisel
gelişim eğitimlerinde 2014 yılından bu yana toplam 5263,
mesleki eğitimlerde ise 9943 kişi katılım gerçekleşmiştir.
Sanayicilerimiz ve çalışanlarının, ithalat ve ihracat yapma
becerilerinde önemli avantaj sağlamak amacıyla ilk kez yabancı
ve türk eğitimciler tarafından 3 farklı seviyeye yönelik İngilizce Dil Kursu eğitimi düzenlenmekte olup, ayrıca Mini MBA
Programları için hazırlıklar devam etmektedir.

Üniversite – sanayi işbirliğini geliştirmek adına Çukurova
Üniversitesi ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi ile var olan işbirliğinin protokole dökülerek,
verimliliğin ve üretimin kaliteli bir şekilde attırılması ve bu
kapsamda konusunda uzman akademisyen kadronun düzenli
olarak sanayicilerimizi ziyaret ederek ortak proje geliştirmeleri
ve sanayideki iyileştirmelerin uzman akademisyenlerinde
gözlemleriyle yapılması amaçlandı.
Kaliteli, ekonomik hizmet sunmayı ön planda tutarak sanayicilerimizin üretim maliyetlerinin düşmesini sağlayacak ve
ihracat fırsatlarını genişletecek olan dönüşümleri hızla hayata
geçirmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
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Dr. Rüştü Bozkurt
Dünya Gazetesi Yazarı

Yeni
Dönemde
OSB’lerin
Veri Gündemi

Kuruluş yıllarının OSB’lerinden başlıca beklentileri şöyle sıralayabiliriz:
1. Yatırımcının uygun ölçekte ve
maliyette kuruluş yeri temini,
2. İdari izinlerin -ÇED, imar izni vb- bir
merkeze toplanarak yatırımlarda
zaman kazancının sağlanması,
3. Atık sorunlarının ortaklaşa ve
düşük maliyetle çözülmesi,
4. Kesintisiz elektrik ve doğal gaz
gibi enerji temininin sağlanması,

5. Bir arada toplanan yatırımcıların
birbirini pozitif etkileyerek gelişmeyi hızlandırması,

10. Bireysel çözümler yerine kolektif
çözümlerin sağlayacağı faydaların
artırılması vb.

6. Kitle taşıma imkanlarıyla işgücü
taşıma maliyetlerinin düşürülmesi,

Ülkemizdeki OSB’lerin büyük çoğunluğu, geleneksel yatırım anlayışından
beslenen “ortak çözümlere odaklı” bir
anlayış üzerine inşaa edilmiştir. Oysa
önümüzdeki 10 yılda her şey radikal
biçimde değişecek; değişen koşullar
da OSB’lerdeki mevcut durumu korumak ve geliştirmek ve yeni OSB’leri
oluşturmak için bugünkü “bakış
açısı” yeterli olmayacaktır.

7. Kent yerleşmesi planlarıyla OSB
bağlantısı kurularak düzenli yerleşmeye destek olunması,
8. Siyasi irade ve bürokrasiye ortak
sorunların götürülerek çözümlerin
hızlandırılması,
9. Yerel yönetimlerin yaratabilecekleri
olumsuzlukların en aza indirilmesi,
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Kayseri iş insanlarına
çağrı

kapılırlarsa, uyum gösterme süreci
aksayacak; sorunlar büyüyecektir.

Kayseri OSB’leri yönetenlere ve
OSB’lerde yatırımı olanlara bir çağrı
yapıyorum: Mobil iletişimde beşinci
kuşak teknolojiler (5G) önümüzdeki
10 yılda üç alanda “bağlantıları”
alabildiğine değiştirecek. İnsanların
birbiriyle ilişkileri farklılaşacak.
Eşyaların kendi aralarında ve insanlarla olan bağlantıları bugüne kadar
bildiklerimizin çok ötesinde olacak.
İnsanların birbiriyle, eşyalarla, sistemlerle bağlantıları farklılaşacak.
Eşyaların insanlarla, kendi aralarında ve sistemlerle etkileşimi bugün
bilinenlerin çok ötesinde olacak.
Sistemlerin insanlarla, eşyalarla ve
kendi aralarındaki bağlantıların nicelikleri ve nitelikleri değişecek. Bütün
değişmeler, iş süreçlerini, dönüşüm
ve işlem maliyetlerini yeniden yapılandıracak. Yeni rekabet yapılanması
ve rakip stratejileriyle yüzleceğiz. O
halde Kayseri’de OSB’lerin yöneticileri
ve OSB’lerdeki iş insanları bu yeni
oluşumlara odaklanır, zihin yorarlarsa,
geleceği kontrol edebilecek…Tersine,
“bekle-gör” anlayışının edilgenliğine

İşin kolay yanı “ne olduğunu” söylemek, “ne yapılması gerektiğini”
es geçmektir. Gelin ne olacağını
söylediğimiz kadar, ne yapılması
gerektiğini de birlikte arayalım ve
gereklerini yerine getirelim.
Veri bilinci ilk adımdır
Gelecek 10 yılda iş yerlerinin yaşamasının gerek şartı “veri bilinci ve
işe yarar verinin elimizin menzili
altında olması” olacaktır.
OSB yönetimleri, günümüz teknolojilerinde en uygun şekilde “standart
veri üretimi” konusunda yatırımcılara
ortak hizmet vermek zorundadır.
Bugün gelişen sensör teknolojileri
ve diğer elektronik ölçme sistemleri
üretim sürecinde bütün donanım ve
yazılımları ölçebilmektedir. Girdileri
bir ürüne dönüştürme, ürünleri son
tüketiciye kadar iletme aşamalarında
bütün dönüştürme ve işlemleri eş anlı
olarak, kesintisiz ölçme ve kaydetme
mümkün olabilmektedir.
Dönüştürme ve işlem süreçlerinin
ölçülmesi, verilerin oluşturulması,
verilerin kümelenmesi, ayıklanması
ve analize hazır haline getirilmesi,
hammadde, enerji ve işgücü maliyetlerinden daha etkili girdi haline gelmiştir.
OSB’lerde yer alan işletmelerin dönüşüm ve işlem süreçlerini ölçmek artık
bir “maharet” olmaktan çıkmıştır;
oluşan altyapılar bu işi herkesin
yapmasına elverişli hale gelmiştir.
Başka bir anlatımla, standart ölçümler
ve veri oluşturma başarılamazsa, asıl
rekabet gücü yaratan aşamaya geçilmesini beklemek anlamlı bir tutum
olmayacaktır.
Standart veri bilinci ve veri analizi
gerek şarttır. Standart veri konusunda

çözüm üretmeyen işyerleri, kendinle
yüzleşme özgüveni gösteremedikleri
için sürekli sorunlarla birlikte yaşacak,
çözüm üretiminin uzağında kalacaktır.
Standart veri üretiminde bilincin netleşmesi, uygulamanın güncelleşmesi
ve rutini olmazsa olmazın adıdır; ama
asla geleceği inşa etmek için yeterli
olmayacaktır. OSB yönetimleri ve
OSB’lerde üretim yapan iş insanları,
yeni teknolojik gelişmelerin yarattığı
sorunları kavramak ve çözümler
üretmek istiyorsa “standart dışı
veri ile inovasyon ve rekabet gücü”
arasındaki ilişkiyi sorgulamalı ve
çözümler üretmeye yönelmelidir.
Standart dışı veri: Her
yerdedir
Standart dışı veri, çoğunluğuyla
dışarda, bir ölçüde de kendi içimizdedir. Gerçek rekabet gücü yaratmanın
ardındaki güç “standart dışı veriye
hakim olmaktır”.
OSB yönetimleri ve OSB’lerdeki iş
insanları 10 yıl sonrasını güven altına
almak istiyorlarsa, aşağıdaki adımları
mutlaka atabilmelidir:
• Radikal bir dönüşüm yaşadığımızı
içselleştirmeli, üzerine gitme kararlılığı göstermelidir.
• Suçu başka yerlerde arama
yerine, yaşadıklarınızdan kendinizi sorumlu tutma olgunluğuna
erişmelidir.
• Kendi içlerine dönük sorgulamalar
yaparak, neyin ters gittiğini, ve
nelerin doğru işlediğini anlamaya
çalışmalıdır.
• Ters giden işleri doğru yola koymak
için bilenlerin yardımlarına
başvurmalıdır.
• Geçmiş deneyim ve birikimlerden
hangilerinin yardımcı olabileceğini
belirlemelidir.
• Saplantılı değil, esnek olmalıdır.

Standart dışı veri her yerdedir. Kendi
olanaklarımızı, güçlü yanlarımızı ve
boşluklarımızı iyi bilmek standart
dışı veriye erişmenin ilk adımıdır…
Rakiplerimizi küresel ölçekte izlemek,
kavramak ve gerekli alternatifleri
geliştirmek de olmazsa olmazımızdır.
Eğer rekabet gücü yaratmanın özünde,
“işe yarar veriye erişmek, veriyi
değere dönüştürmek” varsa, OSB
yönetimleri ve OSB’lerdeki iş insanlarının, OSB’lerin temel yaklaşımı
olan “ortak çözümler” arayışını “veri
üzerine” odaklanmaları kaçınılmaz
bir sorumluluktur.
İş insanları için de en büyük uyuşturucu alışkanlıklardır. Dünden
bugüne bildiklerimiz, yarınlarımızı
güven altına almaz. Bugün ne olup
bittiğini de “erken uyarı” yaklaşımıyla
değerlendirmek; yeni gelişmelere göre
“uyum stratejilerini” tasarlayarak
hayata taşımak zorundayız.
Bir öneri
OSB yönetimleri, “standart veri ve
standart dışı veriye erişme yol ve
yöntemleri” konusunu gerçekten
uzman olanlarla sorgulamayı ivedilikli
görev olarak ele almalı.
Veri sorunu, kur değişmelerinden, faiz
oranlarından, borsa iniş çıkışlarından,
teşviklerden, enerji maliyetlerinden,
işgücü maliyetlerinden daha önemlidir.
OSB yönetimleri gelenseksel toplantılarını, seminer, sempozyum
ve eğitim programlarını gözden
geçirerek, veri-odaklı çözümlere
yönelmek zorundadır.
Bir ortak akıl toplantısı yaparak, “Veri
konusunda yol ve yordamımız ne
olmalı?” sorusuna en uygun yanıtı
verirsek, OSB’lerde “…miş gibi” yapma
yerine gerçek çözümler aramaya
yöneltmiş oluruz…
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Muhammet Ecel
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürü

G

ünümüz dünyasında çevre
konuları enerji,
ekonomi, kalkınma, teknoloji,
tarım ve gıda, su
kaynakları, sağlık ve turizm olmak
üzere hayatımızın her safhasını
etkilemekte, bu konudaki politika
alanlarını da ciddi bir biçimde
yönlendirmektedir. Bu alanlardaki
politikaların sürdürülebilirliğini
sağlamak, ancak çevre ve sürdürülebilirlik ilkelerinin, yürütülen
politikalarla bütünleştirilmesi
ile mümkündür.

Çevre sorunları, karmaşık bir nitelik
göstermekte ve çoğunlukla sosyo-ekonomik konularla bağlantılı
olarak karşımıza çıkmaktadır. Hava
ve su kirliliği, toprak bozulması,
ormansızlaşma, iklim değişikliği ve
biyolojik çeşitlilik kaybı gibi çevre
sorunları siyasi sınırlar tanımamakta
ve insan ve çevre sağlığı, canlı türleri
ve gıda güvenliği üzerinde ciddi bir
tehdit oluşturmaktadır. İnsanların
geleceğini yakından ilgilendiren bu
tehdit nedeniyle çevre sorunlarının
üzerine gidilmesi büyük önem
arz etmektedir.

Çevreyi korumak ve kirlilik ile
mücadele kapsamında ortaya konulan politika ve stratejiler, mevcut
ekonomik sistem ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı ve ekonomik
büyümeyi destekleyen, yatırımları
teşvik eden ve istihdamı arttıran
bir doğrultuda olmak zorundadır.
Ekonomik büyüme, yatırım ve
istihdam politikaları da çevresel
ilkelerle uyumlu olmak zorundadır.
Çünkü doğal kaynaklardan sağlanan
üretim, artık insanlığın tüketim
hızına yetişemez hale gelmiştir.
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Doğal kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve doğanın
kendini yenileme kabiliyeti sınırlıdır. Bozulan ekolojik dengenin yeniden teşekkülü
zordur, bazen de imkânsızdır. Bu itibarla çevre koruma-kullanma dengesinin sağlanması, ancak toplumların bütün kesimlerinin katılımıyla ve insanların ihtiyacı olanından fazlasını tüketmemesiyle, kirletmemekle mümkündür.

Dünyada çevre ve sürdürülebilir kalkınma politikaları
da bu çerçevede gelişmekte
ve değişmektedir. Her geçen
gün yeni kavramlar ortaya çıkmaktadır. Birkaç örnek vermek
gerekirse, “Akıllı Büyüme, Çevresel Yönetişim, Doğa Sermayesi ve Ekosistem Hizmetleri,
Mavi büyüme, Yeşil Büyüme,
Döngüsel Ekonomi, Ekosistem
Yaklaşımı” gibi kavramlar
hayatımıza girmekte, plan ve
politikaların oluşturulmasına
yön vermektedir.
Doğal kaynaklar insanoğlu
için yeterli olmasına rağmen
sınırsız değildir ve doğanın
kendini yenileme kabiliyeti
sınırlıdır. Bozulan ekolojik
dengenin yeniden teşekkülü
zordur, bazen de imkânsızdır.
Bu itibarla çevre koruma-kullanma dengesinin sağlanması,
ancak toplumların bütün

kesimlerinin katılımıyla ve
insanların ihtiyacı olanından
fazlasını tüketmemesiyle,
kirletmemekle mümkündür.
Teknolojik gelişmelere paralel
olarak artan çevre sorunları
dolayısıyla kamuoyunda doğa
korumacılığının güçlenmesi
“çevre yönetimi” olgusunu
toplumsal yaşamın ayrılmaz
bir parçası haline getirmiştir.
Bakanlığımız, sürdürülebilir
kalkınma ilkeleri çerçevesinde
insan sağlığını ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alan,
bu bakış açısıyla idari, hukuki,
mali, insani ve çevresel kaynakların etkin kullanılmasını
sağlayan, sağlıklı bir çevrede
yaşama hakkının teminatı
olmayı misyon edinmiştir.
Bu çerçevede; başta Anayasa
ve Çevre Kanunu olmak üzere
ilgili yönetmelikler ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde

çevrenin korunması, kirliliğin
önlenmesi, çevreyle uyumlu
üretim, ürün ve hizmet dolaşımının sağlanması, hizmette
toplam kalite anlayışının yerleştirilmesine ilişkin çalışmalarımız, çevresel hedef ve
politkaları dikkate alan sürdürülebilir kalkınma ilkesi
çerçevesinde yürütülmektedir.
Çevresel hedef ve politikaların
etkin bir şekilde yürütülmesi,
planlı bir kentsel gelişmenin
yanı sıra planlı sanayileşme
ile mümkündür. Sanayinin
disiplin altına alınması, çevrenin korunması ve faaliyette
bulunan işletmelerin çevre
normlarına uygun üretim
yapmalarının desteklenmesi
bakımından, Organize Sanayi
Bölgeleri (OSB) önemli fonksiyonlara sahiptir.
Ülkemizde planlı kalkınmanın
gereği olarak düşünülmüş

olan OSB’ler, ekonomik ve
sosyal yararlar sağlamasının
yanı sıra, sanayileşmenin
yol açtığı hava, su, toprak ve
gürültü kirliliği gibi çevreye
vereceği olası zararları en aza
indirilmesi açısından uygun
bir modeldir. OSB’nin kuruluşları itibariyle merkezi bir
idari yapıları bulunduğundan
bu avantajlarını kullanarak
bütüncül bir çevre yönetim
sistemlerini oluşturmaları
önem arz etmektedir.

