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Dergimizde yer alan yazıların görüş ve
sorumluluğu hukuken yazarlarına aittir.
Kıymetli sanayicilerimiz Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi olarak yayınlamaya
başladığımız dergimizin yeni sayısıyla
sizlerin yeniden karşısındayız.
Kayseri OSB MARKA Dergimizle ilgili
görüş, öneri ve dileklerinizi bize ileterek
önümüzdeki sayılar için katkıda
bulunabilirsiniz. Değerli, eleştirileriniz,
katkılarınız için şimdiden
teşekkürlerimizi arz ederiz.
MARKA dergimizle ile ilgili her
konuda marka@kayseriosb.org
email adresimize yazabilirsiniz.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Tahir Nursaçan’ın,
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Başkanlığı’nda
Yeni Kurulan 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine İlişkin
Değerlendirmesi
65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin
ülkemize, milletimize ve sanayimize
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM’ın
başkanlığındaki yeni kabinenin önemli bir
kısmının ekonomi odaklı icracı bakanlarımızdan oluştuğunu görmek bizlere
ayrı bir moral vermiştir.
Yeni Hükümetimiz döneminde, ekonomiye yönelik ufkumuzu geliştirecek yeni
projeler ve reform hamleleriyle ülkemizin
sahip olduğu büyük hedeflere ulaşma
noktasında, üretim ve sanayinin hakim
olduğu bir ekonomi anlayışı ile huzurlu,
istikrarlı ve güven içerisinde doğru adımların atılacağına inanıyoruz.
İş dünyası olarak bizler de; yeni ve güçlü
Türkiye’de yaşanmakta olan değişim ve
gelişim hamlesinin daha da güçlenerek,
nitelikle ekonomik büyüme ve sanayi
üretimi için bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonrada yeni Hükümetimize tam
desteğimizi vereceğiz.
Kayseri OSB olarak, uygulamaya dönük
projelerle ilimizde önemli hizmetlerde
imzası bulunan ve yeni Hükümet kabinesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini üstlenen, Milletvekilimiz Sayın
Mehmet ÖZHASEKİ’ye de yeni görevinde
başarı ve kolaylıklar diliyoruz.
Bu vesile ile, Başbakanımız Sayın Binali
YILDIRIM ve Bakanlar Kurulu Üyelerimizi
kutluyor, yeni görevlerinde üstün
başarılar diliyorum.

Tahir NURSAÇAN
K AY S E Rİ O RG AN İZ E SA NA Yİ B Ö LG E Sİ
Y Ö N E TİM K U RU L U B A ŞK A NI
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not
defterinden
Tahir NURSAÇAN
KA Y S E Rİ ORG ANİ ZE SA NA Yİ B Ö LG E Sİ
Y Ö N E TİM K U RU L U B A ŞK A NI

Değerli okurlarım,
Ülkelerin rekabet gücünün artırılmasında inovasyon
etkinliklerinin hayati rol oynadığı bilinen bir gerçektir. İnovasyon, kıran kırana rekabetin olduğu
günümüz işletmelerinde bu firmaların fayda sağlaması adına organizasyon ve yönetim anlayışlarını
şekillendirerek bu yönde çalışmaları teşvik eden bir
kuram olarak karşımıza çıkmaktadır
.
İnovasyon, ekonomik büyümenin, artan istihdamın
ve yaşam kalitesinin anahtarıdır.Bu nedenle, bireylerde ve toplumda değişime olan istek ve yeniliğe
açıklığın uzun vadeli, paylaşımcı ve katılımcı bir
anlayışla yaşama geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.
İşletmeler açısından değerlendirildiğinde; yapılan
her faaliyet bir süreçtir. İnovasyonda süreç
kapsamında değerlendirildiğinde, çeşitli aşamalardan oluşan ve bu aşamaların sıralanması ve önemi
değişen nitelikte bir yapıya sahiptir. Çünkü işletmelerin temel stratejileri ile inovasyon stratejileri
birbirlerine oldukça bağımlıdır.

İçinde yaşadığımız coğrafya, dünyanın en zor
coğrafyasıdır. Türkiye’nin büyümesinden ve kalkınmasından rahatsızlık duyanlar var. Bu bölgede
siyasi ve askeri açıdan ne kadar güçlü olursak
olalım, ekonomik güce dayanmıyorsak, uzun süre
ayakta kalmakta o kadar zorlanabiliriz.
2023 Türkiye vizyonunda belirlenen 500 milyar dolar
ihracat hedefinin gerçekleşmesi için ürettiğimiz
ürünlerle, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak,
dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandırmak asıl hedefimiz olacaktır inşallah.
Ülkemiz için, milletimiz için, büyük Türkiye ideali
için her türlü fedakarlığı gösteren sanayicilerimiz,
girişimcilerimiz ve tüccarımızla ne kadar gurur
duysak azdır.
Türkiye’yi eğer bir dünya devi yapmak istiyorsak,
sanayicilerimizin sorunlarına hızla çözüm bulmak
ve ileri teknoloji üretiminde atılım yapmak zorundayız.

Bu itibarla, bugün her zamankinden daha çok pazar
koşullarını ve gereksinimlerini hissederek, sezerek,
özgün, farklı ve belki de sıra dışı ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanması ancak inovasyonla mümkündür. Yani, dünyada yaşanan rekabet ortamında
başkalarının çalışmalarını ve ürünlerini taklit ederek
ayakta kalabilmek gitgide zorlaşmaktadır.

Artık
tüm
enerjimizi
iktisadi
kalkınmaya
yönlendirmeli, insanımızın refahını artırmak, yaşam
standartını yükseltmek için hep birlikte seferber
olmalıyız.Biz dün olduğu gibi, yarında bu ülkeyi
daha zengin, bu milleti daha müreffeh yapmak için
koşacağız. Koşacak enerjimiz var, gücümüz var,
irademiz var. Çünkü buna inanıyoruz.

İnsanlık tarihi boyunca, değişmeden kalan tek şey,
değişimin kendisi olmuştur. Ancak, değişim
günümüzde, tarihin hiçbir döneminde olmadığı
kadar hızlıdır. İnsanlık bilimde ve teknolojide, asırlar
boyunca kat ettiği mesafeyi, artık birkaç günde aşar
hale gelmiştir.

Biz, 77 milyon insanıyla güçlü bir ülkeyiz. El ele
gönül gönüle vermemiz halinde her türlü zorluğun
üstesinde geleceğiz inşallah.

Öyle ki; değişimi takip etmenin bile yeterli olmadığı,
bizzat değişimde öncü olmanın gerekli olduğu,
buna ayak uyduramayanların tarih sahnesinden
silindiği bir dünyada yaşıyoruz.
Üzülerek ifade etmeliyim ki; bugüne kadar bizler,
kendi kendimizle cedelleşmeden vazgeçmediğimiz,
kendi
ayağımıza
çelme
takmaktan
fırsat
bulamadığımız için değişimi, ancak geriden takip
edebildik.

Allah hiçbir emeği zayi etmez. Allah birliğimizi ve
dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Yolumuzu ve bahtımızı her daim açık eylesin.
Dergimizin diğer sayısında buluşmak üzere hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
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“Ülkemiz 2015 yılında %4 oranında büyüyerek
birçok ülkeyi geride bırakmıştır. Türkiye bu
küresel kriz döneminde büyüme dinamiklerini
tüketim tarafına kaydırarak, krizin olumsuz etkilerini amorti etme başarısını göstermiştir.
2015 yılında tüketim 4,58 puanlık katkı ile
büyümenin motoru olmuştur.”
2015 yılı dünya ekonomisi için zor bir yıl oldu. Petrol ve emtia
fiyatlarında yaşanan gerileme, FED faiz artırımı konusundaki
belirsizlik, Çin kaynaklı problemler, ABD ve Avrupa’da
ekonominin durgun seyretmesi, jeopolitik gelişmeler gibi
unsurlar küresel ticareti olumsuz etkiledi ve etkilemeye devam
ediyor.
Petrol ve emtia fiyatlarındaki gerileme, emtia ihracatçısı ülkeleri olumsuz yönde etkilerken, söz konusu ülkelerle dış ticaret
ilişkisi olan ülkeler de bu olumsuz tablodan etkilendi. Özellikle
Rusya, Brezilya, Suudi Arabistan, Irak, Avustralya ve petrol
ihracatçısı Afrika ülkeleri gibi dış ticarette petrol ve emtianın
ağırlık kazandığı ülkeler bu gelişmeden ciddi oranda zarar
gördüler.
Dünya küresel ticaretinde önemli bir payı olan Çin ise büyüme
oranlarında ciddi bir yavaşlama içerisine girdi ve son 25 yılın
en düşük büyümesini gerçekleştirdi. Söz konusu yavaşlama,
ülke ekonomisinin büyümesinin büyük oranda ihracat ve
yatırımlara bağlı olmasından kaynaklandı. Bu tarz bir büyüme
anlayışı, olası bir küresel kriz durumunda ülkenizi zor bir
durumda bırakabilir ki Çin örneğinde bunu hep beraber
gördük. Bugün Çin, kısa vadede ihracatçı firmalarının problemlerini çözmek üzere teşvik politikaları açıklarken orta ve
uzun vadede ise “New Normal” denilen yeni bir süreci başlattı.
Böylece tüketim ve hizmetler sektörü alanında da genişleme
sağlayarak, ekonomiyi daha dengeli bir hale getirmeye,
dolayısıyla büyümeyi daha istikrarlı bir yola sokmaya çalışıyorlar.
Diğer taraftan Japonya, Danimarka, İsveç, İsviçre ve AB gibi
bazı ülke ve bölgeler genişletici para politikalarıyla üretimi
canlandıramamaları neticesinde, genişletici politikanın başka
bir boyutu olan negatif faiz uygulamasını başlattılar. Burada
da amaç kredi kanalıyla ekonomiyi ve düşük seviyelerde
seyreden enflasyonu üretim ve tüketim kanallarıyla canlandırmaktır. ABD ekonomisine baktığımızda halen istenilen
enflasyon düzeyine ulaşamadıklarını görüyoruz. Orada da
enflasyonu yükseltme girişimleri mevcut.
Bu çerçevede, küresel finans krizi sonrası dönem bize şunu

gösterdi: Ekonomiyi, dolayısıyla büyümeyi tek bir kaleme
bağlamak, olası bir üretim ya da tüketim odaklı veya jeopolitik
gelişmeler kaynaklı bir kriz oluşması durumunda, ülkenizi zor
durumda bırakabilir. Daha istikrarlı bir büyüme için ülke
ekonomi yönetimlerinin B ve C planlarının olması elzemdir.
Bu noktada önemli bir hususa daha değinmek gerekmektedir.
Bu da küresel finans krizi sonrası Dünya’da büyüme hızının
giderek yavaşlamasıdır. Söz konusu yavaşlamanın en önemli
unsurları ise verimlilik, gelir dağılımı ve altyapı yatırımları
alanlarında karşılaşılan problemlerdir. Verimlilik problemini
aşmak üzere AR-GE yatırımlarının GSYH içindeki payının
artması, maliyetlerin aşağı çekilmesi gerekmektedir.
Maliyetlerin düşürülmesi bağlamında ise altyapı yatırımlarının
önemi büyüktür. Gelir dağılımındaki iyileşme ise ülkelerin daha
dengeli ve istikrarlı bir büyüme elde etmesi, kriz dönemlerinde
ihracat, yatırım gibi kalemler dışında ekonomiyi kısa-orta-uzun
vadede destekleyici farklı sektör ve büyüme dinamiklerinin
oluşması anlamında büyük önem taşımaktadır. Bugün ihracat
ve yatırım odaklı büyüme elde eden birçok ülke tüketim ve
dolayısıyla enflasyonu yükselterek büyüme oranlarını
canlandırmaya çalışmaktadır. Ancak gelinen noktada bu
amaca henüz ulaşılamamıştır.
Dünya’daki bu gelişmeler ekseninde Türkiye ekonomisine
baktığımızda;
Ülkemiz 2015 yılında %4 oranında büyüyerek birçok ülkeyi
geride bırakmıştır. Türkiye bu küresel kriz döneminde büyüme
dinamiklerini tüketim tarafına kaydırarak, krizin olumsuz etkilerini amorti etme başarısını göstermiştir. 2015 yılında tüketim
4,58 puanlık katkı ile büyümenin motoru olmuştur.
Ekonomi çok hassas dengeler üzerine kurulmuş bir sistemdir.
Burada dengeleri gözetmek ve yönetmek ekonomi yönetiminin işidir. Bu çerçevede tüketim ve tüketimin büyümeye katkısı
hususunda önemli bir konuya değinmek istiyorum. Tüketim
odaklı büyüme, bir ülkenin esas büyüme kaynağı olmaktan
ziyade, kriz dönemlerinde her an öne sürebileceğiniz kısa
vadeli ve ekonomiye zaman kazandırıcı bir politika aracı olarak
kullanılmalıdır. Bu nedenle, üretimde dönüşümü sağlayacak,
teknoloji yoğun bir üretim fonksiyonuna geçilmelidir. Bu
amaçla yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesi
hususu önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Dolayısıyla
tüketim odaklı büyüme bizim için sadece krizin etkilerini azaltmak için kullanılan ve teknoloji yoğun üretime geçiş için
kaynak olarak kullanılan bir araç durumundadır. Biz, tüketen
değil, üreten bir Türkiye oluşturmak zorundayız.
Dış ticaret, ödemeler dengesi, yatırımlar alanındaki gelişmelere baktığımızda, 2015 yılında, euro/dolar paritesinin

ekonomi
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etkisi, jeopolitik etkenler ve emtia fiyatlarında yaşanan düşüş
sebebiyle ihracatımız %8,7 azalarak 143,9 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. 2016 yılına da ihracatımız çok iyi başlamamış
olsa da Şubat ve Mart aylarıyla birlikte toparlanma sürecine
girilmiş ve ihracatımızdaki değişim yeniden artıya geçmiştir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın açıkladığı geçici verilere
göre Mart ayında ihracatımız 2015 yılının aynı ayına göre %3,2
artarak 12,8 milyar dolara yükselmiş, ithalatımız ise aynı ayda
%5,1 düşerek 17,7 milyar dolar olmuştur.
Ekonomi Bakanlığı olarak en temel önceliklerimizden birisi, net
ihracatın büyüme katkısını pozitif tutabilmektir. Sanayi ve
üretim yapımızda gerçekleşecek dönüşümle birlikte, teknoloji
yoğun, Ar-Ge faaliyetleriyle desteklenen yenilikçi bir üretim
yapısına kavuşmamız gerekiyor. Ancak bu yapıya kavuştuğumuz takdirde ihracatımızın istikrarını koruyabiliriz. Bu noktada,
verimlilik artışı, üzerinde ciddi bir şekilde durmamız gereken
kritik bir mevzudur. Hem kamu kurumları olarak hem de özel
sektör olarak daima aynı girdiden nasıl daha fazla çıktı elde
edebiliriz, aynı harcamayı yaparak nasıl daha fazla üretim