Sektörel paydaşların da katkılarıyla mevzuatımıza kazandırılan “atıkların alternatif
hammadde veya ek yakıt
olarak kullanımı” ve “yan
ürün” uygulamaları atıkların
kaynak olarak kullanımının
sağlanmasıyla ekonomiye
girdi oluşturmakta, atık bertaraf maliyetlerini ve düzenli
depolamaya gönderilen atık
miktarını azaltarak bu tür
tesislerin kullanım ömrü
uzatılmaktadır.

Bu doğrultuda, çevrenin sanayi
ile birlikte yaşayabilmesi,
kısacası sanayinin çevresel
etkilerinin azaltılması ve
bütüncül bir çevre yönetim
sisteminin oluşturulması için
“temiz üretim” kavramının
ülkemizde anlaşılması, benimsenmesi ve hayata geçirilmesi
gerekmektedir.

Bir tesisin faaliyeti neticesinde oluşan, mineral özellikleri dolayısıyla hammadde
ile eşdeğer özellikte olan ve
hammadde olarak kullanılabilir nitelikte olan atıklar
alternatif hammadde olarak
değerlendirilmekte olup doğal
hammaddeler yerine mineral
değeri olan atıklar kullanılarak
hammadde geri kazanımı
sağlanmaktadır.

2018 yılında ülkemizde ek
yakıt olarak kullanılan atık
miktarı 800 bin tona, alternatif
hammadde olarak kullanılan
atık miktarı ise yaklaşık 3.2
milyon tona ulaşmıştır.
Ülkemizde bu anlamda geri
kazanım sektöründe de önemli
ilerlemeler sağlanmıştır. Yıllık
31 milyon ton belediye atığının oluştuğu ülkemizde geri
kazanım oranı bugün %13
seviyelerine kadar ulaşmıştır.
Bununla birlikte; Sıfır Atık
Projesi kapsamında “Sıfır Atık
Yönetim Sisteminin” kurulmasına ilişkin genel ilkelerin ve
uygulama esaslarının belirlenmesini sağlayarak sıfır atık
yaklaşımının ülke genelinde
benimsenmesi, uygulanması
ve yaygınlaştırılması amacıyla Sıfır Atık Yönetmeliği
Bakanlığımızca hazırlanmış ve
12.07.2019 tarihinde yürürlüğe

girmiştir. Projeyle, sıfır atık
uygulamasının 2023 yılına
kadar Türkiye’nin tamamına
yayılması hedeflenmektedir.
Projenin ülke çapına yayılması
ile birlikte 2023 yılına kadar
geri kazanım oranının en az
%35’e çıkarılması hedeflenmektedir. Toplanan atıkların
işlenmesi ve geri kazanılması
sonucu sanayimizde ve hizmet
alanlarında yapılacak yatı-

rımlarla 2023 yılına kadar bu
alanda 100.000 kişiye doğrudan istihdam sağlanacağı
ve 20 milyar TL tasarruf elde
edileceği öngörülmektedir.
2015 yılı sonunda Avrupa
Birliği komisyonunda kabul
edilen Döngüsel Ekonomi
Paketinde; 2030 yılına kadar;
belediye atıklarında genel
olarak %65 geri dönüşüm,
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ambalaj atıklarında genel
olarak %75 geri dönüşüm ve
depolanacak belediye atığının
ise aşamalı olarak %10’a indirgenmesi hedefi konmuştur.
Bu hedefler ciddi hedefler
olup, gelişmiş birçok ülkeyi
dahi zorlayacak niteliktedir.
Bakanlığımızca atıksu altyapı
yönetimlerinin desteklenmesi amacıyla atıksu arıtma
tesislerini mevzuata uygun
çalıştıranlara atıksu arıtma
tesisinde kullanmış oldukları
elektrik enerjisinin %50’sine
kadar geri ödeme yapılabilmektedir. Bu kapsamda; 2011-2018
yılları arasında yaklaşık 350
Milyon TL ödeme yapılmış
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olup, bu miktarın 76 Milyon
TL’si Organize Sanayi Bölgesi
Yönetimlerine yapılmıştır.

den ekonomik ve sürdürülebilir
olarak bertaraf edilmeli veya
geri kazanılmalıdır.

Günümüzde evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri
sayısında önemli ve olumlu
gelişmeler olurken buna paralel olarak büyüyen problem,
atıksuların arıtılması sonucu
geriye bakiye madde olarak
kalan arıtma çamurlarıdır.
Arıtma çamurları tekniğine,
teknolojisine uygun ve çevreyle
uyumlu bertaraf edilmediği
ve/veya geri kazanılmadığı
zaman çevreye verdiği zararın
maliyeti kat kat daha yüksek
olmaktadır. Bu yüzden, arıtma
çamurları çevreye zarar verme-

OSB Yönetimlerince; Çevre
Mevzuatı kapsamında, atıksu
arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının
niteliği ve depolanmasına
yönelik analizlerin yaptırılarak geri kazanım ve bertaraf
yöntemine karar verilmesi
gerekmektedir.
Bakanlığımızca iklim değişikliği kapsamında da sanayiye
yönelik çeşitli projeler ve çalışmalar yürütülmektedir. “Sera
Gazı Emisyonlarının Takibi
Hakkında Yönetmelik”in 25
Nisan 2012 Tarihli ve 28274

Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle
ulusal sera gazı emisyonlarının
yaklaşık yarısını teşkil eden
sanayiden kaynaklı sera gazı
emisyonları 2015 yılından beri
tesis seviyesinde izlenmektedir.
Bakanlığımızca, sanayiden
kaynaklı hava kirliliğinin
önlenmesi ve sanayi sektöründe uygulamaların kolaylaştırılması amacıyla sanayicilerimizin kullanımına
yönelik sektörel kılavuzlar
yayınlanmaktadır. Ayrıca
ısınma kaynaklı hava kirliliği,
uçucu organik bileşik emisyonlarının kontrolü ve koku
emisyonlarının kontrolüne

ilişkin mevzuat güncelleme
çalışmaları yürütülmektedir.
Etkin hava kalitesi yönetiminin
sağlanması açısından Bakanlığımız sunucularında hizmet
vermekte olan Hava Emisyon
Yönetim (HEY) Portalı aracılığıyla ilçe düzeyinde stratejik
hava kalitesi haritaları hazırlanmaktadır. Organize sanayi
bölgeleri konum, üretim ve
tüketim bilgileri HEY portalında kayıt altına alınmakta
ve atmosfere salınan emisyon
miktarı hesaplanmaktadır.
Bakanlığımız, Çevre ve insan
sağlığını son derece olumsuz
etkileyen motorlu taşıtlardan
kaynaklanan hava kirliliğinin

azaltılması amacıyla motorlu
taşıtların standartlarının
korunmasına da özel önem
vermektedir. Motorlu taşıt
standardının korunmasında
en önemli unsur motorlu
taşıtta kullanılan yakıttan en
yüksek verimin alınmasını
sağlamaktır.
Bakanlığımız son derece teknolojik ve otokontrolü esas
alan bir uygulama olarak Egzoz
Gazı Emisyon Ölçümü Takip
Sistemini (ETS) 2018 yılı itibariyle uygulamaya koymuştur.
2018 yılında 8.545.390 aracın
egzoz emisyon ölçümü gerçekleştirilmiş olup, ölçümlerde
sistemin uygulamada olma-

dığı yıllara oranla %29’luk
artış sağlanmıştır. 2019 yılı
ilk altı ayında 5 milyondan
fazla aracın egzoz emisyon
ölçümlerini gerçekleştirerek
bu konudaki kararlığımızı
ortaya koymuş bulunmaktayız.
Ölçüm yaptırmayan taşıtların
tespit edilmesi, ölçüm yaptırmayan taşıt sayısının en aza
indirilmesi amacıyla ETS ile
entegre çalışacak, plaka tanıma
sistemlerinin kullanılacağı
Egzoz Elektronik Denetleme
Sistemi (EGEDES) ile ilgili
çalışmalar başlatılmıştır.
Bakanlık olarak sanayicilerimizden beklediğimiz en önemli
husus; çevrenin korunması

için yapılan çalışmaları ve
çıkarılan mevzuatı kendilerine külfet olacak ilave yükler
şeklinde değil; tam tersine
küreselleşen dünyada kabul
gören bir üretim kalitesi ve
düzeyine ulaşmaları için bir
adım olarak görmeleridir.
Sanayicilerimizin çevre mevzuatına uymaları, gereklilikleri
yerine getirmeleri ve çevreyle
ilgili süreçlerde aktif rol almaları, çocuklarımıza daha sağlıklı bir çevrede yaşama şansı
verilmesine önayak olmaları
açısından bakıldığında, belki
de içerisinde rol alabilecekleri
en büyük sosyal sorumluluk projesidir.
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Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı:

“Ben Önce Hayal
Kurdum, Sonra Yaptım”
○ Sayın Başkan öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İş hayatına nasıl ve nerede başladınız?
12 çocuklu bir ailenin çocuğuyum. 1980’lerin ikinci yarısında
askerliğimi İstanbul Davutpaşa’da tamamladım. Askerlik
yaptığım dönemde, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde fizibilite
çalışmaları yaptım. Askerlik sonrasında sürdüreceğim tek bir iş
vardı, o da baba mesleği olan halı ve manifatura işi yapmaktı…
Babamdan aldığım küçük bir sermaye ile tekrar İstanbul’un
yolunu tuttum. O dönem çalışmaya halıcılıkla başladım ve
uzun bir süre halı satışı yaptım. Zaman içinde ticaretimizi
geliştirmeye başladık. Ardından iş hayatımızın getirisiyle
2000’li yılların başından itibaren mobilyacılık sektörüne adım
attık. Bu dönemde hissedarı olduğumuz İnegöl’deki Meltem
Mobilya’da diğer ortakların hisselerini de satın alarak üretici
konumuna geçtik.

Ülkenin hemen her ilinde satış noktalarımız bulunuyor.
Yurt içinde 2 bölge bayii, 460 satış noktası, 20 showroom,
dünya pazarında ise 42 ülkede 139 satış noktası ile geniş
bir pazarlama ağına sahibiz.

Meltem Mobilya, 2002 yılında 2.500 metrekare alana sahip ilk
üretim tesislerini açtı. 2005 - 2006 yıllarında Meltem Mobilya,
marka patentinden dolayı Weltew Mobilya olarak isim değiştirdi.
2005 yılında yeni üretim tesisinin kurulumu ile üretim kapasitesini genişleterek yurtdışı satışlarına başladık. 2008 yılında
tesisimize 9.000 metrekare daha ilave kapalı alan dahil ettik.
2009 yılında ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi alarak,
2011 yılında Weltew markası ile mağazalaşma ve markalaşma
çalışmalarına başladık. 2013 yılında Tüv Rheiland’ın testleri
ile güvenlik ve kalite belgesi olan GS sertifikalarını aldık. 2016
yılında Marketing Türkiye dergisinin yaptığı pazar araştırmasında

mobilya sektöründe Bursa’nın en iyi markası olarak seçildik.
2017 yılında Turquality marka destek programına dahil olmaya
hak kazandık ve 2018 yılında yeni logo ve kurumsal imajımız
ile birlikte ‘Weltew Home’ markasını oluşturduk.
Bugün Weltew Home, 15 milyon doları makine parkında olmak
üzere 50 milyon dolarlık bir şirket konumunda bulunuyor.
Mobilya sektöründe Türkiye’de 8., İnegöl’de faaliyet gösteren
2.000 mobilya firması arasında ise 2. sırada yer alıyoruz.
İnegöl’de 45 bini kapalı olmak üzere 90 bin metrekarelik
fabrikamızda tam otomatik robotlarla faaliyet gösteriyoruz.
60’ı beyaz yakalı olmak üzere 410 çalışanımız mevcut. Aylık
2.400 takım panel mobilya, 2.100 takım oturma grubu, 1.700
takım baza ve 2.400 takım yatak üretim kapasitesine sahibiz.
Teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarımız sayesinde yenilikçi ürünler
geliştiriyoruz. 100’ün üzerinde modelimiz mevcut. Üretimin
tüm aşamaları uzman mühendislerimiz tarafından denetliyor.
Ülkenin hemen her ilinde satış noktalarımız bulunuyor. Yurt
içinde 2 bölge bayii, 460 satış noktası, 20 showroom, dünya
pazarında ise 42 ülkede 139 satış noktası ile geniş bir pazarlama
ağına sahibiz. İhracat yaptığımız ülkeler arasında Avrupa’da;
Almanya, Belçika Avusturya, Bulgaristan, Danimarka, Fransa,
Makedonya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan, Bosna, İngiltere,
Romanya, İsviçre, Asya’da; Gürcistan, Tacikistan, Özbekistan,
Türkmenistan, Azerbaycan, Ortadoğu ve Arap ülkelerinden;
Bahreyn, Cezayir, Fas, Libya, Lübnan, Ürdün, Umman, Irak ve
Suudi Arabistan bulunmaktadır.
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TÜRKİYE MOBİLYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
(MOSDER) SÜRECİMİZ
Türkiye’nin en eski ve prestijli derneklerinden biri olan Türkiye
Mobilya Sanayicileri Derneği’nde Weltew Mobilya olarak üyeliğimiz bulunuyordu. Aynı zamanda ben MOSDER’de birkaç
dönem boyunca yönetim kurulu üyesi olarak da görev aldım.
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elde edebilmek için kararlı ve istikrarlı olmalıyız. Yani birlik
ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz.
Bildiğiniz gibi başarı, her şeyden evvel kararlılık gerektiren zor
bir süreçten sonra elde ediliyor. MOSDER’in yönetim kurulu
üye sayısının 5’ten 7’ye yükselmesi yolumuza kararlılıkla
devam etmek adına bize güç kaynağı oluyor.

Ocak 2019’da ise derneğin 10. olağan genel kurulunda, yeni
dönem başkanlık görevine getirildim. MOSDER’in başkan
yardımcılığı görevi ise Mondi Mobilya’dan Bilal Uyanık’a
verildi. Başkanlık süresi üç yıla uzatıldığı için dernekte 3 sene
boyunca görevde olacağım.

TÜRKİYE’DE MOBİLYA SEKTÖRÜ

Mobilya sektörünün çatı kuruluşu olan MOSDER, 15 yıldır
çok sayıda başarılı projeye imza attı. Türkiye ekonomisinin
lokomotif gücü olan mobilya sektörünü zirveye taşımak, Türk
mobilyasını dünya çapında bir marka haline getirmek ve sesimizi uluslararası arenada duyurmak amacıyla faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Bugün imkansız gibi görünen birçok başarıyı

Ülke ekonomisinin kalkınmasında çok önemli bir role sahip
olan mobilyayı, bugün 7 kıtada 179 ülkeye ihraç ediyoruz.
Ancak iç pazara geldiğimizde 26 bin üreticinin yer aldığı ve
500 bin kişinin istihdam edildiği sektörümüzde, son yıllarda
üretim ve ihracat hacmi artmış olmasına rağmen geçtiğimiz
iki yılda gözle görülür bir daralma yaşandığı da aşikar.

Türkiye mobilya üretiminde dünyanın 14. büyük üreticisi
konumunda bulunuyor. Ve yine küresel pazarda ihracat yapan
ülkeler sıralamasında ise 12. sırada yer alıyor.

Yaz sezonuna kadar devam eden KDV’nin yüzde 18’den yüzde
8’e düşmesiyle birlikte iç pazarda ve son kullanıcı nezdinde
yaşanan hareketlilik sektörümüz adına oldukça sevindiriciydi
ve piyasaya da olumlu yansımalarını görmüş olduk. Ancak

MOSDER olarak bu hareketliliğin devam etmesi ve sektörümüzü
hep birlikte büyütebilmek adına KDV indiriminin yeniden
gündeme getirilmesini ve artık kalıcı hale gelmesini bekliyoruz
ve devlet büyüklerimizden KDV’de kalıcılığı talep ediyoruz.
TÜRKİYE’DE MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ARA
ELEMAN İHTİYACI VAR
İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri gibi şehirler başta olmak
üzere ara eleman ihtiyacı görüyoruz. Yan sanayi ile birlikte
yaklaşık 500 bin kişinin istihdam edildiği mobilya sektöründe,
özellikle üretim ayağının yoğun olduğu şehirlerde iş hacmi
de geniş olduğu için en fazla bu bölgelerde kalifiye elemana
ihtiyaç duyuyoruz.

Sektörümüzdeki ustabaşılar, üretim müdürleri veya satış-pazarlama müdürleri bu okullardan mezun oluyor. Bizler Milli
Eğitim Bakanlığı ile bu işe el atacağız. Dernek olarak konuyla
ilgili çeşitli girişimlere başladık.

KAYSERİ MOBİLYADA TÜRKİYE’NİN
BAŞKENTLERİNDEN
En çok mobilya üreten şehirlerimizden biri olan Kayseri, Türkiye’de mobilyanın başkentlerinden biri durumunda. İnegöllü
bir mobilyacı ve MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak çağın
gereksinimlerine uygun üretim tesisleriyle Kayseri şehrimizle
mobilya sektörü adına övünüyorum.
Rekabet başarıyı teşvik eder! Bu nedenle Kayseri, İnegöl,
İstanbul, İzmir gibi mobilya sanayinin kalbinin attığı şehirlerde
üretimle, tabana yayılan istihdamla ve desteklenen yan sanayilerle birlikte Türkiye ekonomisi güçlenmeye devam ediyor.
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lkemizin güzide vilayetlerinden olan Kayseri,
geçmişten günümüze Anadolu’da sanayinin
kalbinin attığı merkezlerden olmuştur. Ülke
ekonomisinde söz sahibi ve girişimciliğin
önemli merkezlerinden biridir. Çalışma
hayatının merkezinde olmakla kalmayıp ona
yön veren, küreselleşen dünyada sanayi alanında söz sahibi
olmamızı sağlayan önemli illerimizdendir.

Sedat Yenidünya
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür V.

Büyüyen Anadolu,
Gelişen İş Sağlığı
ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sisteminden alınan
verilere göre; 2017 yılında Kayseri’de 31.383 işyeri ve 290.873
çalışan bulunmaktadır. 34 çalışanımızda 2017 yılı içerisinde
iş kazası nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Yüz binde ölümlü iş
kazası oranı ise ülke ortalaması olan 8,69’un üzerinde olacak
şekilde 11,69’dur. 40 ortak sağlık ve güvenlik birimi, 2 İSG
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profesyoneli eğitim kurumu, 1
toplum sağlığı merkezi birimi,
1088 iş güvenliği uzmanı,
437 işyeri hekimi, 201 diğer
sağlık personeli Kayseri’de iş
sağlığı ve güvenliği hizmeti
sunmaktadır.
Sanayi, bünyesinde insan
hayatını etkileyebilecek birçok
tehlikeyi barındırmaktadır.
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özgü çözümler üretilmesi,
verilerin önleme odaklı kullanılması ve İSG hizmetlerinin
etkinliğinin arttırılması ana
eksenlerinde çalışmalarımıza
yön vermekteyiz.
Uzun vadede iş sağlığı ve güveninin gelişimine yapılacak
en önemli yatırımın çalışma
hayatında yer alan ve alacak

6331 sayılı Kanun tüm işyerlerinde İSG önlemlerinin işverenler tarafından alınmasını
hüküm altına almaktadır.
Önleyici yaklaşımı benimseyen
Kanun, tüm işyerlerinde risk
değerlendirmesi zorunluluğu
getirmektedir. Burada “işyerine
özgü risk değerlendirmesi”
ve “işyerine özgü önlemler”

sunda rehberlik çalışmaları
yürütmekteyiz. İşyerine özgülük kavramını genelleştirme
çabalarımız bizi sektörlere
götürüyor. Bu nedenle inşaat,
maden ve tarım başta olmak
üzere sektörlere özel çalışmalar
yürütüyoruz.
İş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin verilerin kök

İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını hem insani bir sorumluluk hem
de işletmelerinin verimliliği ve rekabet edebilirliğine katkı sağlayacak önemli bir araç
olarak, çalışanların ise kendileri ve çalışma arkadaşlarının sağlık ve güvenliklerini
tehlikeye düşürmeyecek şekilde benimsemeleri gereken çalışma yöntemi olarak görmeleri gerekmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü olarak biz, insanın
sağlık ve güvenliğini her şeyin
üzerinde tutan bir yaklaşımla
çalışma hayatının düzenlenmesi ile çalışanlarımızın
sağlıklı ve güvenli koşullarda
çalışabilmesi amacıyla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Genel
Müdürlük olarak İSG kültürünün geliştirilmesi, sektörlere

tüm bireylerde iş sağlığı ve
güvenli kültürünün geliştirilmesi olduğuna inanıyoruz.
Bu çerçevede Milli Eğitim
Bakanlığı başta olmak üzere
üniversitelerimiz ve diğer
ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliklerimizi geliştirerek
paydaşlarımızla bu amacı gerçekleştirmeye yönelik birlikte
hareket etmekteyiz.

ifadelerine özellikle dikkat
çekmek istiyorum. İşverenin
bu yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için uygulanan
modelde işveren kendisine
teknik anlamda yol göstermek üzere İSG profesyoneli
görevlendirmektedir. Bizde
kamu tarafı olarak işveren
ve İSG profesyonellerinin bu
görevi yerine getirmeleri konu-

nedenleri politika geliştirirken yol gösterici olmaktadır.
Bu verilerin incelenmesi,
kaza nedenlerinin ayrıntılı
analizi, sektörlerde en fazla
kazaya neden olan sebeplerin
belirlenmesi amacıyla analiz
çalışmaları yürütüyoruz. İşyerlerinden tehlike kaynaklarına
ilişkin verileri de geliştirme
aşamasında olduğumuz “İş

Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinde almayı
planlıyoruz. Bu sistemin hayata
geçirilmesiyle birlikte iş sağlığı ve güvenliği alanındaki
tüm verileri önleme odaklı
kullanabileceğiz.
6331 sayılı Kanun ile işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma
ortamlarının sağlanması, iş
kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik
çalışmaların bütünü iş sağlığı
ve güvenliği hizmetleri olarak
adlandırılmıştır. Bu hizmetler
işveren sorumluluğunda, İSG
profesyonellerinin danışmanlığında, çalışanların katılımıyla
gerçekleştirilmektedir. Genel
Müdürlük olarak bizde bu çalışmaların daha etkili yürütülmesini destekleyecek adımlar
atmaya çalışıyoruz. İşyerlerine
hizmet sunan ortak sağlık ve
güvenlik birimlerinin hizmet
kalitelerini arttırmaya yönelik yeni modeller geliştirme
çalışmalarımız devam ediyor.
İSG profesyonellerinin yetkin
olmaları, konusunda uzman,
görev yaptıkları işyerlerinin
süreçlerine hakim olmaları iş
sağlığı ve güvenliğinin gelişimini doğrudan etkilemektedir. İş güvenliği uzmanlarına
yönelik sektör, risk faktörü,
tehlike kaynağı bazlı eğitim
modülleri, rehber dokümanlar
hazırlamaktayız. Hazırladığımız tüm dokümanlara Genel
Müdürlüğümüz web sitesinden
ulaşılabilmektedir.
Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) kayıtlarına göre iş kazaları
ve meslek hastalıkları ülkelerin
gayri safi yurtiçi hasılasının
%4’üne mal olmaktadır. Kar
elde etmek amacıyla kurulan işletmelerin iş sağlığı ve
güvenliği alanına yapacakları yatırımları artı maliyet

kalemi olarak görmeleri büyük
resmin iyi anlaşılamadığının
bir göstergesidir. İş kazası ve
meslek hastalıklarının işyerine doğurduğu maliyetler
önlemeye yönelik yapılacak
harcamalarla kıyaslanamayacak kadar fazladır. Uluslararası Sosyal Güvenlik Kurumu
(ISSA)’nun 2011 tarihli “Önleme
Yatırımlarında Getiri: Şirketlerde İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yapılan Yatırımların
Maliyet Kazanç Hesaplaması”
araştırma raporunda da iş
sağlığı ve güvenliğine yatırım
yapmanın mikroekonomik
açıdan doğrudan kazançlar
sağladığı, 2,2 düzeyinde bir
önleme yatırımlarında getiri
oranıyla ortaya koyulmuştur.
Bu sonuçların anlamı, şirketlerin işyerlerinde önleme
tedbirlerine her yıl çalışan
başına yapacakları bir para
birimi yatırımdan potansiyel
olarak 2,2 para birimi ekonomik getiri bekleyebilmeleridir.
Genel Müdürlük olarak yapmış
olduğumuz bir çalışmada 1
ölümlü iş kazasının 1-9 çalışanı
olan işletmede işletmenin öz
sermayesinin 145,4’üne, 10-49
arası çalışanı olan işletmelerde
işletmenin öz sermayesinin
%23’üne ve 50-249 çalışanı
bulunan işletmelerde işletmenin öz sermayesinin %6,1’ine
denk geldiği gösterilmiştir.
Sosyal sonuçları yanında mali
boyutunun gündeme bile
getirilmemesi gerektiğini
düşündüğümüz iş sağlığı ve
güvenliği konusunda işverenlerimizi ve çalışanlarımızı hak
ve yükümlülükleri konusunda
bilgilendirme çabalarımıza
devam ederken onları da daha
sorumlu davranmaya davet
etmek istiyorum.