yapabiliriz, nasıl daha çok hizmet edebiliriz, bunu düşünmeliyiz. Bunu düşünürken aklımızda yalnızca bir faktörün verimliliği
değil; “Toplam Faktör Verimliliği” olmalı. Aklımızdan hiçbir
zaman çıkarmamamız gereken şudur; daha fazla inovasyon,
daha yüksek verimlilik ve daha fazla gelir demektir. Ülkemizin
bunları başarabilecek potansiyele sahip olduğunu biliyoruz.
Ancak, bu potansiyelin vakit kaybedilmeden harekete geçirilmesi gerekiyor.
Türkiye ekonomisi özellikle son 2 yıldır cari açıkla mücadelede
takdire şayan bir performans sergilemektedir. Cari açık,
2015’te bir önceki yıla göre %26,1 gerileyip 32,1 milyar dolara
düştü. 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde ise geçen senenin
aynı dönemine göre %28,3 gerileyerek 5,75 milyar dolardan
4,12 milyar dolara geriledi. 2015 yılı cari açığımızın düştüğü,
finansman kalitesinin ise çok daha sağlamlaştığı bir yıl oldu.
Dünyadaki küresel durgunluğa ve politik baskılara rağmen
uygulanan doğru politikalar Türkiye ekonomisine yönelik
küresel güven algısını daha da kuvvetlendirdi. Bu azalmada
düşük petrol fiyatları ve ithalattaki azalış kadar, disiplinli bir
şekilde uyguladığımız politika tedbirlerimizin de etkisi büyük
oldu. Bu sayede 2015 yılı itibarıyla Cari Açığın Gayri Safi Yurtiçi
Hasılamıza oranı %4,4’e kadar geriledi.
Ülkemiz, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için “fırsatlara
ve potansiyele açılan kapıdır”. 2003’ten bugüne kadar 166,4
milyar dolarlık doğrudan yatırım almayı başarmış bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu durum, Türkiye’nin artık uluslararası
yatırımcılar açısından Dünyanın en gözde noktalardan birisi
haline geldiğini gösteriyor. Cari açığımızın finansmanı
noktasında da son derece önemli olan doğrudan yabancı
yatırımlarımızı daha da artırmak üzere yapısal reformlarımızı bir
an önce uygulamaya koyacağız. Bu noktada özellikle üretim
yapımızda dönüşümü sağlayacak ve teknoloji transferine
imkân verecek doğrudan yabancı yatırımlara önem veriyoruz.
Söz konusu reformlar ve sağlanan siyasi istikrar ile
önümüzdeki dönemde, daha da iyi bir görünüme kavuşacaktır. Ülkemiz, sadece yabancı yatırım çekmekle kalmadı, kendi
girişimcilerimiz de yurt dışında yatırım alanında önemli bir
atılım gerçekleştirdi. 2002’ye kadar geçen sürede Türkiye’nin
yurt dışındaki toplam yatırım tutarı 3,1 milyar dolarken,
2003’ten 2015 sonuna kadar 33,7 milyar dolara ulaştı.
Görüldüğü üzere Türkiye Ekonomisi, Dünya’daki zorlu ekonomik koşullara rağmen sağlam duruşunu sürdürmektedir. Ülkemiz için bugüne kadar yapılanlar tabi ki yeterli değildir. 2023
ve 2071 vizyonu çerçevesinde ülkemizi daha iyi yerlere ulaştırmak amacındayız. Bu amaca hizmet etmek üzere gerekli
adımları cesurca atmaya devam edecek, milletçe elimizi taşın
altına sokacağız. Bu noktada Ekonomi Bakanlığı olarak
önümüzdeki dönemde; Kısa vadede yavaşlayan dünya
ekonomik performansının ve ülkemize yönelik korumacı
tedbirlerin etkisini azaltmak; orta - uzun vadede ise yatırım,
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üretim, istihdam ve ihracat zincirini kuvvetlendirmek amacındayız. Bu bağlamda Dünya’nın her yerine gitmek, her yerine
ürünlerimizi taşımak, reel sektör ve devlet olarak her yerde
olmak azmi ve kararlılığındayız. Bu çerçevede, yurt dışında
pazar ağımızı genişletmek, her ülkede, daha fazla ihracatçımızla, daha aktif şekilde var olmak için, firmalarımızı teşvik
etmeye devam edeceğiz.
Pazar çeşitliliği ve ihracatçı sayımızı artırmanın yanında yurt
dışına ihraç ettiğimiz ürünlerin niteliğini artırarak da küresel
ticaretteki etkinliğimizi artıracağız. Bu amaçla üretimde
dönüşümü sağlayarak teknoloji yoğun ürünlerde uzmanlaşmak için gerekli adımları atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz.
Keza, yeni Ar-Ge Yasası ile, katma değeri artırmaya yönelik
Ar-Ge ve tasarıma dayalı üretim faaliyetlerine yönelik destekler
güçlendirildi, bu hedefe yönelik çalışmalarımız devam ediyor.
Öte yandan, ihraç ürünlerimizin tanıtımını etkin bir şekilde
yapabilmek için, ihracatçılarımızın gerek yeni pazar arayışları
gerekse mevcut pazarlarında daha aktif olabilmeleri için daha
çok fuar katılımları, sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri ve
ticaret heyetleri gerçekleştireceğiz. Önemli pazarlarda dağıtım
kanallarını oluşturmak ve lojistik altyapıyı kurmak amacıyla
Türkiye Ticaret Merkezleri kuracağız.
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E-ihracat konusundaki eksikliklerin giderilmesi ve e-ihracatın
yaygınlaşması amacıyla 2016 yılının ilk yarısında “E-ihracat
Stratejisini” devreye alacağız. İhracatımıza yeni bir ivme
kazandıracak pazar çeşitlendirmesinin ve derinleştirmesinin
temel hedeflerimizden birisi olduğundan bahsetmiştim. Bu
amaçla uluslararası ticaret anlaşmalarının tamamlanması
sürecine hız vereceğiz. Ticaret heyetleri ile birlikte iş forumlarını sayıca artıracağız.
Bununla birlikte İthalata bağımlılığı azaltacak yatırımların teşvikine yönelik düzenlemelere ağırlık vereceğiz. Bu kapsamda,
yatırım ortamının iyileştirilmesine dönük çalışmalara hız
vereceğiz. Diğer taraftan, Serbest Bölgelerin 2023 hedeflerine
yeterli katkıyı sağlayacak hale gelebilmesi için çalışmalarımızı
sürdüreceğiz.
2015 ve 2016 yılına ilişkin olarak bahsettiğim, gerçekleşen ve
gerçekleşmesi planlanan bu faaliyetler önümüzdeki dönemde
hızlanarak sürecek ve ihracat gelirlerimizi artırmak, ürün/pazar
çeşitliliğini sağlamak, tüm Dünya’da girişimcileriyle, ürünleriyle
var olan bir Türkiye idealini gerçekleştirmek ve geleceğin
güçlü Türkiye’sini oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız.

genel kurul
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 14. Olağan Mali
Genel Kurulu 25.03.2016 Cuma günü
gerçekleştirildi. Genel kurula Ekonomi Bakanı
Sayın Mustafa Elitaş´ın yanı sıra, Vali Orhan
Düzgün, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Nursaçan, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa
Boydak, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz ve ilimiz sanayicileri katıldı.

kahraman polislerimize, askerlerimize ve vatandaşlarımıza
yönelik saldırıları şiddetle lanetliyoruz.
Milli birliğimize ve beraberliğimize, Türkiye Cumhuriyeti’nin
bölünmez bütünlüğüne yapılan alçakça, kalleşçe ve haince
saldırılar, Anadolu kardeşliğine olan inancımızı asla sarsamayacaktır.
Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Emniyet Güçlerimize ve tüm
halkımıza başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar
diliyoruz.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın açılış
konuşmasının ardından Ekonomi Bakanımız Sayın Mustafa
Elitaş bir konuşma yaptı.