6331 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerinde işveren ve çalışanların hak ve yükümlülükleri
net olarak tanımlanmıştır.
İşverenlerimiz çalışanlarının
çalışma ortamı ve yaptıkları
iş kaynaklı sağlık ve güvenliklerinin etkilenmemesi için
her türlü önlemi almakla
yükümlüdür. Bir işyerinde
risk değerlendirmesinin yapılması, risk değerlendirmesi
sonucunda belirlenen önemlerin hayata geçirilmesi, işyeri
ortamında meydana gelen
değişimin sürekli sağlık ve
güvenlik riskleri açısından
gözlemlenmesiyle sürecin
dinamik hale getirilmesi,
çalışanların eğitim ve bilgilendirilmeleri, çalışanların
sağlık durumları göz önünde
bulundurularak uygun işlerde
görevlendirilmeleri, hayati ve
özel tehlike bulunan yerlerde
yalnızca yetkili personellerin
çalışmasının sağlanması gibi
temel başlıklarla işverenin
sorumluluğu özetlenebilir.
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması
iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmeye yönelik çalışmaların
sürdürülebilirliği için önemlidir. Çalışanlar kendilerine
verilen eğitim ve bilgilendirmeler doğrultusunda üretim
araçlarını talimatlara uygun
şekilde kullanmak, sağlanan
kişisel koruyucu donanımları
doğru şekilde kullanmak, ciddi
ve yakın tehlike ile karşılaştıklarında ve eksik bir önlem
fark ettiklerinde işverene ve
çalışan temsilcisine haber
vermek, kendilerini ve çalışma
arkadaşlarını tehlikeye düşerek
her türlü davranıştan kaçınmak ile yükümlüdür. Ciddi ve
yakın bir tehlikenin önlenemez
olduğu durumlarda işyerini ve

tehlikeli bölgeyi terk etme ve
belirlenen güvenli yere gitme
hakları bulunmaktadır.
İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını hem insani
bir sorumluluk hem de işletmelerinin verimliliği ve rekabet
edebilirliğine katkı sağlayacak önemli bir araç olarak,
çalışanların ise kendileri ve
çalışma arkadaşlarının sağlık
ve güvenliklerini tehlikeye
düşürmeyecek şekilde benimsemeleri gereken çalışma
yöntemi olarak görmeleri
gerekmektedir. Bu alanda
teknik bilgi ve uzmanlarıyla
görev yapan İSG profesyonellerinin de yürüttükleri
çalışmaların doğurabileceği
sonuçların farkında ve bu
sorumluluğun getirdiği özenle
çalışmalarını beklemekteyiz.
Sağlıklı ve güvenli bir çalışma
hayatı dilerim.
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Türkiye Mobilya Sektöründe
Yeni Bir Dönem Başlıyor
M. Ali Çevrim
Kayseri Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı

T

ürkiye’nin en büyük mobilya üretim şehri olan
Kayserimizde yaklaşık 10 yıldır çok büyük
bir özveri ile emek verdiğimiz projeler bir bir
tamamlanarak sektörün hizmetine girmeye başladı. Bir yandan bizim TOKİ işbirliği ile yapmış
olduğumuz 763 KOBİ’nin işyeri sahibi olduğu
toplanda 400.000 m2 kapalı alanın bulunduğu üretim yerleri
tamamlandı ve hizmet vermeye başladı. 2019 yılı sonlarında
açılacak KUMSMALL FACTORY Alışveriş merkezimiz ile artık
Kayseri Mobilya sektörü yurt içinde ve yurt dışında vitrine çıkmaya başlayacak. Bilim Teknoloji Bakanlığımız himayesinde
KOBİ’lerin tasarımdan-üretime, üretimden satışa kadar destek
verecek olan MOBİTEK (mobilya altyapısı ve teknolojisini
güçlendirme) projesi tamamlanarak hizmet vermeye başladı.
Diğer yandan Kayseri 1. OSB Başkanımızın mobilya sektörü
için ortaya koyduğu büyük projelerden Kayseri fuar merkezi
projesi devreye girmesi, Endüstriyel tasarım merkezinin çok
faal olarak tasarımlar üretmeye başlaması, yine OSB’nin yurt
dışında açacağı Türk Ticaret Merkezleri gibi Projelerimizin
tamamlanması ile birlikte Kayseri mobilya sektörünün 2020 yılı
yaz aylarından itibaren yurt içinde ve yurt dışındaki pazardan
payını artırmak için yapılmış olan çalışmaların meyvelerini
vermeye başladığını hep birlikte göreceğiz inşallah.
İletişimin çok güçlendiği, ulusal ve küresel rekabetin çok yoğun
bir şekilde yaşandığı üretim ve ticaret hayatımızda Mobilya
sektörümüzün birlik beraberlik içerisinde hareket etmesi
gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında yapacağımız
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Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük Alışveriş merkezi olarak
hizmet verecek olan KUMSMALL FACTORY Alışveriş merkezimiz Klasik Avm ve Mobilya konseptinin bir araya getirilmesinden dolayı ülkemizde bir ilk olacak. Şehrimizin sanayisinde
üretilen Mobilyanın ön plana çıkarılacağı KUMSMALL FACTORY Alışveriş merkezi halı, perde, aydınlatma ev tekstili vb.
gibi tamamlayıcı sektörlerle birlikte Kayseri ve Bölgesindeki illerde perakendenin tek adresi olacak.

çalışmalarla can yakıcı bu rekabet ortamından Pazar payımızı
artırarak çıkmak için bu büyük projeleri yaparak sektörün
hizmetine sunduk. Tüm sorunlara rağmen hem ülkemizde
hem de dünya mobilya sektöründe istikrarlı bir büyüme de
devam ediyor. Türkiye mobilya sektörü son yıllarda ihracatta
iyi bir ivme yakaladı bunu devam ettirmemiz ihracatımızı
daha da artırmamız gerekiyor.
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük Alışveriş merkezi olarak
hizmet verecek olan KUMSMALL FACTORY Alışveriş merkezimiz
Klasik Avm ve Mobilya konseptinin bir araya getirilmesinden
dolayı ülkemizde bir ilk olacak. Şehrimizin sanayisinde üretilen Mobilyanın ön plana çıkarılacağı KUMSMALL FACTORY
Alışveriş merkezi halı, perde, aydınlatma ev tekstili vb. gibi
tamamlayıcı sektörlerle birlikte Kayseri ve Bölgesindeki
illerde perakendenin tek adresi olacak. Yılın 365 günü açık
zaman gözetmeksizin gelen ziyaretçilerin yurt içi ve yurt
dışına özellikle Mobilyanın toptan satılması için pazarlama
faaliyetlerinin yapılacağı AVM’de Bölgenin en büyük kapalı
eğlence alanın yanı sıra giyim ve ayakkabıdan, Yeme-içme
fast food alanların da ülkemizin önde gelen perakendecileri
yerlerini almış durumda.
Ülkemizde ve dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik
gelişmeleri hepimiz yakından takip ediyoruz, kuşkusuz bu
gelişmeler çok önemli ama hayat devam ediyor, üretim ve
ticaret de devam ediyor. Risk almadan klasik yöntemleri
bırakarak yapmış olduğumuz projelerle pazar payımızı
artırmak için hep birlikte hareket etmemiz gerektiğine
inanıyoruz. Bu nedenle başta hükümetimiz ve ilgili
bakanlıklarımız olmak üzere tüm sivil örgütleri artık
üretim ve satışta sanayici ve Kobilerimize çok daha
fazla destek olmalı onların önünü açmalıyız.
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Mobilya
İhracat
Dinamikleri
Mehmet Yalçın
KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı

M

obilya ülkemiz
için önemli
sanayi sektörlerinden
birisidir.
Hızla büyüyen
sektör, emek yoğun olduğundan dolayı
işsizliği ciddi bir oranda azaltmakta,
ihracat fazlası veren ender sektörlerden birisidir.
Dünyanın ilk Organize Ticaret Merkezi
olarak kabul edilen Kültepe’de başlayan ticaret geleneğini tarih boyunca
devam ettiren Kayseri, cumhuriyetle
beraber sanayi ve ticaret şehri olmuştur. Yenilikçi, girişimci, çalışkan
ve hayırsever insanı ile Kayseri, bir
marka şehirdir.
Yıllar önce değerli büyüklerimizin
el emekleri göz nurları ile 400-500
metre karelik, binbir zorlukla ürettim
yaptıkları atölyelerden, bu gün şehrimizde Türkiye’nin en büyük dünyanın
sayılı entegre mobilya fabrikalarının
olduğu, ülkemizin mobilya üssü
durumundadır. Kayseri Türkiye’deki
mobilyanın yüzde 50’den fazlasını
üretmekte. Bu kadar büyük hacimli
mobilya üretimiyle birlikte, mobilya
yan sanayiinde de, hem şehrinizin
hem de Türkiye genelinin mobilya
hammadde ihtiyacını karşılamakla

beraber ihracata da ciddi oranda da
ürün göndermektedir. Doksanlı yılların
sonunda, mobilya ihtiyacının artması
ve ihracatın hızlanması ile beraber,
teknoloji ve sisteme yatırım yapan
sektör hacimsel ve fiyatsal olarak
hızla büyümüştür. Teknolojinin
gelişmesiyle hem üretim hem de
işgücü yapısında pek çok değişikliğin yaşandığı sektörde, bugün son
teknolojik makinalarla, seri üretim
yaparak kalitede, modelleşmede, zamanında teslimde ve rekabette Kayseri
mobilyasını Türkiye’nin Doğusundan
batısına, Güneyinden kuzeyine her
köşesinde tanınır bilinir ve kullanılır
olduğu gibi dünyada da bilinirliğini
her gün artırmaktadır. Ürettiğimiz
ürünlerin büyük çoğunluğu birçok
yönlü fonksiyonel olduğundan dolayı,
tercih edilme oranı da o oranda yüksek
olmaktadır. Gelişmiş mobilya pazarı
ve endüstriyel altyapıya sahip batı
Avrupa ülkelerinde Almanya, İtalya,
Fransa ve ABD gibi ülkelerde en çok
ihracat yaptığımız ülkeler arasında.
Hedefi olan bir sektörüz. Hedeflerimiz
var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın ülkemiz için koyduğu 2023,
2053, 2071 hedefler var. Reisimizin
ülke ihracat hedefleri doğrultusunda,
mobilya da 2023 hedefimiz olan 10
milyar dolar ihracat hedefini tutturmak

için var gücümüzle çalışmaktayız.
Gözü kara ve çalışkan olan bizler sektör
olarak 177 ülkeye Asya’dan Avrupa’ya
Afrika’dan Amerika’ya devletimizin
verdiği desteklerle dünyanın dört bir
yanına ihracat yapmaktayız ve ihracatımızı artırmak hedeflere ulaşmak
için fuarlarla, aktif pazarlama ile gece
gündüz demeden çalışmaktayız.
Mobilya ihracatı ülkemiz için vazgeçilmez ve önemli bir ihracat dalıdır.
İhraç fazlası veren ender sektörlerden
birisi olduğu gibi işsizliği önemli
oranda etkiyen bir sektör olma özelliğine sahip. Bu doğrultuda sektöre
olan desteklerin artırılmasını eksik
olanlarında tamamlanmasını devlet
büyüklerimizden talep ediyoruz.
Türkiye’de 3 milyar 180 milyon dolarlık 2018 yılında mobilya ihracatımız
gerçekleşti. Mobilya Türkiye’de ihraç
fazlası veren ender sektörlerden biri
olduğu gibi Türkiye için olmazsa olmaz
sektörlerden de bir tanesi, haliyle.
2000 yılların başında 160 milyon
dolar ihracat gerçekleştiren mobilya
sektörü, bugüne geldiğimizde 20 kat
büyüyerek dünyada 177 ülkeye ihracat
yapmaktadır. İhracat sıralamasında
Türkiye’de 3. sırada yer almaktayız.
Bugün ihracatta da yarıdan fazla firmamız tek ülkelere ihracat yapmaktadır.
Müşteri çeşitliliğimizi artırıp en az dört
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ülkeye ihracat yapmamız gerektiğinin
bilincine de sahibiz.

şekilde Pazar’dan payımızı almak için
çalışmalara başlamış durumdayız.

İstihdam noktasında da Türkiye sanayisi
içerisinde ilk 5’te yer alıyor. Bizde de
sektörün içerisinde şöyle bir güzellik var.
Vasıflı vasıfsız tüm herkesi çalıştırıyoruz.
Herkese iş imkânı sağlıyoruz. En güzel
tarafı bu. Diğer tarafta ihracat tabi ki bizim
ülkemizin olmazsa olmazı. İhracat noktasında mobilya sektörü ciddi bir yara alsa
dahi her yıl yüzde 10 oranında büyüyen
bir sektör. En büyük zararı Ortadoğu’daki
savaştan ve krizlerden dolayı yaşadık.
Bizim büyük pazarlarımızdan bir tanesi
Ortadoğu’ydu. Şimdi sanayicimiz yönünü
Doğudan batıya, Güney’den kuzeye tüm
dünyaya çevirdi.
Bizim dünya piyasasında adil rekabet
edebilmek için uygun şartlarda hammadde
almamız gerekiyor. Bununla ilgili dahili
işlem reminin nasıl uygulandığına dair
üyelerimizi bilgilendirmeler yaparak
öncelikle üretim maliyetlerinde uluslararası piyasalarla eşit duruma gelmiş
durumda olacağız. Burada da şu imkânı
sağlayacağız: Devletimiz yurtdışından
getirdiğimiz ürünlere dahili işlem kapsamında vergi alıyordu. Dahili işlem
kapsamından çıkarttığımız zaman bu
vergiyi almıyor. Bundan dolayı ürünü
ihraç ederken dünyadaki rakiplerimizle
adil bir rekabet sağlamış oluyoruz. Diğer
taraftan ihracatla alakalı geçen hafta
Malezya iş forumu yaptık. Üst düzey
Malezyalı yetkililer ile görüşme yaptık.
Hem fuarla ilgili hem de Malezya’da bir
program düzenlemek için görüştük.
Orda hangi ürün konsepti satılıp hangi
formda, hangi dizaynda satılabilir tespit
edip orada bir fuar veya organizasyon
düzenlemeyi düşünüyoruz. Dünyada en
büyük alım yapan ve harcama ortalamasının en yüksek olduğu ülke Amerika.
Yani hedef pazar Amerika. Şu bir gerçekçi
Türk mobilyası ABD de doğru muhatap
ve doğru kanallara eriştiğinde, yüksek
miktarda sipariş talepleri oluşturduğumuzda, taleplerin doğrultusunda üretim
esnekliğimiz ve siparişleri karşılama
üretim hacmine sahiptir. Bu Pazar’a
UR-GE faaliyetleri ve fuarlara üyelerimizle birlikte katılmak için ön çalışmalar
yaparak bu pazardaki yerimizi hızlı bir

“MOBİLYA FUARINA HERKES
DESTEK”

Bugünde diyoruz ki Anadolu’nun en
büyük mobilya fuarını Kayseri’de yapacağız başta Allah’ın izni, şaklarımızın
birlik beraberlik içerisinde verdiği destek
ve değerli sanayicilerimizin katkısı ile.

TÜYAP fuarcılık yurt dışı tanıtımlarını
bir çok ülkede yapmaktadır. Yurt içinde
yerel ve ulusal basın organlarında tanıtım
yaparak fuarın bilinirliğini ve tanıtımını
üst seviyede yapmaktadır.

Kayseri birçok konuda ilklerin şehri.
Dünyanın en büyük mobilya fuarı yine
şehrimizde açılmış olup, pazarören

Fuar, ülkemizin şehrinizin ve sektörlerin
gelişmesi için önemli bir faktör. Kongre ve
fuar turizmi dünyada ciddi bir gelir elde

Kayseri üretimde başarılı olduğu gibi
artık ürünlerini tanıtımında da fuar
organizasyonu ve yaptığı büyük mobilya

beraber 9 tane daha fuar düzenlemeyi
hedefliyoruz.
Fuar, ülkemizin şehrinizin ve sektörlerin
gelişmesi için önemli bir faktör. Kongre ve
fuar turizmi dünyada ciddi bir gelir elde
etmekte şehrin tüm dinamikleri olumlu
olarak etiketlemekte şehrin bilinirliğini
artırmakta. Bu minvalde fuar emek
ister sabır ister süreklilik ister yoğun
katılımcılık ve yenilik ister. Fuarımızın
kalan inşaat kısmının tamamlanması
ile birlikte hedefimiz %50 şehrimizden
%40 ülke içerisinden %10 yabancı
katılımcı sağlayarak uluslararası fuarlar
statüsüne sokmak için bütün çalışmaları
yapmaktayız.
Artık dünyada, anılmada ve bilinirlikte
şehirler ülkelerin önüne geçmiş durumda.
Almanya’da, Berlin, Rusya’da Moskova,
İspanya’da Barselona, Fransa’da Paris,
İtalya’da Milano ve Türkiye’de İstanbul
gibi. Bizler de mobilyada üretimlerimizle
firmalarımızla, kalitemizle tasarımlarımızla şehrimizi marka yapmalıyız.
Mobilya dendiğinde, şehrimizi tasarım ve
kapasitelerimizle çekim merkezi yapmak
için hep birlikte Kayseri mobilyası markası
için var gücümüzle çalışmalıyız.

YABANLU PAZARI 13. yüzyılın meşhur
pazarlarındandır. Yabanlu Pazarı Selçuklular devrinde her yıl Anadolu’da
kurulan, bugün kelimenin geniş manası
ile, milletlerarası büyük bir fuarın adıdır.
Öyle ki Yabanlu Pazarı’nın mahiyeti
dolayısıyla on üçüncü yüzyılda sadece
İslam aleminin değil, dünyanın en büyük
milletlerarası fuarı olduğu ilmi bakımdan
ifade edilebiliriz.
9-13 Ekim’de gerçekleşecek olan
mobilya fuarı Kayseriye önemli bir
değer kazandıracak.

etmekte şehrin tüm dinamikleri olumlu
olarak etiketlemekte şehrin bilinirliğini
artırmakta. Bu minvalde Fuar emek
ister sabır ister süreklilik ister yoğun
katılımcılık ve yenilik ister. Fuarımızın
kalan inşaat kısmının tamamlanması ile
birlikte hedefimiz %50 şehrimizden %40
ülke içerisinden %10 yabancı katılımcı
sağlayarak uluslararası fuarlar statüsüne
sokmak için bütün çalışmaları yapmaktayız. Şehrinizin tüm STK ve dinamikleri
ile beraber sıkı çalışma yaparak, Bu yıl için
fuarımız yüzde yüz doluluğu sağlamış olup,

alışveriş merkezi ile söz ettirecektir. Şehrimize gelen yerli ve yabancı müşteriler,
fuarda sergilediğimiz ürünleri görüp,
fabrikalarımızın ve üretim kapasitelerimizin büyüklüğünü yerinde görüp gönül
rahatlığı ve tereddütsüzce siparişlerini
vereceklerdir.
“KAYSERİ FUAR ŞEHRİ
OLACAK”
Bugün Kayseri’de yapılacak bu fuar
sadece mobilya fuarı değil mobilya fuarı
lokomotifi. Kayseri’de mobilya fuarıyla

Yeni Pazar’lar oluşturmamızda, ihracatı
artırmamızda ve ürün fiyatlarımızı
yukarıya taşıyarak güçlü rekabette en
önemli unsur tasarım. Kayseri Organize
Sanayi Bölgemiz bünyesinde bulunan
Endüstriyel Tasarım Merkezi modern,
yenilikçi ve özgün tasarımları ile bizlere
yüksek katma değerli üretim yapmamıza
olanak sağlayarak rekabet gücümüzün
artırılmasına katkı sağlamaktadır. Buna
ek olarak da talebimiz bir an önce fiziki
uygulama atölyesinin açılması, ustaların ve tasarımcıların yorumları ile
bitmiş yeni modern Ar-Ge ürünlerini
firmalarımızın bünyesine katarak hızlı
bir üretim aşamasına geçerek ciddi bir
zaman avantajımız sağlayacak.
Tabiki hepimizin bildiği üzere mobilya
emek yoğun bir sektör. Bugün mobilya
vasıflı veya vasıfsız tüm insanlarımıza
iş imkânı sağlamakta. Sektör kendi
ihtiyacı olan personelini eğiterek kalifiye
personel açığını belli bir oranda kapatmaya çalışmakta. Ama şu bir gerçek ki

mobilya Türkiye’de çok hızlı büyüyen
ve makineleşen bir sektör, dünyada da
Çin’den sonra en hızlı büyüme görsen
ülke Türkiye olmuştur. Kaliteli iş, sanatkâr ellerden, nitelikli okumuş personel
ve çağın gereklerini kullanmayı, uygulamayı bilen yetişmiş personellerden
geçiyor. Organize Sanayisi Teknik Koleji
bu doğrultuda sektörün ihtiyacı olan
teknik personelin yetişmesine olanak
sağlamaktadır. Dedik ya sektör büyüyor
daha çok teknik personele ihtiyaç olacak
onu da 2. teknik kolejimizin açılması ile
ciddi bir oranda yetişmiş personel ihtiyacı
azalacaktır.
“KUMSMALL ŞEHRİN
VİZYONUNU DEĞİŞTİRECEK”
Bugün bir ilke daha imza atarak, Avrupa’nın, Ortadoğu’nun ve Türkiye’nin
en büyük mobilya alışveriş merkezi
olan KUMSmall Factory’nin açılması ile
büyüklüğüne yakışan üretim büyüklüğü
ölçeğinde bir mobilya AVM ile şehrimize,
Türkiye’ye ve dünyaya hizmet vermek
için kapılarını kısa zaman içerisinde
müşterilerine açacaktır. Düne kadar
Avrupa’da gördüğümüz büyük mobilya
AVM’lerden kat kat büyüğünü Kayseri’de
açarak haklı ve gururlu olarak sahip
çıkacağımız KUMSmall Factory şehrimize
ve sektörümüze değer katarak Kayseri
mobilyasını farklı kulvarlara taşıyacaktır.
302 bin m2’lik bir alan, çok dünyanın en
büyük mobilya alışveriş merkezlerinden
biri olan KUMSmall Factory İnşallah
onuncu ayda açılışını yapacağız, 300’e
yakın firması, her sektörden mağazaları, fast food alanları, kültür ve sanat
alanları ile Ortadoğu ve Avrupa’nın en
büyük mobilya alışveriş merkezi olacak,
KUMSmall Factory.
Dediğimiz gibi, Kayseri, ilklerin şehri,
öncülüğün Merkezi olmuştur ve olmaya
devam etmektedir.
Şunu biliyoruz ki, samimi birlik beraberlik
içerisinde tek ruh tek yürek olarak değerli
başkanlarımızın desteği, sanayicilerimizin
katkıları ile bizde de bu çalışma hırsı ve
başarma arzusu oldukça yakalayamayacağımız hedef başaramayacağımız
hiçbir iş yoktur.
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Türkiye Kitap Okuma
Alışkanlığı Konusunda
Dünyada 86’ncı Sırada…

“100 Talep
100 Proje”
İş Birliği
Protokolü

Mehmet Avcı
Yapılan araştırmalara göre Türkiye kitap okuma alışkanlığı
konusunda dünyada 86’ıncı
sırada. Günde 4 saat TV izleyip
7 saat internete giren Türk
insanı kitap okumaya sadece 1
dakika ayırıyor.
Araştırmadan elde edilen bir
diğer sonuç da, Avrupa’da yüzde
21 olan okuma oranının Türkiye’de sadece binde bir olduğu
ve dünya ülkeleri sıralamasında listenin sonlarında yer
aldığı şeklinde.
Kitap okumada son sıralarda
yer alan ülkemizde adeta bir
bağımlılık haline gelen sosyal
medya da vakit geçirme istatistikleri her geçen gün artmakta.
Zamanımızın büyük bir bölümünü sosyal ağlarda geçirmek,
gerçek ve sanal dünyanın arasındaki çizgileri öylesine birbirine
karıştırıyor ki artık ruhsal kopuşlarda başlıyor. Bireyler gerçek
dünyada yapamayacağı şeyleri,
klavye aracılığıyla sanal dünyada
daha kolay yapabilme düşüncesi ile yaşantılarının odağına
maalesef sosyal medyayı alıyor.
İstatistiklere bakıldığında ise
81 milyon nüfusa sahip ülkemizde; Nüfusun %67’sini
oluşturan 54.3 milyon internet
kullanıcısı, 51 milyon aktif sosyal
medya kullanıcısı, 44 milyon
aktif mobil sosyal medya kullanıcısı var.

İnsanlar internette günde ortalama 7 saat geçiriyorlar. Bu
kullanıcıları en çok nerelerde
vakit harcıyorlar:

Günde ortalama 2 saat 44
dakika televizyon başında

Ülkemizde en çok kullanılan
sosyal medya mecrası, %92’lik
oranla YouTube, ardından %84
ile Instagram ve %82 ile Facebook geliyor.
Türkiye’de akıllı telefonların
günlük ortalama kullanım
süresi 248 dakika.
Kadınlar arasındaki istatistiğe
bakıldığında ise rakam 279
dakikaya çıkıyor. Yani aslına
bakılırsa dört saati aşkın bir
kullanım söz konusu.
Hiç okumadığı bir kitaptan alıntı
yaparak, asla somut bir adım
atmadığı toplumsal olaylarda
ve konularda ahkâm keserek,
yedeği ve içtiği şeyleri paylaşarak, hatta kendi fotoğrafını
çeşitli filtreler ve uygulamalar
ile daha güzel yâda yakışıklı
hale getirerek, ne kadar çok yer
gezer ve ne kadar çok beğeni
alırsa o kadar mutlu olmaya
başlayan insanoğlu sonuçları
henüz öngörülemeyen bir türe
dönüşmeye başlıyor aslında…
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rciyes Üniversitesi,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi, Kayseri
Sanayi Odası, Kayseri
Ticaret Odası, Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi ve Erciyes
Teknopark A.Ş., arasında işbirliğini
güçlendirmek, 100 talep 100 proje
isimli projenin (gerçekleşmesini
sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, sanayinin nitelikli
problemlerine akademik çözümler
üretmek amacıyla “100 Talep 100
Proje” protokolü imzalandı.
Protokol imza törenine; Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Çalış, Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nur-

Günde ortalama 2 saat 48
dakika sosyal medyada

Ve son olarak günde ortalama 1 saat 22 dakika
müzik dinleyerek…

E

OSB’den Haberler
saçan, Kayseri Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci,
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Gülsoy, Üniversite Sanayi
İşbirliği Vakfı (ÜSAİV) Yönetim Kurulu
Üyesi Abidin Özkaya katıldı.
“100 Talep 100 Proje” protokolünün
amacı “Kurumlar arası iş birliğini
güçlendirmek, başta Kayseri sanayisi
ile Erciyes Üniversitesi arasındaki iş
birliği olmak üzere genel anlamda üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek,
sanayicinin nitelikli problemlerini
tespit etmesine destek vermek, saha
ziyaretleri gerçekleştirmek, sanayinin
nitelikli üretimini desteklemek, en
az 100 sanayici talebi ile 100 akademik çözümü eşleştirmek, çözümü
uygulamak ve netice elde etmek”
olarak açıklandı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan
Endonezya Fahri Konsolosu Oldu

K

ayseri OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir
Nursaçan’a, Endonezya
Fahri Konsolosluk görevinin devamına dair belge,
Endonezya Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Igbal tarafından
takdim edildi.
Endonezya’nın kuruluşunun 74. yıldönümü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen
etkinliğe katılan Kayseri OSB Başkanı Tahir
Nursaçan’a Büyükelçi Lalu Muhammed
İkbal tarafından 5 yıllığına Endonezya
Fahri Konsolosu unvanı verdi.
Büyükelçi İkbal’in ev sahipliğinde Endonezya’nın 74’üncü Kurtuluş Günü, “İnsan
Kaynaklarını Geliştir, Endonezya’yı
Kalkındır” temasıyla başkentte kutlandı.
Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliğindeki
kutlamalara, başkentteki yabancı misyon

şefleri, bürokratlar, akademisyenler ve
davetliler katıldı.
Türkiye’de yaşayan Endonezyalıların
adeta akın ettiği etkinliğe, Lübnan’da
konuşlu Endonezya Barış Gücü Kuvvetleri
mensupları ise “şeref misafiri” olarak
davet edildi.
Etkinlikte konuşan Lalu Muhammed
İkbal, “Bu yılki kutlamalar daha özel.
Bugünü kutlamak için Lübnan’da bulunan
Endonezya Barış Gücü Kuvvetlerimiz de
bizimle beraber.
Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi
Lalu Muhammed İkbal, “Ülkem 275
milyon, Türkiye ise 80 milyon nüfusa
sahip. Ülkelerimizin toplam nüfusu 300
milyonun üzerinde olmasına rağmen
ticaret hacmimiz sadece 1,6 milyar dolar
seviyesinde.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
gelecek sene Endonezya’yı ziyaret edeceğini, bu ziyarette önce ikili ticari anlaşmaya
son halinin verileceğini hatırlatan İkbal,
“Bu ziyaretten önce sonlanmasını ümit
ediyoruz. Ülkem 275 milyon, Türkiye ise 80
milyon nüfusa sahip. Ülkelerimizin toplam
nüfusu 300 milyonun üzerinde olmasına
rağmen ticari hacmimiz sadece 1,6 milyar
dolar seviyesinde. Liderlerimiz işte bu
yüzden bize 10 milyar dolar ticari hacmi
hedefini verdiler.” ifadelerini kullandı.
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ziyaretler
TBMM BAŞKANI
SAYIN İSMAIL
KAHRAMAN’DAN
KAYSERI OSB ZIYARETI
Gazi Meclisimizin Kıymetli Başkanı
İlim, Fikir ve Kültür Adamı Sayın
İsmail Kahraman Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi’nin ziyaret etti.
Kayseri OSB Hizmet Binasında
gerçekleşen ziyarette Kayseri
Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri
Milletvekilleri İsmail Tamer, Baki
Ersoy, İsmail Emrah Karayel,
Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş,
Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim
Kulular, Kayseri OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan,