Değerli Üyelerimiz;

Kurulda konuşan Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulduğundan günümüze
gelene kadar kendisini geliştirerek parselde Türkiye’nin en
büyük Sanayi Bölgesi olduğunu söyledi. ELİTAŞ, “Sizlerle
birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Uzun yıllar önce
müteşebbis üyesi olarak görev yaptığım, katılımcı olarak
bulunduğum Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye ekonomisine katkı sağlayan birisi olarak ve bugün Kayseri’nin gelişmesinde, Türkiye’nin gelişmesinde büyük katkı sağlayan sanayici
olmanın zevkini, gururunu yaşayarak siz değerli sanayicilerle
bir arada olmaktan büyük bir mutluluk yaşıyorum. 75-76
yılında kurduğumuz Organize Sanayi Bölgesi tek parsel
üzerinde Türkiye’nin en büyük sanayi bölgesi olması şerefine
sahip olmuş bir bölge” ifadelerini kullandı.
Divan Üyelerinin seçilmesinin ardından gündem maddeleri
Genel Kurul Üyelerinin onayına sunuldu.
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir NURSAÇAN, Faaliyet Raporunu
anlattığı konuşmasında;
“ PKK, DAEŞ ve benzeri eli kanlı terör örgütleri tarafından,

Ülkemiz 1 Kasım seçimlerini demokratik kurallara uygun ve
başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Ortak hedefler etrafında
kenetlendiğimiz ölçüde ülkemiz büyüyecek ve gelişecektir.
Önümüzdeki dönemde ise ekonomik hedef; 2023 hedefleri
doğrultusunda ülkemizi üst seviyelere taşımak, Sanayide tam
bir küresel oyuncu haline getirmek, Yapısal dönüşüm politikalarını ve gerekli reformları süratle hayata geçirmek olmalıdır.
İş dünyası olarak her fırsatta dile getirdiğimiz üzere; Ülkemizin
kalkınmasında lokomotif görevini üstlenen sanayinin beklentilerine yeterince cevap verilmesi, Ekonominin birinci madde
haline gelmesi, Yani asıl gündeme dönülmesi, Sanayide,
üretimin artarak sürekliliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması birinci önceliğimiz olmalıdır.
Kıymetli İş Ortaklarımız;
Hepimiz çok iyi biliyoruz ki; gelecek geçmiş üzerine kurulur.
Geçmişini iyi bilen, geçmişini sağlam temeller üzerine oturtan,
geçmişiyle korkusuzca yüzleşen, Bilerek veya bilmeyerek
yapmış olduğu hatalarından ders çıkaranlar, geleceğin de
sahipleri olacaktır.
Biz sanayiciler, huzurun ve istikrarın kıymetini çok iyi bilmekteyiz. Ülkemizde kavganın değil huzurun, çatışmanın değil
diyaloğun hakim olması için hep birlikte el ele vermenin
zamanıdır. Bunun için öncelikle “birlikte düşünüp-karar
oluşturmamız “ gerekmektedir,
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Her türlü sanayi yatırımı yerine, ülkemiz için daha yüksek
katma değer üretebilecek sanayi yatırımlarına teşvik
edilmelidir. 2002 yılından itibaren devam eden büyümeye yeni
bir ruhla ivme kazandırmak ve büyümenin bereketini artırmak
için yeni bir çıtaya ve yeni bir büyüme stratejisine ihtiyaç
olduğu görülmektedir.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesine, kuruluşundan bugüne
kadar hizmet eden ilgili ve yetkili herkese şükranlarımızı
sunuyoruz.Hayatta olan kardeşlerimize uzun ömürler, vefat
edenlere de Yüce Mevlamdan rahmet diliyoruz.
Gün; birlik-beraberlik ve dayanışma günüdür.
Gün; ben değil biz anlayışı ve takım ruhu ile hareket etme
günüdür. Karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde; her
türlü fikir, düşünce ve tekliflere, önyargısız ve açık olduğumuzu
huzurlarınızda ifade etmeyi bir görev biliyoruz.
Eleştirilere açığız; Eleştirilmeyen hiçbir sistem gelişemez,
bunun bilincindeyiz.
Saygıdeğer Genel Kurul Üyelerimiz;
Geçmiş yönetimin yaptıkları üzerinde devri sabık yaratmayı da
hiç ama hiç istemezdik.
Yeni Türkiye’yi, Yeni OSB’yi Allah’ın izniyle 2023 hedeflerine
hep birlikte ulaştıracağız. Bizler kocaman bir aileyiz. Sizler
işletmelerinizi “ dualarla “ açan, siftahını “ besmeleyle “yapan,
Günün sonunda da işyerlerinden ayrılken“ hamdolsun “ diyen
Anadolu Kaplanlarısınız.
Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimizde;
Henüz göreve yeni gelen Yönetim Kurulumuz tarafından;
“Bağımsız Denetim Kurumu“na son beş yılın noksan ve kusur-
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lu iş ve işlemleri tespit ettirilmiştir. Bağımsız Denetim Kurumu’nun son beş yıla ait hazırlamış olduğu raporda yer alan
hususlar, gereği yapılmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’na iletilmiştir.
Bağımsız Denetim Kurumu’nca hazırlanan sonuç raporunda;
Önceki Yönetim Kurulu tarafından elektrik sözleşmeleri tek
terimli olarak yapılmış, Ancak uygulamada üçlü tarife uygulanmış, dolayısıyla sanayiciler üzerinde olumsuz etki yarattığı
tespit edilmiştir.
Diğer taraftan; Bağımsız Denetim Kurumu’nca arsa tahsisleri
ile ilgili tespitler yapılmış, Raporda yer alan tespit üzerine,
süresi içerisinde ruhsat alınmayan parsellerle ilgili olarak yine
ilgili Bakanlığa bilgi verilmiştir.
Basiretli davranması ve stratejik düşünmesi gereken bir Yönetim Kurulu olarak, zaman kaybedilmeksizin, OSB’ye sürekli
gelir getirecek kaynak araştırılması yoluna gidilmiştir.
Bu durumda fayda maliyet analizi ve yatırımın kendini amorti
etme süresi hesaplandığında; En uygun çözümün GES’e
yatırım yapmak olduğu sonucuna varılmıştır.
1 MWp Güneşten elektrik üretim tesisi yaklaşık maliyeti
1.000.000,00 USD dolar olarak planlanmaktadır.
1 MWp Güneşten elektrik üretim tesisi, üretici firma verilerine
göre yılda 2.000.000,00 kwh elektrik üretmesi öngörülmektedir.
10 yıl süre ile bu tesis Devlete elektriğin 1 kwh’ni 0,133 USD
Dolardan satarak yılda 266.000,00 USD + K.D.V. gelir elde
edilecektir.
1 MWp Güneşten elektrik üretim tesisi öz sermaye ile peşin
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olarak yapıldığında yaklaşık 4 yılda, Banka kredisi ile
yapıldığında ise 5,5 yılda geri ödenmektedir
.
1 MWp Güneşten elektrik üretim tesisi kurulduğu zaman yılda
140 bin dolar, Rusya’dan daha az doğalgaz ithal edilmesine
katkı sağlayacaktır. Kayseri OSB adına, GES bağlantı görüşü
hakkı Kayseri OSB’ye kazandırılmıştır.
Şayet bu konuda gecikilmiş olsaydı;
23.03.16 tarih ve 29662 sayılı resmi gazete yayımlanan Elektrik
Piyasası Lisanssız Yönetmeliğine göre; 1 MW ve üzeri