BÜYÜKELÇILERDEN KAYSERI OSB ZIYARETI
Kazakistan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly,
Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Kayseri Fahri
Konsolosu Osman Şahbaz, Ruanda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi
Williams Nkurunziza, Uganda Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi
Stephen Mubiru ve beraberlerindeki heyetler, Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.
Başkan Nursaçan; yapılan görüşmelerde ülkeler arasında devam
edegelen sınai, ticari, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri konusunda
ikili işbirliklerinin gün geçtikçe artmakta olduğunu, yatırım ve ticari
ilişkilerin henüz beklenen düzeyde olmadığını, ancak bu konuda
ileride gelişmelerin yaşanabileceğini” belirtti. Ziyaretçi heyetlere
Kayseri OSB’nin hizmetlerini tanıtıcı sunum yapıldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal
Özdoğan, Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy,
Sanayi Odası Meclis Başkanı
Abidin Özkaya, İl Müftüsü Prof.
Dr. Şahin Güven, İncesu OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
Kamil Akçadırcı, SGK İl Müdürü
Hacı Ali Hasgül, sanayiciler ve
işadamları, Kayseri OSB Yönetim
ve Denetim Kurulu Üyeleri ve
OSB Yöneticileri katıldı.
Ziyaretçi heyete bir konuşma
yapan Kayseri OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan
Gazi Meclisimizin Kıymetli Başkanı
İlim, Fikir ve Kültür Adamı Sayın
İsmail Kahraman’ı Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde
ağırlamaktan dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, OSB
tarafından yürütülen uygulamaya
dönük projeler hakkında bilgiler
verdi.
Gazi Meclisimizin Kıymetli Başkanı İlim, Fikir ve Kültür Adamı
Sayın İsmail Kahraman yaptığı
konuşma birlik ve beraberliğin
önemine vurgu yaparak Türkiye
tarihinde yaşanan en önemli

dönemeçlerinden birinden olan
15 Temmuz hain darbe girişiminin
yıld önümüne yaklaştığımız şu
günlerde ülke olarak kenetlenerek,
bu hain işgal girişimlerinin bir daha
yaşanmaması için bir ve beraber olmalıyız, dedi. Kayseri OSB
içerisinde oluşturulan Osmanlı
Odasını da ziyaret eden 26. ve
27. dönem Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı İsmail Kahraman
kültürümüze, değerlerimize ve
tarihimize sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.
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İsmail Özdemir, Hülya Nergis , İsmail Tamer, Ahmet Doğan,
Büyükşehir Belediye Başkanı, Rektörler, Kaymakamlar, İlçe
Belediye Başkanları, Oda ve Borsaların Başkanları, İl Protokolü,
sanayiciler ve basın mensuplarından oluşan yoğun bir katılım vardı.
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan yaptığı açılış konuşmasında; “Sayın Müdürüm; 6 yıla yakın bir süre ilimizde görev
yaptınız. Kayseri’mize önemli hizmetlerde bulundunuz. Hayırla
anılacak bir Yad-ı Cemil bıraktınız, dostluk bıraktınız, salonumuzda bulunan tüm katılımcıların teşrifleri de bunun açık bir
ifadesidir. Kayseri’mizin güvenli, huzurlu ve uyumlu bir şehir
olması konusunda emeğinizi hiç esirgemediniz, devlet- millet
kaynaşmasına önemli katkılar sağladınız.

İL EMNIYET MÜDÜRÜ İBRAHIM KULULAR’A
VEDA YEMEĞI DÜZENLENDI
Kayseri’de 6 yıl başarıyla görev yapan ve Emniyet Genel Müdür
Yardımcılığı’na atanan Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular
adına Kayseri OSB’de bir program düzenlendi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen programa;
Milletvekilleri Taner Yıldız, Baki Ersoy, İsmail Emrah Karayel,

KAYSERI OSB YÖNETIMINDEN İL
EMNIYET MÜDÜRÜ KAMIL KARABÖRK’E
HAYIRLI OLSUN ZIYARETI
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Nursaçan ve beraberindeki OSB heyeti, İl Emniyet
Müdürlüğü’ne yeni atanan Kamil Karabörk’e hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.

İş Dünyası olarak / bir vatandaş olarak; kucaklayıcı yaklaşımınızla
bizler bunu gördük ve yaşadık. Gönüllerimizde yer bıraktınız.
Aslında; her veda yeni bir başlangıçtır. Sizlere yeni görevinizde
başarılar diliyoruz. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmenizi
diliyoruz.” Dedi.
Programda sırasıyla; MHP İl Başkanı Serkan Tok; Büyükşehir
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Milletvekili Taner
Yıldız ve daha sonra Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na atanan
Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular birer konuşma yaptı.

26. DÖNEM İSTANBUL MILLETVEKILI METIN
KÜLÜNK KAYSERI OSB’NI ZIYARET ETTI
26. dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve beraberindeki heyet
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.
Milletvekili Metin Külünk ve ziyaretçi heyete Başkan Tahir Nursaçan
tarafından Kayseri OSB’nin uygulamaya dönük projelerinden Kayseri
OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Türkiye Ticaret Merkezleri
açılması, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, Kayseri Endüstriyel Tasarım
Merkezi, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, Güneş Enerji Santrali, alt yapı
ve üst yapı hizmetlerinin yanında, ileriye yönelik olarak hedeflenen
projeler hakkında detaylı bilgiler verildi.

ADANA SANAYI
ODASI BAŞKANI ZEKI
KIVANÇ’TAN KAYSERI
OSB ZIYARETI

GARNIZON KOMUTANI
TUĞGENERAL ERCAN
TEKE’DEN KAYSERI
OSB ZIYARETI

Adana Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve
beraberindeki heyet Kayseri OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Nursaçan’ı makamında ziyaret etti.

2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi
ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral
Ercan Teke, Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan’ı makamında ziyaret etti.

Adana Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve
beraberindeki heyete Kayseri
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Nursaçan ve Bölge Müdürü Ali
Yaprak tarafından OSB tarafından
yürütülen hizmetlere dair detaylı
bilgiler verildi.

ERCIYES ÜNIVERSITESI
REKTÖRÜ PROF. DR.
MUSTAFA ÇALIŞ ’TAN
KAYSERI OSB ZIYARETI
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Çalış ve beraberindeki
heyet Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Nursaçan’ı makamında
ziyaret etti.
Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin de hazır
bulunduğu ziyarette, Kayseri
OSB’nin yönetime yeniden seçilen Kayseri OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan ve OSB
yönetimini tebrik ederek, başarılı
hizmetlerinin devamı dileğinde
bulundu.

ERZURUM OSB
BAŞKAN VEKILI
SONER ARDAHANLI

Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin de hazır
bulunduğu ziyarette, Kayseri
OSB’nin yönetime yeniden seçilen Kayseri OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan ve OSB
yönetimini tebrik ederek, başarılı
hizmetlerinin devamı dileğinde
bulundu.

GENÇ MÜSİAD KAYSERI
OSB ZIYARETI
Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Kadir Andaç ve beraberindeki heyet Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan’ı makamında ziyaret etti.
Heyet, Kayseri OSB’nin yönetime
yeniden seçilen Kayseri OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Nursaçan ve OSB yönetimini
tebrik ederek, başarılı hizmetlerinin devamı dileğinde bulundu.
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HALKBANK BÖLGE
KOORDINATÖRÜ
HAKAN YILMAZ
KEFKIR’DEN BAŞKAN
TAHIR NURSAÇAN’A
ZIYARET
Halkbank Bölge Koordinatörü
Hakan Yılmaz Kefkir , Kayseri
OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.

KAYSERI OSB
YÖNETIMI’NDEN AK PARTI
İL BAŞKANLIĞINA ZIYARET
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim
ve Denetim Kurulu Üyeleri, Yavuz Dur,
Mustafa Katırcıgil, Levent Somtaş, Ali
İstanbulluoğlu, OSB Bölge Müdürü Ali
Yaprak ve OSB Genel Sekreteri Adil Özhan
Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nu
ziyaret etti.

KAYSERI OSB
ENDÜSTRIYEL TASARIM
MERKEZI’NDEN
ADANA SANAYI
ODASI’NA ZIYARET

KAYSERI OSB
YÖNETIMINDEN HAYIRLI
OLSUN ZIYARETLERI

UŞAK OSB HEYETI
KAYSERI OSB’NI
ZIYARET ETTI

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve beraberindeki heyet, 12.nci Hava Ulaştırma
Ana Üs Komutanı Hava Pilot Albay
Aziz Adalı ve 4. Hukuk Dairesi
Başkanı Reyhan Yıldırım’a hayırlı
olsun ziyaretlerinde bulundu.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Halil
Ağaoğlu ve Bölge Müdürü Namık
Gök,
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Nursaçan’ı makamında ziyaret etti.

Adana Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen Nisan ayı Meclis
Toplantısı’nın konuğu, Kayseri
OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi
ekibi oldu.

YABANCI UYRUKLU
ÖĞRENCILERDEN
KAYSERI OSB
ZIYARET
Kayseri’de muhtelif üniversitelerde eğitimlerini
devam ettiren yabancı
uyruklu öğrencilerden
oluşan bir heyet Kayseri
OSB’yi ziyaret etti.

HAYIRSEVER İŞADAMI,
SAYIN ALI RIZA
ÖZDERICI YÖNETIM
KURULU BAŞKANIMIZ
TAHIR NURSAÇAN’I
MAKAMINDA
ZIYARET ETTI
Duayen Sanayici, Hayırsever
İşadamı, Sayın Ali Rıza Özderici
Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir
Nursaçan’ı Makamında Ziyaret Etti
Kendisine sağlık, afiyet ve uzun
ömürler diliyoruz.

Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Şener Şekerci ve Kızılay
Genel Müdürlüğü Yetkilileri
Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan’ı
ziyaret etti. Ziyarette Kayseri OSB Yönetimi de hazır
bulundu.
Başkan Nursaçan, “Kayseri
OSB olarak bundan önce
olduğu gibi bundan sonrada
Kızılayımızın yurt içi ve
yurt dışı tüm faaliyetlerine
katkıda bulunmaya devam
edeceğiz. Yardıma muhtaç
olanların yanında olmak
hem insani hem de İslami
bir görevdir.” dedi.

Adana Sanayi Odası’nın daveti
üzerine, Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi Endüstriyel Tasarım
Merkezi Müdürü Berna Sazak,
Kayseri’nin Bakanlık onaylı ilk
Tasarım Merkezi olan Kayseri OSB
Endüstriyel Tasarım Merkezi’nin
çalışmaları hakkında bilgilendirme
sunumu yaptı.
ADOSA ve Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi’nin ortak
yapabilecekleri iş birlikler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde
bulunuldu.

KIZILAY
YETKILILERINDEN
KAYSERI OSB’YE
ZIYARET

Öğrenciler, bazı işletmeler,
Kayseri OSB Güneş Enerji
Santrali, Endüstriyel Tasarım Merkezi ve OSBTV’yi
ziyaret ederek, çalışmalar
hakkında bilgi aldılar.

OSMAN ULUBAŞ
ZIYARETI

MALEZYA
ULUSLARARASI
İSLAMI
TICARET ODASI
HEYETINDEN
KAYSERI OSB’YE
ZIYARET
Malezya’da faaliyet gösteren Uluslararası İslami
Ticaret Odası’nın Başkan
Yardımcısı Rushdan Rusmi
ve beraberindeki heyet
Kayseri Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Kayseri OSB ve KAYMOS
Yönetiminin hazır bulunduğu ziyarette, misafir
heyete OSB Başkanı Tahir
Nursaçan tarafından OSB
çalışmaları hakkında detaylı
bilgiler verildi.
Ziyarette; uluslararası
rekabette güçlü yanları
olan ve birçok alanda
ortak çalışmaları bulunan Türkiye ve Malezya
arasındaki mevcut ticari
ve sınai ilişkilerin daha
da artırılması, kurumlar
arasında ortak işbirliği
imkanlarının sürekli hale
getirilmesi, işadamlarının
toplantılar gerçekleştirmesi gibi konular ele alındı.
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OSMANİYE OSB YÖNETİMİNDEN
KAYSERİ OSB’YE ZİYARET
Osmaniye Organize Sanayi
Bölge Müdürü Musa Gönül
başkanlığında birim amirlerinden oluşan bir heyet
Kayseri OSB Müdürlüğü’nü
ziyaret etti.
Misafir heyete Bölge Müdürü
Ali Yaprak tarafından Kayseri
OSB’nin uygulamaya dönük
ve hedeflenen projeleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

MOBILYA DERNEKLERI
FEDERASYONU
(MOSFED) KAYSERI OSB
ZIYARETI TÜRKIYE’NIN
ÖNDE GELEN MOBILYA
ÜRETICILERINDEN
KAYSERI OSB’YE
ÇIKARMA
Mobilya Dernekleri Federasyonu
(MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç
ve Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı
Mehmet Yalçın, OMSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Ercan Ata, MUDER
Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Cahit
Ayaksan, MUDER Yönetim Kurulu
Üyesi Davut Doğan, MOSBAD
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri
Gürcan, MOBDER Murat Tunç,
ANSİMOD Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Biçer, İMOS Yönetim Kurulu
Başkanı Okan Güler, MAKSDER
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman
Mertöz, MOSDER Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Balcı, EGEMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Sabri
Baltaş, MOSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Rüştü Erikci, ANMODER Yönetim Kurulu Başkanı
Ercan Güzel, OMSAD Yönetim

Kayseri OSB Özel Teknik
Koleji, Endüstriyel Tasa-

rım Merkezi, Dış Ticaret ve
İstihbarat Merkezi, Güneş
Enerji Santrali (GES), İtfaiye
Merkezi, Kayseri OSB Fevzi
Mercan Camii, Kayseri OSB
Fuar ve Kongre Merkezi,
Atıksu Arıtma Tesisi gibi
projeleri yerinde inceleyen
heyete, çalışmalara dair
ayrıca bilgilendirme yapıldı.
Ziyarette, karşılıklı bilgi ve
tecrübe paylaşımı ve ortak
işbirliği imkânları üzerinde
duruldu.
KAYSERİ ANADOLU HABER 2019/07/08

Kurulu Başkanı Selim Kahraman,
ESMOS Yönetim Kurulu Başkanı
Ertuğrul Tezgören ve Yönetim
Kurulu Üyelerinden oluşan heyet,
Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir
Nursaçan’ı ziyaret etti.
Ziyaretçi heyete Başkan Tahir Nursaçan tarafından Kayseri OSB’nin
uygulamaya dönük projelerinden
Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve
Kongre Merkezi, Dubai, Bosna
Hersek ve diğer ülkelerde Türkiye
Ticaret Merkezleri açılması, Özel
Kayseri OSB Teknik Koleji, Kayseri
Endüstriyel Tasarım Merkezi, Dış
Ticaret İstihbarat Merkezi, Güneş
Enerji Santrali, alt yapı ve üst yapı
hizmetlerinin yanında, ileriye
yönelik olarak hedeflenen projeler
hakkında detaylı bilgiler verildi.
Mobilya Dernekleri Federasyonu
(MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç,
yapılan çalışmalar, Kayseri OSB’nin
yatırım, üretim, istihdam ve
eğitime olan katkılarından dolayı
Kayseri OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan ve OSB
yönetimini tebrik ederek, başarılı
hizmetlerinin devamı dileğinde
bulundu.

HÜRRİYET KAYSERİ 2019/10/10

KAYSERİ OLAY 2019/07/09
BÜYÜK KAYSERİ 2019/09/28
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KAYSERİ ANADOLU HABER 2019/10/05

BÜYÜK KAYSERİ 2019/09/12

KAYSERİ E HABER 2019/08/07

KAYSERİ YENİ HABER 2019/10/10

KAYSERİ ANADOLU HABER 2019/09/20

BÜYÜK KAYSERİ 2019/10/11
KAYSERİ ANADOLU HABER 2019/09/03

KAYSERİ ANADOLU HABER 2019/10/08
KAYSERİ DENİZ POSTASI 2019/09/28

KAYSERİ DENİZ POSTASI 2019/09/17
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KAYSERİ OLAY 2019/08/31
KAYSERİ YENİ HABER 2019/09/18
KAYSERİ HABER 2019/08/19

KAYSERİ GÜNDEM 2019/10/17
KAYSERİ GÜNDEM 2019/08/09

KAYSERİ E HABER 2019/07/12

KAYSERİ HAKİMİYET 2000 2019/09/30

KAYSERİ HAKİMİYET 2000 2019/08/31

KAYSERİ E HABER 2019/09/28

KAYSERİ E HABER 2019/07/09

KAYSERİ E HABER 2019/08/22
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BAŞLAMA BİTİŞ

FUARIN ADI

KONUSU

14/11/2019

17/11/2019

Eskişehir İnşaat Fuarı 2019

14/11/2019

17/11/2019

14/11/2019

BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI

TÜRÜ

YER

DÜZENLEYİCİ

WEB

E-MAIL

Yapı Malzemeleri, İş ve İnşaat Makineleri,
Yapı Malzemeleri, İş ve İnşaat Makineleri, Alt Yapı, Müteahhitlik Hizmetleri
Alt Yapı, Müteahhitlik Hizmetleri

İhtisas Fuarı

Eskişehir Ticaret Odası- Tüyap EskişeEskişehir
hir Fuar Merkezi

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

www.tuyap.com.tr

tuyap@tuyap.com.tr

3. Uluslararası Home And Concept Fuarı

Züccaciye, Hediyelik Eşya, Dekoratif, Ev
Tekstili ve Elektrikli Ev Aletleri

Hediyelik Eşya, Dekoratif Ürünler, Plastik Ürünler, Porselen, Cam Ürünler,
Küçük Elektrikli Ev Aletleri, Çelik Mutfak Eşyaları

Uluslararsı İhtisas
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
Fuarı

Referans Fuarcılık Org. Ve Tic. A.Ş.

www.referansfuarcilik.com

info@referansfuarcilik.com

17/11/2019

FITLIFE EXPO

Spor Ekipmanları, Fitness&Wellness,
Indoor Outdoor Sporları

Spor Malzeme , Ekipman ve Donanımları, Spor Giyim ve Aksesuarları, Spor
Zemin ve Duvar Kaplamaları, Sporcu Beslenme ve Duvar Takviyeleri

İhtisas Fuarı

Tüyap Adana Fuar ve Kongre Merkezi Adana

Start Fuarcılık ve Organizasyon Ltd. Şti.

www.startfuarcilik.com.tr

info@startfuarcilik.com.tr

14/11/2019

17/11/2019

Beauty Life EXPO

Güzellik & Bakım, Saç, Kozmetik, Spa &
Wellness ve Parfümeri Estetik

Medikal Estetik Dermatoloji Ürün ve Ekipmanları, Cilt Bakımı, Kozmetik ve Chaz
Ürünleri, Saç Bakım Ürünleri, SPA,Dermo Kozmetik, Zayıflama Ürünleri

İhtisas Fuarı

Tüyap Adana Fuar ve Kongre Merkezi Adana

Start Fuarcılık ve Organizasyon Ltd. Şti.

www.startfuarcilik.com.tr

info@startfuarcilik.com.tr

16/11/2019

16/11/2019

Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı

Yurtdışı Lise ve Üniversiteler

Yurtdışı Lise ve Üniversiteler

İhtisas Fuarı

Hilton Kongre ve Sergi Merkezi Balo
Salonu

İstanbul

Study Expo Fuarcılık A.Ş.

www.studyexpo.com

info@studyexpo com

16/11/2019

18/11/2019

Texhub İstanbul Fuarı

Tekstil Mamülleri, Moda ve Konfeksiyon Tekstil Mamülleri (Pamuklu, Yün, İpek ve Sentetik) Teknolojileri, İplik, Moda ve
Yan Sanayi
Renk Trendleri, Desen ve Tasarımlar

İhtisas Fuarı

Hilton Kongre ve Sergi Merkezi

İstanbul

Duty Fuarcılık Ltd. Şti.

www.dutygroup.net

yusuf.akbolat@dutygroup.net

17/11/2019

17/11/2019

Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı

Yurtdışı Lise ve Üniversiteler

Yurtdışı Lise ve Üniversiteler

İhtisas Fuarı

Hilton İstanbul Kozyatağı Hotel

İstanbul

Study Expo Fuarcılık A.Ş.

www.studyexpo.com

info@studyexpo com

19/11/2019

19/11/2019

Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı

Yurtdışı Lise ve Üniversiteler

Yurtdışında Dil Okulları, Yaz Okulları, Üniversiteler, Master, Doktora ve Sertifika
Programları

İhtisas Fuarı

Sheraton Hotel ve Kongre Merkezi

Ankara

Study Expo Fuarcılık A.Ş.

www.studyexpo.com

info@studyexpo com

19/11/2019

21/11/2019

CNR FASHIONIST

Abiye, Gelinlik, Damatlık, Hazır Giyim ve Abiye Giyim, Çocuk Abiye Giyim, Aksesuar, Gelinlik, Damatlık, Ayakkabı-Hazır
Aksesuarları
Giyim, Sektörel Yayınlar

İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul

İstanbul Fuarcılık A.Ş.

www.itf-exhibitions.com

kaan.oksuz@cnr.net

20/11/2019

22/11/2019

6.Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri İç Mimari, Ülkemiz KOBİ’lerinin Uluslararası Satış
Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi
Mobilya Fuarı, İşbirliği Organizasyonu

Yapı Malzemeleri Ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Hotel Pullman Airport Convention
Center

İstanbul

Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon
Hizmetleri A.Ş.

www.turabexpo.com

info@turabexpo.com

20/11/2019

22/11/2019

3. Türk-Arap Gayrimenkul, Proje,
Ülkemiz KOBİ’lerinin Uluslararası Satış
Yatırım, Finansman Fuarı İşbirliği
Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi
Organizasyonu

Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Hotel Pullman Airport Convention
Center

İstanbul

Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon
Hizmetleri A.Ş.

www.turabexpo.com

info@turabexpo.com

20/11/2019

23/11/2019

Ayakkabı Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar,
Ayakkabı Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Deri, Suni Deri, Taban, Tekstil, MakineAysaf 23. Uluslararası Ayakkabı ve
Deri, Suni Deri, Taban, Tekstil, Makineler,
ler, Kurum Mümessillikler ve Dergiler
Yan Sanayi Fuarı
Kurum Mümessillikler ve Dergiler

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Pozitif Fuarcılık A.Ş.

www.cnrexpo.com

kaan.oksuz@cnr.net

20/11/2019

23/11/2019

İstanbul Döşemelik Kumaşlar
Fuarı

İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

İstanbul

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

www.tuyap.com.tr

tuyap@tuyap.com.tr

20/11/2019

23/11/2019

Otel, Restoran, Kafe, Bar, İkram SistemleHogatex İstanbul 16.Otel, Resto- ri ve Donanımları, Dekosrasyon Ürünleri, Otel, Restoran, Kafe, Bar, İkram Sistemleri ve Donanımları, Dekosrasyon
Ürünleri, Aydınlatma, Tekstil Ürünleri, Temizlik Malzemeleri, Spor Ekipmanları,
ran, Kafe, Bar İkram ve Donanım- Aydınlatma, Tekstil Ürünleri, Temizlik
Malzemeleri, Spor Ekipmanları, Havuz, Havuz, Yazılımlar
ları Fuarı
Yazılımlar

İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

İstanbul

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

www.tuyap.com.tr

tuyap@tuyap.com.tr

21/11/2019

21/11/2019

Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı

İhtisas Fuarı

Hilton İzmir Otel

İzmir

Study Expo Fuarcılık A.Ş.

www.studyexpo.com

info@studyexpo com

21/11/2019

23/11/2019

Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik, ElektAkıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik ve Elektronik Malzemeleri, Bina Otomasyonu
ronik, Bina Otomasyonu
Sistemleri Fuarı (A-TECH)

İhtisas Fuarı

ATO Kongre ve Sergi Sarayı

Ankara

Artı 2 Fuarcılık Ltd. Şti

www.arti2fuar.com.tr

info@arti2fuar.com.tr

21/11/2019

24/11/2019

Uluslararası Sılmo İstanbul Optik Optik ve Oftalmolojik Ürünler, Yedek
Parçalar, Endüstri Makineleri
Fuarı

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul

24 Saat Fuarcılık A.Ş.

www.24saatfuarcilik.com

info@24saatfuarcilik.com

21/11/2019

24/11/2019

İnşaat Ekipmanları, Yapı Kimyasalları, Asansörler, Yalıtım, Doğal Taşlar, Mobilya
Adıyaman İnşaat, Yapı MalzemeYapı Malzemeleri, Mobilya ve Dekorasyon
ve Banyo Mutfak Ürünleri Dekorasyon, Elektrik ve Yapı Malzemeleri,
leri, Mobilya ve Dekoresyon Fuarı

İhtisas Fuarı

Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezi

Adıyaman

Medya Trend Fuarcılık San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. www.medyatrend.com.tr

medyatrend@hotmail.com

21/11/2019

24/11/2019

Samsun 4.Gıda Fuarı 2019

Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme
Teknolojileri, Unlu Mamüller, Soğutucular, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Unlu Mamüller, Soğutucular,
Depolama, Paketleme ve Mağaza Market Depolama, Paketleme ve Mağaza Market Ekipmanları
Ekipmanları

İhtisas Fuarı

Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Samsun

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

www.tuyap.com.tr

tuyap@tuyap.com.tr

21/11/2019

24/11/2019

MOBILEFEST

Mobil Cihazların (Telefon, Tablet, vb)
Yazılımları ve Hizmetleri

Cep Telefonu, Tablet ve Aksesuarları, Yazılımları, Mobil Ürün Ürün ve Hizmet
Sağlayıcılar, Gsm teknolojileri, Yazılım ve Bilişim

İhtisas Fuarı

Avrasya gösteri ve Sanat Merkezi

İstanbul

HIS Fuarcılık Hiz. Ltd. Şti.

www.mobilfest.net

kenan.onak@expohis.com

11/21/2019

11/24/2019

CNR Games Week İstanbul BilgiBilgisayar, Oyun ve Teknolojileri
sayar, Oyun ve Teknolojileri Fuarı

Elektronik Oyun, Oyuncak, Konsol Oyunları, Hobi Malzemeleri, Eğitici, Eğlendirici Ekipmanlar, Kurslar

İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Pozitif Fuarcılık A.Ş.

www.cnrexpo.com

kaan.oksuz@cnr.net

22/11/2019

01/12/2019

Kitap Fuarı

Kitap ve Süreli Yayınlar

Yeni Çıkan Kitaplar, Yayınevleri, Kırtasiye, Okul Kitapları, Yazarlar

İhtisas Fuarı

Şanlıurfa Fuar Merkezi

Şanlıurfa

Eylül Fuar Organizasyon Sergi ve Pan. Tan.
Tic. Ltd. Şti.

www.eylulfuar.com

info@eylulfuar.com

23/11/2019

01/12/2019

Mersin Kitap Fuarı

Yayıncılık, E-Yayıncılık ve Teknolojileri

Yayıncılık, E-Yayıncılık ve Teknolojileri

İhtisas Fuarı

CNR Expo Mersin Yenişehir Fuar
Merkezi

Mersin

Pozitif Fuarcılık A.Ş.

www.cnrexpo.com

kaan.oksuz@cnr.net

27/11/2019

28/11/2019

Parasitec İstanbul 2019

Haşere Kontrolü ve Teknolojileri Fuarı

Fare Zehirleri, Yem İstasyonları, Tuzaklar, Böcek Kontrol Ürünleri, Ot Mantar
İlaçları, Nem Gidericiler, Uygulama Malzemeleri, Koruyucu Ekipmanlar

İhtisas Fuarı

WOW İstanbul Hotel ve Kongre
Merkezi

İstanbul

Unique Event Fuar Hizmetleri Tic..Ltd. Şti

http://turkey.parasitec.org/en/

suheyla@uniqueevent.com.tr

27/11/2019

30/11/2019

Growtech Eurasia 2019 19.UluslaSera, TarımTeknolojileri ve Hayvancılık
rarası Sera, Tarım Teknolojileri ve
Ekipmanları
Hayvancılık Ekipmanları Fuarı

Sera, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sulama Sistemleri ve Pompaları, Tohum,
Bitki Besleme ve Koruma, Tarım Makineleri ve Hayvancılık Ekipmanları

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Antalya Fuar Merkezi

Antalya

UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.Ş.

www.growtech.com

info@growtech.com

27/11/2019

30/11/2019

Uluslararası Ev Dışı Tüketim Ürünleri,
Yiyecek - İçecek Gıda Ürünleri, Temizlik-Hijyen Ürünleri, Masaüstü Objeleri,
EDT EXPO Ev Dışı Tüketim ÜrünEkipmanları, Sarf Malzemeleri Üreticileri Profesyonel Mutfak Ekipmanları, Soğuk Hava Depoları ve Lojistik, Otel Restoleri Fuarı 2019
ve Dağıtım Kanalı Tedarikçileri
ran Tekstil Ürünleri, Sarf Malzemeleri

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul

İstanbul Fuarcılık A.Ş.

www.itf-exhibitions.com

kaan.oksuz@cnr.net

27/11/2019

30/11/2019

28.Uluslararası Yapex Business, İnşaat, Mimarlık ve İş
Platformu Fuarı

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Antalya

Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri
A.Ş.

www.akdeniztanitim.com

info@yapex.com

28/11/2019

30/11/2019

R+T Türkiye 4.Uluslararası Panjur,
Panjur, Otomatik Kapı/Geçiş ve Güneşten
Panjur, Otomatik Kapı, Geçiş ve Güneşten Koruma Sistemleri
Otomatik Kapı/ Geçiş ve GüneşKoruma Sistemleri
ten Koruma Sistemleri Fuarı