Güneşten elektrik üretim tesisi için bağlantı görüşü verilemeyecekti.
Yukarıdaki fizibiliteden anlaşıldığı üzere;
Kayseri OSB’ye sürekli gelir oluşturma adına; Güneşten elektrik üretim tesisi kurulmasının en doğru yatırım olduğuna karar
verilmiştir.
Fuar Merkezi İle İlgili Olarak;
Kayseri OSB’nin en önemli ihtiyaçlarından birisi de ürettiği
ürünleri teşhir edecek yerinin olmamasıdır. Bu durum sanayicilerimiz tarafından yönetimimize ısrarlı bir şekilde
ulaştırılmıştır. Bu anlayıştan hareketle, ilimize sanayicilerimizin
de istekleri dikkate alınarak bir fuar merkezi kazandırmak
amacıyla çalışmalara başlanmıştır. Bu konuda ön fizibilite
raporu hazırlanmış olup, rapor özeti tarafınıza ulaştırılmıştır.
6. Cadde üzerinde, toplam 200 bin m2 alan fuar alanı olarak
belirlenmiş olup, Bakanlığımızdan gerekli izinler alınmıştır.
ORAN Kalkınma Ajansı’nın maddi desteği ile de ön fizibilite
çalışması hazırlatılmıştır
Arsa tahsisleri ile ilgili olarak; Yönetime geldiğimizden bugüne
kadar tarafımıza ısrarlı bir şekilde yöneltilen arsa tahsisleri ile
ilgili olarak, önceki yönetim döneminde tahsis edilen arsaların
ne şekilde tahsis edildiğine dair bilgiler talep edilmektedir.
Bizler yeni yönetim olarak 22 Aralık 2015 tarihinde bölgemiz
konferans salonunda 12 adet parsel için ( yaklaşık 123 bin m2)
açık ve şeffaf bir ihale gerçekleştirdik. Hatta canlı yayında da
bu ihaleyi tüm kamuoyu takip etmiştir. Bu arsalar için bölgemize 570 sanayicimiz dilekçe vermiştir.
Saygıdeğer Üyelerimiz;
Bugünkü Mali Genel Kurul Gündeminde; boş arsalardan gider
payı alınması hususu yer almaktadır. Burada asıl amaç; Boş
arsalardan elde edilmesi muhtemel ‘’ Rant ‘’ ı önlemek için
genel gider katılım payı alınması,
Böylece boş arsaların atıl vaziyetten kurtarılıp yatırım ve
üretime süratlice geçişini sağlamak için yapılan bir uygulamadır.
Diğer bir ifadeyle, aidat toplanması planlanan parseller 4562
Sayılı Yönetmeliğin 108. Maddesinde belirtilen ‘’ Tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB ‘ye tasdik ettirerek,Yapı ruhsatını almayan, yapı
ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içinde üretime geçmeyen ‘’
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parsellerdir.
Kıymetli ve Saygıdeğer Üyelerimiz;
1976 yılından 31.12.2014 tarihine kadar, 4562 sayılı OSB
Kanunu’nda ve TTK’ da emredici hükümler bulunmasına
rağmen;
Her nedense bizden önceki dönemde OSB’nin hesap ve
işlemleri ‘’ Tek Düzen Hesap Planı ‘’ na uygun olarak yapılmamıştır. Kuruluşundan 31.12.2014 tarihine kadar Gelir tablosu hesapları dönemler itibari ile kapatılmadan, tüm yıllar toplanarak bilanço içerisine dahil edilmiş olup, Hiçbir zaman, bir
dönemi ifade eden kar ve zarar durumu anlaşılamamıştır.
Yönetime geldiğimiz ilk gün,
Bunun böyle olmayacağı, şeffaflık, dürüstlük ve açıklık prensiplerine uygun olmadığı, Hem yönetimimiz, hem Bağımsız
Denetim Kurumu, hem de Yeminli Mali Müşavirimiz tarafından
gündeme getirilmiş, Bu uygulama ile kurumumuzun yolun
ortasında olması nedeniyle 31.12.2015 tarihinde ‘’ Tek Düzen
Muhasebe Tekniği ‘’ ne geçilmiş, Siz değerli Genel Kurul
Üyelerimize faaliyet raporu içeriğinde sunulan bilanço ve gelir
tabloları, 40 yıllık OSB tarihinde ilk kez açıklık, şeffaflık ve
dürüstlük ilkelerine uygun olarak anlaşılır bir şekilde sunulmuştur.
Bugüne kadar OSB’de gelir tablosu düzenlenmemiş ve siz
kıymetli Genel Kurul Üyelerimize sunulmamıştır.
Bu konuda, Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel
Müdürlüğü’nce kurumumuzdan; 2012, 2013, 2014 ve 2015
yıllarına ilişkin 590 dönem net kar-zarar hesabını istenmiş,
Maalesef 2015 yılı hesap düzeni uygun olduğu için dosya
halinde verilebilmiş, 2012, 2013 ve 2014 yılları kümülatif
hesaplar şeklinde olduğu için halen çalışmalara devam
edilmekte ve Bakanlığa süresi içinde verilmeye çalışılmaktadır.
Saygıdeğer Üyelerimiz;
Göreve geldiğimizde, kurumumuzun işletiminde ve idaresinde
hiçbir yönerge, yönetmelik ve görev tanımı gibi bilgi ve belgeler maalesef tespit edilememiştir.
Kurumsallaşmanın bir gereği olarak;
OSB’ye kurumsal bir kimlik kazandırılması için, birimler tek tek
gözden geçirilmiş, gerekli altyapı çalışmaları başlatılarak,
01.01.2016 tarihinden itibaren ‘’ Tek Düzen Muhasebe ‘’ uygulamasına geçilmiş, ayrıca görev tanımları, ilgili yönetmelik,
talimat, yönerge vs... çalışmalar tamamlanmıştır.
Böylece OSB’nin diğer OSB’lere de örnek olacak şekilde
kurumsal kimliğe bürünmesi için her türlü çalışmalar yapılarak,
Kurumumuzun kişilerin inisiyatifinden uzaklaştırılıp, kurumsal
bir yapıya dönüştürülmesi sağlanmıştır.
Tüm iş ve işlemlerimizi ‘’Bağımsız Denetim Kurumu “ incelettirdiğimizi tekraren belirtmek isterim.
Bu vesileyle,
Her fırsatta özel sektörümüzün çalışmalarını destekleyen
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve
Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU başta olmak üzere,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri IŞIK ve bizleri
hiçbir zaman yalnız bırakmayan, aynı zamanda Genel Kurul
Üyemiz, Ekonomi Bakanımız Sayın Mustafa ELİTAŞ Beyefendiye Huzurlarınızda tekrar şükranlarımızı sunuyoruz.
Değerli Genel Kurul Üyelerimiz;
Halen uygulamakta olduğumuz ve uygulanması hedeflenen
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14. Olağan Mali Genel
Kurulumuz Yapıldı
yeni projeler sayesinde, Sadece bölgemizin değil, civar
vilayetler için de bir cazibe merkezi haline gelecek olan OSB
Bölgemiz için uygulamaya dönük projelere vereceğiniz yetki
ve destek için şimdi, gelecekte ve her fırsatta hayır ve dualarla
anılacaksınız inşallah.
Hedefimiz;
Değişimi yönetebilen Kayseri OSB’yi uygulamaya dönük
projelerle hep birlikte işin, liyakatin, sorumluluğun, birlikteliği
ve kardeşliğin merkezi haline getirmek, 2023 Türkiye
vizyonunda belirlenen 500 milyar dolar ihracatın gerçekleşmesi için ürettiğimiz ürünlerle, Ülkemiz ekonomisine katkıda
bulunmak, Dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandırmak olacaktır inşallah.
Allah, hiçbir emeği zayi etmez. Allah birliğimizi ve dirliğimizi
bozmasın. Yolumuzu her daim açık eylesin diyor, Yeni Türkiye’nin, Yeni Kayseri OSB’nin kalkınması ve gelişmesi için hep