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Ltd. Şti

www.messe-stuttgart.com.tr

info@messe-stuttgart.com.tr

Döşeme Endüstrisi, Döşemelik Kumaşlar,
Döşeme Endüstrisi, Döşemelik Kumaşlar, Malzeme ve Aksesuarları
Malzeme ve Aksesuarları

Yurtdışı Lise ve Üniversiteler

İnşaat, Mimarlık, Yapı Malzemesi, İş
Geliştirme, Proje, Yatırım

Yurtdışı Lise ve Üniversiteler

Güneş Gözlükleri, Spor, Koruyucu Gözlükler, Gözlük Kılıfları, Optik Camlar,
Kontakt Lensler

Yapı Malzemesi, Elektrik, Aydınlatma, Yalıtım, Enerji, İklimlendirme, Ahşap,
Mermer, İş Makineleri, Ekipman, Aksesuar

ŞEHİR

İstanbul

İstanbul
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TÜRÜ

YER

ŞEHİR

DÜZENLEYİCİ

WEB

E-MAIL

28/11/2019

30/11/2019

PUTECH EURASIA 2019

Poliüretan Hammaddeleri, Poliürea,
Poliüretan Uygulamalar ve Üretim
Teknolojileri

Poliüretan Kimyasallar, Sistem Evi, Makine Ekipmanları, Nihai Ürünler, Uygulamalar, Servisler

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Artkim Fuarcılık Tic. A.Ş.

www.artkim.com.tr

bilgi@artkim.com.tr

28/11/2019

30/11/2019

Kompozit Hammaddeleri, Yarı Mamul4. Uluslararası Eurasian Composileri, Kompozit Ürünler, Prosesler ve
tes Show 2019
Teknolojileri

Hammaddeler, Ara ürünler, Yarı Mamüller ve Nihai Ürünler, Kompozit Ürünler,
Üretimde Kullanılan Prosesler, Makineler, Ekipmanlar, Aletler, Hizmetler

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Artkim Fuarcılık Tic. A.Ş.

www.artkim.com.tr

sales@artkim.com.tr

28/11/2019

01/12/2019

Engelsiz Yaşam Fuarı

Görme, işitme, Ortopedik ve Zihinsel Özürlüler için Tasarlanmış Araç Gereç,
Engellilere Özel Ürünler, Hizmetler, Özel
Teknoloji ve Hizmetler, Mimari, Çevre, Ulaşım ve Kent Çözümler, Özel Eğitim
Eğitim Kurumları
Hizmetleri

İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul

MBA Grup Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti

www.mbagrup.com

alperokyar@mbagrup.com

28/11/2019

01/12/2019

Bursa 18.Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri Fuarı

Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Robotik
Metal İşleme, El Aletleri, Pnömatik, Hidrolik (-Depolama İstifleme Özel bölümü
Teknolojiler, ve Yan sanayi El Aletleri,
-Kalıp ve döküm teknoloji özel bölümü)
Pnömatik, Hidrolik

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve
Kongre Merkezi

Bursa

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.

www.tuyap.com.tr

tuyapbursa@tuyap.com.tr

28/11/2019

01/12/2019

Bursa 11.Uluslararası Sac İşleme
Teknolojileri Fuarı

Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve
Yan Sanayileri

Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve
Kongre Merkezi

Bursa

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.

www.tuyap.com.tr

tuyapbursa@tuyap.com.tr

28/11/2019

01/12/2019

Otomasyon Fuarı 2019 Bursa
17.Uluslararası Elektrik, Elektronik ve Makine Otomasyon Fuarı

Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Aydınlatma, İletişim

Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Aydınlatma, İletişim

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve
Kongre Merkezi

Bursa

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.

www.tuyap.com.tr

tuyapbursa@tuyap.com.tr

28/11/2019

01/12/2019

Helal Expo / Dünya Helal Zirvesi

Gıda ve Kozmetik

Helal Gıda, Gıda Paketleme ve Catering Ekipmanları, İlaç ve Kozmetik Ürünleri

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi

İstanbul

Asel Uluslararası Fuar Hizmetleri San ve Dış
www.aselexpo.com
Tic. A.Ş.

akotan@aselexpo.com

29/11/2019

01/12/2019

5.Gayrimenkul Yatırım Fuarı 2019 5.Çukurova Gayrimenkul ve Proje Yatırımı Gayrimenkul, Proje, Emlak Finansmanı

İhtisas Fuarı

Adana HiltonSA

Adana

Elka Fuarcılık Ltd. Şti.

www.elkafuar.com

bilgi@elkafuar.com

04/12/2019

05/12/2019

18.İstanbul Perakende Fuarı

Mağaza, Market, Alışveriş Merkezlerine
Yönelik Ürün, Hizmetler ve Alışveriş
Merkezleri Yatırımcıları

Mağaza Market Ekipmanları, Raf Sistemleri, Güvenlik-Otomasyon Sistemleri,
Perakende Yazılımları, Dekorasyon, Tasarım, Vitrin Hizmetleri, Yazarkasa-Barkod Sistemleri ve Alışveriş Merkezleri

İhtisas Fuarı

Haliç Kongre Merkezi

İstanbul

Soysal Fuarcılık Tan. Org. Ltd. Şti.

www.soysal.com.tr,
www.perakendegunleri.com

info@soysal.com.tr

04/12/2019

07/12/2019

İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı

Plastik Makineleri, Kimyasallar, Hammaddeler, Kalıp, Isı, Kontrol Cihazları,
Hidrolik-Pnömatik

Enjeksiyon, Şişirme Film, Poşet Kesme, Flexo Baskı Makineleri, Extruderler,
Mühendislik Plastikleri Polimerler, Granül, Enjeksiyon Kalıpları, Rezistans, Test
Cihazı

İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

İstanbul

Tüyap İhtisas Fuarları A.Ş.

www.tuyap.com.tr

tuyap@tuyap.com.tr

04/12/2019

07/12/2019

Plast Eurasia İstanbul 2019
29.Uluslararası İstanbul Plastik
Endüstrisi Fuarı

Plastik Makineleri, Kimyasallar, Hammaddeler, Kalıp, Isı, Kontrol Cihazları,
Hidrolik-Pnömatik

Enjeksiyon, Şişirme Film, Poşet Kesme, Flexo Baskı Makineleri, Extruderler,
Mühendislik Plastikleri Polimerler, Granül, Enjeksiyon Kalıpları, Rezistans, Test
Cihazı

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

İstanbul

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

www.tuyap.com.tr

tuyap@tuyap.com.tr

04/12/2019

07/12/2019

BURSAF / 4. Ayakkabı ve Deri
Ürünleri Fuarı

Ayakkabı ve deri ürünleri

Ayakkabılar, Deri Ürünleri, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar

İhtisas Fuarı

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi
Merinos

Bursa

Network Fuarcılık Ltd. Şti.

www.networkfuar.com

info@networkfuar.com

04/12/2019

07/12/2019

İSG 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği
Fuarı

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Elbiseler, İSG Yazılımları, Ölçüm Cihazları, El
Aletleri, OSGB’ler, Eğitim Kurumları, STK’lar

İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

İstanbul

Pozitif FuarcılıkA.Ş.

www.cnrexpo.com

kaan.oksuz@cnr.net

04/12/2019

07/12/2019

TDK Deri ve Kürk Moda Şov

Deri Konfeksiyon Ürünlerinin Fuarı

Deri Konfeksiyon Ürünleri

İhtisas Fuarı

Kaya Palazzo Golf Resort

Antalya

TDK Fuarcılık Org. Ltd. Şti

www.tdkd.org.tr

tdkd@tdkd.org..tr

05/12/2019

06/12/2019

5.İzmir Eğitim ve Kariyer Fuarı

Eğitim, Yüksek Öğretim Üniversite

Liseler, Üniversiteler, Yurtdışı Lise ve Üniversiteleri, Dil Kursları, Eğitim Sektörüne Yönelik Ekipmanlar

İhtisas Fuarı

TMMOB Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi

İzmir

Eket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.

www.unitercih.com

info@eket.com.tr

05/12/2019

07/12/2019

Travel Turkey İzmir “13.Turizm
Fuar ve Konferansı”

Turizm Fuar ve Konferansı

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Tatil Köyleri, Havayolları Firmaları, Oteller,
Seyahat Acenteleri

İhtisas Fuarı

Fuar İzmir - Gaziemir

İzmir

1.İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve
Sanat İşleri. Tic. A.Ş. 2.TÜRSAB Fuarcılık
Hizmetleri Tic. A.Ş.

www.izfas.com.tr

info@izmirfair.com.tr

05/12/2019

08/12/2019

Fespa Eurasia

Dijital, Serigrafi, Tekstil Baskı ve Endüst- Dijital, Tekstil ve Serigrafi Baskı Teknolojileri, Baskı Boyaları ve Yazılımları, Sing
riyel Reklam
Teknolojisi, Açıkhava Medya ve Görsel İletişim Malzemeleri

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Fespa Eurasia Fuarcılık A.Ş.

www.fespaeurasia.com

betul.binici@fespa.com

05/12/2019

08/12/2019

Türkiye Kooperatifler Fuarı

Kooperatif İşletmeler ve Kooperatifcilik

İhtisas Fuarı

ATO Kongre ve Sergi Sarayı

Ankara

HYF Fuarcılık A.Ş.

www.hyf.com.tr

info@hyf.com.tr

10/12/2019

11/12/2019

Yerli Market Haftası

Yerli Üretici ve Perakendecilerin İş GelişFMCG, Gıda ve Gıda Dışı Ürünler
tirmelerini Sağlamak

İhtisas Fuarı

WOW Kongre Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Pin Fuarcılık Ltd. Şti.

www.pin.com.tr

feren@pin.com.tr

10/12/2019

15/12/2019

Eskişehir 2. Kitap Fuarı

Kitap, Süreli Yayın

Kitap, Süreli Yayın

İhtisas Fuarı

Eskişehir Ticaret Odası- Tüyap EskişeEskişehir
hir Fuar Merkezi

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

www.tuyap.com.tr

tuyap@tuyap.com.tr

11/12/2019

14/12/2019

Gapshoes 30.Uluslararası AyakkaAyakkabı, Terlik ve Yan Sanayi
bı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı

Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi

Uluslararası
İhtisas Fuarı

OFM Ortadoğu Fuar Merkezi

Gaziantep

Akort Tanıtım Organizasyon ve Fuarcılık
Ltd. Şti.

www.akort.com

akort@akort.com

12/12/2019

12/13/2019

5. Bursa Eğitim ve Kariyer Fuarı

Eğitim, Yüksek Öğretim Üniversite

Liseler, Üniversiteler, Yurtdışı Lise ve Üniversiteleri, Dil Kursları, Eğitim Sektörüne Yönelik Ekipmanlar

İhtisas Fuarı

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi
Merinos

Bursa

Eket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.

www.unitercih.com

info@eket.com.tr

12/12/2019

15/12/2019

EV’leniyoruz Adana 4.Evlilik
Hazırlıkları Fuarı 2019

Evlilik Hazırlıkları, Mobilya Aksesuar, Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Evlilik Hazırlıkları, Konut Projeleri, Mobilya Aksesuar, Dekorasyon, Züccaciye,
Abiye, Çeyiz, Halı, Beyaz Eşya. Düğün
Gelinlik, Damatlık, Abiye, Çeyiz, Halı, Beyaz Eşya. Düğün Organizasyonu
Organizasyonu

İhtisas Fuarı

Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve
Kongre Merkezi

Adana

Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş.

www.tuyap.com.tr

tuyapadana@tuyap.com.tr

13/12/2019

15/12/2019

İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı

Anne Bebek ve Çocuk Fuarı

Bakım, Taşıma Gereçleri, Güvenlik, Mobilya, Tekstil, Eğitim Eğlence, Gıda,
Kozmetik, Oyuncak, Kitap, Süreli Yayınlar

İhtisas Fuarı

İstanbul Kongre Merkezi

İstanbul

Boyut Fuarcılık Hizmet. Org. Ltd. Şti

www.ibs fuar.com

dciftci@boyutgroup.net

12/19/2019

12/20/2019

3.Antalya Eğitim ve Kariyer Fuarı Eğitim, Yüksek Öğretim Üniversite

Liseler, Üniversiteler, Yurtdışı Lise ve Üniversiteleri, Dil Kursları, Eğitim Sektörüne Yönelik Ekipmanlar

İhtisas Fuarı

Mimar Sinan Kongre Merkezi

Antalya

Eket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.

www.unitercih.com

info@eket.com.tr

19/12/2019

21/12/2019

TRANSİST İstanbul Ulaşım Kong- Toplu Ulaşım Sektöründeki Hizmetler
ve Ürünler
resi ve Fuarı

Karayolu, Denizyolu ve Raylı Sistem Araçları, Ücretlendirme Sistemleri, Trafik
Kontrol, Yönetim ve Bilgi İşlem Sistemleri, Altyapı ve Planlama Sistemleri

İhtisas Fuarı

İstanbul Kongre Merkezi

İstanbul

İnfoloji Fuarcılık A.Ş.

www.infoloji.com

iletisim@infoloji.com

19/12/2019

21/12/2019

KATEF-Kamu Tedarikçileri Fuarı

Hizmet, Hammadde, Yarı Mamül, Mamül, Makine ve Ekipmanlar

Hizmet, Hammadde, Yarı Mamül, Mamül, Makine ve Ekipmanlar Olarak Kamu
Kurumlarına Tedariği Yapılan her Tür Ürün ve Hizmet

Genel Fuar

İstanbul Fuar Merkezi

İstanbul

Abies Fuar Hiz. Ltd. Şti.

www.abies.com.tr

info@abies.com.tr

19/12/2019

22/12/2019

1.Sinoplu İş Adamları Fuarı

Orman Ürünleri, Ambalaj, Bahçe, Mobilya, Hazır Giyim, Biigi ve Su Teknolojileri,
Üretim ve Sanayide Sinoplu İş AdamlarıEğitim, Gayrimenkul, Medikal, Isıtma, İş ve İnşaat, Kozmetik, Lojistik, Matbaa,
nın Fuarda Bir Araya Gelmesi
Makine, Tarım, Sanat, Turizm

İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Proaktif Fuarcılık Ltd. Şti

www.proaktiffuarcilik.com

info@proaktiffuarcilik.com

Kooperatif İşletmelerin Ürün ve Hizmetleri
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