birlikte el ele, gönül gönüle arzusu ile, Yönetim Kurulumuz
adına, sevgi, saygı, huzur, bol kazanç ve başarılı bir yıl geçirmeniz dileği ile, 14. Olağan Mali Genel Kurulumuzun hayırlara
vesile olmasını dilerken, hepinizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.
Hüseyin CONGER:
2015 yılında tek düzen hesap planına geçişten dolayı,
özellikle, önceki dönem hesapları içerisinde yer alan ve 2014
yılında sizlere sunulan hesaplar içerisinde, 1960 ve 1970
yıllarında uygulanan ve uygulamadan kalkmış olan aktif
düzenleyici hesaplarla, 2014 yılına gelinmiştir.
Biz göreve çağırıldığımızda ilk iş tek düzen hesap planına
geçmemiz gerektiğini yönetim kuruluna önerdik. Türkiye’de ilk
defa 31.12.2015 tarihi itibariyle tek düzen hesap planı
dâhilinde bilanço ve gelir tablosu uygulamasına Kayseri
OSB’nin geçmiş olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum,
dedi. Ardından raporun detaylarına geçildi.
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Dilek ve temenniler bölümünde kürsüye çıkan iş adamı;
Baki SOMYÜREK
Bu yeni yönetimin gelişinde benim çok büyük payım var. Bu
yönetim gerçekten başarılı çok kısa zamanda konuyu kavradı
ve başarıyor. Ben idareden ve sistemden çok memnunum.
Ben yatırım yapmak için organizeye ilk kazma vuran adamım.
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın konuşmasından
sonra, dilek ve temenniler bölümünde konuşan, İncesu OSB
Müteşebbis Teşekkül Heyeti Üyesi ve iş adamı Yılmaz
BÜYÜKNALBANT ise;
”GES ile ilgili kendimizin de yaptığı 2 Mw’lık proje var. Aynı
zamanda İncesu OSB’nin 3 Mw Güneş enerjisi kuruldu ve
faaliyete geçti. İncesu OSB’de 14 Mw Güneş Enerjisi devrede
ve İncesu OSB’nin elektriğinin tamamı karşılanıyor. Biraz önce
bir iş adamı arkadaşımız 25 milyon krediye karşı çıkarken, ben
aksine 50 milyon kredi alınmasını talep ediyorum. Genel
kurula gelip Sayın Başkanı ve Yönetimi dinledikten sonra bu
açıklamaları yapsalar daha sağlıklı olurdu. Basın toplantısı ve
mesajlarla giderse sanayicinin kafası karışıyor. Ben açıkça
tatmin olduğumdan dolayı başka bir konuşma yapmayacağım.

Bildiğim kadarıyla 27 Mw bağlantı görüşü var. Kısaca hesap
yapacak olursak 27 Mw için 34 milyon dolar yatırım yapmak
gerekir.34 milyon doların, yüzde ellisini öz kaynaktan yüzde
ellisini kredi alarak en kısa zamanda diyalize ederiz. Bizim
karımız yıllık 8,5 milyon dolar olacak.
Devletten yıllardır KDV alacağımız var. Bu KDV’leri GES ile
kestiğimiz faturalar sayesinde geri alacağız. Daha önce
yapılan GES’ten 1.6 milyon gelir elde ediliyor. Birde yap işlet
devret modeli ile 10 Mw GES’ten gelir elde ediliyor.
Yıllık yaklaşık 2 milyon dolar. Kısaca hesap yaptım, 27 Mw’da
8.5 milyon dolar gelir elde edilecek. Şimdiki GES’ten de 2
milyon var, yaklaşık yıllık 10.5 milyon dolar gelir elde edilecek.
Bunun 3 milyon doları kredi masraflarına gider. Kalan 7.5
milyon dolar organizenin kurtuluşu demek. GES yatırım
kredisinin 50 milyon TL olarak revize olmasını ve inşaat için
belirlenen 62 milyon TL’nin 100 milyon TL’ye revize olmasını
teklif ediyorum.” dedi.
Dilek ve temenniler bölümünde son olarak kürsüye çıkan iş
adamı Mehmet ALTINOK;
”Ben belki aranızda yaşı en küçük olan sanayiciyim. Geçmiş
yönetimle alakalı pek bilgim yok. Yeni yönetimle de hiçbir
alakam ve menfaatim yoktur. Yapmış oldukları hizmetleri gözle
görmemek mümkün değildir. Hele ki başta hepimizin sorunu
olan, kalifiye eleman sıkıntımızdan dolayı yapmış olduğu
meslek yüksekokulu hizmetlerini gördükçe zaten bana katılacaksınız. Zorlu şartlarda, devletimizin terör örgütüyle çatıştığı
bu zamanda OSB’de dalgalanan “ ay yıldızlı bayrak ” en
büyük şereftir.
Organize yönetiminin Türklüğe vatana millete ve bayrağa
sahip çıktığının göstergesidir. Her şey ticaret değildir.
Hiçbirimizin fabrikasında böyle büyük bir bayrak dalgalanmamıştır. Fakat OSB bu bayrağı düşünüp uygulamaya
koyduğundan bu yana gururla dalgalanmaktadır. Bu günlerde
ne yazık ki OSB sanayicilerinin başına değişik musibetler
gelmektedir. Fakat istiyorum ki net bir şekilde bu sanayicilerimize de destek verelim.
Sayın Başkanıma sesleniyorum, hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. “ Bu ülkenin sanayiden önce sanayiciye ihtiyacı
vardır “. Yaklaşık bir yıllık araştırmalarım sonucunda
gördüğüm; iş çıkışlarında herkes mutsuz bir şekilde evlerine
gidiyor. Hayatta işi gücü bir kenara bırakıp biraz da mutlu
olmaya çalışalım.” dedi.

makale

KA YSERİ ORGANİZE SA NA Y İ BÖL G ESİ

18

Nitelikli Üretim Ve Dünya
Markaları Oluşturmak
Prof. Dr. Muhammet Güven
Erciyes Üniversitesi Rektörü

Ülkelerin kalkınmadaki temel taşlarını bilgi, teknoloji, üretim ve
markalar oluşturmaktadır. Bilgi ve teknoloji üniversitelerin,
üretim ve marka ise sanayi sektörünün kapsamına girmektedir. Dünyadaki gelişmiş ülkeler, yeni teknoloji ve marka üretimi
yaparak ve bunu sürekli hale getirerek ekonomik gelir
pastasında pay sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Gelişmemiş
ve gelişmekteolan ülkeler ise yeni teknoloji ve markalar için
sürekli pazardır. Gelişmiş ülkeler, bu pazarda sürekli daha
fazla mal satma gayretinde, marka yarışı içerisindedirler.Bu
ise; daha fazla GSMH, daha fazla milli gelir, daha fazla
kazanç, daha fazla refah anlamına gelmektedir. Ekonomisi
güçlü olan ülkelerde toplumlar, daha mutlu, daha huzurlu,
daha sağlıklı ve gelecekten beklentisi yüksek bireylerden
oluşmaktadır.
Ülke olarak genç bir nüfusa sahibiz. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) 2015 yılı verilerine göre; ülke nüfusunun yüzde 16,5’ini,
yani 13 milyona yakın kısmını 15-24 yaş arası gençler oluşturmaktadır. Bu daha çok verim alabileceğiniz, daha çok
çalışabilen, gelecekten daha çok beklentisi olan 13 milyon
genç nüfusunuz var demektir. Geçmiş yıllara göre nüfusumuz
yaşlanmaya yönelik bir grafik sergilese de, yine de bizden ileri
ülkelerin çoğuna göre, daha çok genç nüfusa sahip olduğumuzu söyleyebiliriz.
Burayakadar güzel. Sıkıntı nerede başlıyor. Sıkıntı, bu gençlerin istihdamında başlıyor. Çünkü yine istatistiklere göre genç
nüfusun yüzde 17,9’u işsiz. Gençlerin istihdam edildiği
sektörlere bakıldığında ise yüzde 47,9’unun hizmet, yüzde
32,7’si sanayi ve yüzde 19,4’ü tarım sektöründen oluşmaktadır. Sanayi sektöründe çalışan gençlerin birçoğunun belirli
vasfa sahip olmayıp yetiştirilmeye çalışan kişilerden oluştuğu
dikkate alındığında, ülkede ciddi anlamda istihdam sıkıntısı
yaşandığını görmek mümkündür.
Fakat, son yıllarda hükümetlerin bu yönde attığı olumlu adımlar, istihdam teşviki, sanayide nitelikli personel yetiştirmeye
yönelik Türkiye İş Kurumu’nun önderliğinde yürütülen kurslar,
meslek liseleri konusuna verilen önem, üniversite-sanayi
işbirliğine yönelik atılan olumlu adımlar ve bu adımlar
çerçevesinde Teknoparklarda birlikte yürütülen projeler;
üretim ve istihdamda geleceğe yönelik olumlu gelişmeler
olarak sıralanabilir.
Bu konunun sadece sanayi sektörü, üniversiteler, hükümetlerle sınırlandırılamayacak kadar önemli olduğu görülmektedir.
Bu bir ülke meselesidir. İleri teknolojinin ve markanın bir
ayağını oluşturan bizler, yani üniversiteler ne yapmalıyız?
Öncelikli görevimiz eğitim-öğretim gibi gözükse de, bilim ve
teknoloji üretmeliyiz. Araştırma yapmalıyız. Yeni bilgiler, yeni
teknolojiler üreterek ülkenin gelişimine katkı sağlamalıyız.
Kendi kabuğumuzdan, kendi sorumluluk alanımızdan
çıkmalıyız. Ülkenin gelişmesine yönelik sosyal ve bilimsel
projelere öncülük etmeliyiz. Sektörlerle ortak projeler üretmeliyiz. Daha nitelikli bir sanayi ve daha nitelikli bir üretim için

müteşebbisin, girişimcinin yanında olmalıyız. Peki bunu
Erciyes Üniversitesi olarak yapıyor muyuz? Yaptığımız yada
yapıyor olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Genç, dinamik,
ülkesi için kaygıları olan bir çalışan niteliğine sahibiz. Türkiye’nin en büyük Teknoparklardan birisi bünyemizde faaliyet
gösteriyor. Burada üniversite-sanayi işbirliği adına önemli
görevler üstleniyoruz. Konusunda uzman, girişimci ruha sahip
bilim adamlarımız burada sanayicilerle birlikte çok güzel
projelere imza atıyorlar. Devletimiz ise bu projelere sahip
çıkıyor ve gerekli desteği veriyor.
Eski rektörlerimizden Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’un çabalarıyla kurulmaya başlanan ve içerisinde İlaç Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nden Aşı Geliştirme ve Uygulama Merkezine,Nano Teknoloji Merkezi’nden Klinik Mühendisliğe, gerek
sağlık ve fen gerekse sosyal bilimler alanında üniversite olarak
38 araştırma merkezine sahibiz. Modern teknolojinin ve bilimin
en sık kullandığı ve dünya çapında nitelikli bilim adamlarının
çalıştığı Genom Kök Hücre Araştırma Merkezi’ne
sahibiz.Çalışmaların iyi düzeyde sürdüğü bu merkezin gelecekte kendisinden sıkça söz ettireceğinden ve birçok hastalığın
tedavisine ışık tutacak kök hücrenin üretiminin yapılacağından
eminiz. Aşı ve İlaç Geliştirme Merkezlerimiz bu alanda dışa
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bağımlılığımızı ortadan kaldırmak için çalışıyorlar. Bunun
yanında tarım, hayvancılık ve enerji sektörlerindedaha nitelikli
üretime yönelik çalışmalar yapan araştırma merkezlerimiz
bulunmakta. Kısacası, Erciyes Üniversitesi olarak nitelikli
üretim, dünya markaları konusunda üzerimize düşen vazifeyi
yapmaya çalıştığımızı söyleyebilirim.
Gelelim konunun ikinci ayağına yani sanayi sektörüne. Sektör,
girişimci, üretken, zorluklara göğüs gerebilen sanayicilerimizden oluşmaktadır. Bu yönde iyi niyetli çalışmalar yürütülmektedir. Dünyada gelişmekte olan birçok ülkenin sanayicilerine
göre daha kısıtlıimkânlara sahipler. Fakat yılmıyorlar, üretiyorlar, ülke istihdamına katkı sağlıyorlar.
Türkiye’nin üretim ve istihdamına yönelik faaliyetle bulunan
tüm sanayicilerimize teşekkür etmemiz gerekir. Ancak Kayseri
sanayisi tek tip bir sanayi görünümü çizmektedir. Bu nedenle
yeni teknoloji, yeni ürünlere yönelmeliler. Yeni ürün, yeni
marka oluşumuna yönelik Ar-Ge çalışması yürütmeliler.
Üretimde belirli bir alanda kendilerini sınırlandırmayıp, çeşitliliği artırmalılar. İnsanların günlük ihtiyaçlarında en çok
kullandığı yüksek teknoloji gerektiren ürünler ile ilaç, gıda,
otomotiv, elektronik, savunma sanayisi ve benzerimallarının
üretimine yönelmeliler. Kısacası tek tip üretim yerine, üretimde
çeşitliliğe önem vermeliler. Katma değeri yüksek ürünler
üretmeliler. Bunun yanında pazarlarını da genişletmeliler.
Globalleşen ve sınırların ortadan kalktığı dünyamızda;‘her
ülkeye, her insana nasıl ulaşabilirim’ düşüncesinde olmalılar.
Kısacası,sanayicilerimiz tek tip, dünyada kolaylıkla üretilebilen
ürünlerden ziyade,daha nitelikli, ileri teknoloji gerektiren,
yüksek kazanç ve ülkeye yüksek döviz girdisi sağlayabilen
üretime yönelmeliler. Başka ülkelerin teknolojilerinin
hamallığından kurtulup kendi teknolojisini üretmeye
çalışmalılar.
Konunun son ayağı ise merkezi yönetim, yerel yönetim,
odalar, birlikler, meslek örgütleri, dernekler, vakıflar ve sendi-
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kalarla ilgilidir. Hükümetimiz sanayi üretiminin çeşitlenmesi,
daha çok istihdam, daha nitelikli üretim, daha geniş pazar için,
sanayiciye gereken desteği vermeye çalışıyor. Ancak ABD,
Almanya, Japonya ve Çin gibi ekonomisi güçlü ülkelerle
anılmamız için daha çok destek gereklidir.
Hükümetimizin de aynı bilinçte olduğunu düşünüyorum. Yerel
yönetimler bir şehirde kalkınmanın, gelişimin ana aktörüdür.
Üretimin alt yapısında önemli vazife üstlenmektedirler. Ben
yerel yönetimlerin, özellikle Kayseri’de yerel yöneticilerin,
sanayi üretimini artırmaya yönelik çalışmalara katkı sağladığı
ve üretim girdilerinin azaltılması yönünde sanayicilere yeterli
desteği verdiği kanısındayım. Bu daha da artmalıdır.
Odalar, borsalar, birlikler, meslek örgütleri, dernekler, vakıflar
ve sendikalarise meselenin bilincinde hareket ederek, daha
nitelikli üretim için ellerini taşın altına koymalıve gerekli desteği
sağlamalılar.
Özetleyecek olursak; ülkemizde nitelikli üretim ve dünya
markaları oluşturmak, ulaşılması zor bir hayal değil. Tersine,
ülke insanımızın içerisinde var olan bir özellik. Sadece keşfedilmeyi bekliyor. Yeterki inanalım, bir olalım, birlik olalım,
çalışalım.
Ülke olarak her şeyi başaracak güçte ve kapasitedeyiz. Nasıl
ki 2. Dünya savaşı sonrası Almanya ve Japonya, gerekli
ekonomik devrimi yapmışve bugün tüm dünyaya teknoloji
satan ülkeler konumuna gelmişse, ülkemiz de yaşadığı birçok
sıkıntıya rağmen bunu başaran bir başka ülke olabilir, olacaktır.
Gelecek yıllar Türkiye’nin yılları olsun. Ekonomi hamlesini hep
beraber başlatalım, gelişelim, büyüyelim, mutlu yarınlara
birlikte ulaşalım.
Daha güçlü bir ülke olmamız dileğiyle…

kosgeb
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KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı
Ahmet ÖZBEKLER

KOSGEB Kayseri İl Müdürü

2016 yılında destek bütçesi yaklaşık 3 katına çıkan KOSGEB,
KOBİ’ler için yeni bir destek programı olan “KOBİ Gelişim
Destek Programı (KOBİGEL)” kapsamında ilk kez çağrıya
çıkmıştır. “Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde
Kapasite Geliştirme” konulu çağrının amacı, Orta-Yüksek ve
Yüksek Teknoloji alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, kapasitelerinin
geliştirilmesi, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin
yükseltilmesidir. Bu çağrıya başvuru yapacak KOBİ’lerin
aşağıda belirtilen Yüksek ve Orta-Yüksek Teknoloji
Sektörlerinden birinde faaliyet göstermeleri gerekmektedir.
ARGE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI
KOBİ ve girişimcilerin Ar-Ge projeleri, Ar-Ge proje sonuçlarının
ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulaması kapsamındaki
projeleri desteklenir. Destek oranı %75
Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında Geri Ödemesiz
450 Bin TL ve Geri Ödemeli 300 Bin TL olmak üzere toplam
750 Bin TL destek üst limiti.
Endüstriyel Uygulama Programı kapsamındaGeri Ödemesiz
300 Bin TL ve Geri Ödemeli 500 Bin TL olmak üzere toplam
800 Bin TL destek üst limiti.
SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış
yerli malı belgesine sahip makine ve teçhizatlar için destek
oranlarına %15 (onbeş) ilave edilir.
İŞBİRLİĞİ- GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

GENEL DESTEK PROGRAMI
15 Farklı Destek, Destek oranı %50
Türk Patent Enstitüsü ve Türk Standartları Enstitüsünden
alınacak belgelerde destek oranı %100. 21 Mart 2016 tarihinden itibaren destek başvuruları www.kosgeb.gov.tr web
adresinden online (çevrimiçi) olarak yapılmaktadır.
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
Yeni Girişimci Desteğinde Geri Ödemesiz 50 Bin TL ve Geri
Ödemeli 100 Bin TL olmak üzere 150 Bin TL destek üst limiti.
Destek oranı %60; Kadın, Engelli, Gazi, Şehit Yakını girişimciler için destek oranı %80
GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI
Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli
işletmelerin Borsa İstanbul (BIST) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması ve sermaye piyasalarından fon temin edebilmeleri amaçlanmaktadır. Destek oranı
%75-100Geri Ödemesiz 100 Bin TL destek üst limiti
TEMİNAT GİDERLERİ DESTEĞİ
KOSGEB tarafından Geri Ödemeli destekler için talep edilen
Banka Teminat Mektubu veya Kefalet Mektubu için ödenen,
Başvuru/İnceleme/Teklif Ücreti ile Yıllık Komisyon ücretleri
%100’ü olarak desteklenir.

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak
tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak
imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konulardaki projeleri
desteklenir.
En az 5 İşletme birlikteliği gerekli, ancak Orta Yüksek ve
Yüksek Teknoloji’de gerçekleştirilecek projelerde en az 3
işletme birlikteliği yeterli. Destek oranı %50 Geri Ödemesiz
300 Bin TL ve Geri Ödemeli 700 Bin TL olmak üzere toplam 1
Milyon TL destek üst limiti. Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji’de gerçekleştirilecek projelerde Geri Ödemesiz 300 Bin TL
ve Geri Ödemeli 1.2 Milyon TL olmak üzere toplam 1.5 Milyon
TL destek üst limiti.
SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış
yerli malı belgesine sahip makine ve teçhizatlar için destek
oranlarına %15 (onbeş) ilave edilir.
KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin
yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projeler desteklenir.
Destek oranı %60
Geri Ödemesiz 300 Bin TL ve Geri Ödemeli 700 Bin TL olmak
üzere toplam 1 Milyon TL destek üst limiti.
Desteklenecek proje konuları Proje Teklif Çağrılarıyla ilan
ediliyor. Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısına göre belirleniyor. SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak
alınmış yerli malı belgesine sahip makine ve teçhizatlar için
destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

Ahmet ÖZBEKLER
1980 yılı Ankara Kızılcahamam doğumludur. İlk ve orta öğrenimi
Kızılcahamam’ da tamamladıktan sonra, Kırıkkale Fen Lisesini
tamamlamıştır. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümünden mezun olarak, 2003 yılında iş hayatına KOSGEB Kayseri
Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Uzman Yardımcılığı
ve Uzmanlık görevlerinin ardından, 2011 yılında Çankırı’ya Kurucu Müdür
olarak atanmıştır. 4 seneyi geçen bir çalışmanın ardından, 2015 yılı
ağustos ayı itibari ile Kayseri Müdürlüğüne Müdür olarak tekrar gelmiştir.
İşletme Bölümünde Yüksek Lisans yapan Ahmet ÖZBEKLER, Erciyes
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak
ders vermektedir.
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Doğruda Aç Görmedim,
Eğride Tok Görmedim!"

Fevzi MERCAN
Söyleşi
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söyleşi

Hayır Abidesi İşadamı

Fevzi MERCAN
ile söyleşi

Röportaj: Recep YILDIRIM

Foto: Kemal ALAN

"Umudum gençlerdir. Onlara tavsiyem; itaatli ve hoşgörülü
olmak lazım, sabır ve güvene dayalı yetiştirmek lazım. Kim
akıllı ise o öbürüne ayak uydurmalı. Dürüst ve atılgan
olmalılar. Kendilerine çeki düzen versinler,o zaman
muvaffak olurlar. Genç İken Dürüst Olduğumuzdan
Buralara Geldik. Doğruda Aç, Eğride Tok Görmedim!"
Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1943 yılında Hacılarda doğdum. İlkokul mezunuyum. Maddi
durumlardan dolayı okula devam edemedim. Hacılar küçük
olduğundan ticaretle uğraşmak zorunda kaldım. Bu mevsimlerde gece 3’ de kalkardık, Erciyes’ten kar getirirdik, marul
satardık. 1952-53 yıllarında.
Baktık ticarette iyi gidiyoruz, dağdan bedava alıp 25 kuruşa
satıyoruz. Babamdan Allah razı olsun. Bizi alıştırdı. Ağabeyim
de vardı. Onunla beraber kapalı çarşıda manifaturacılık yaptık.
Doğru-dürüst olduk, kanaat ettik. Manifatura işine devam ettik.
Fabrikalar bize uzun vadeli mal verdi.
Sonra 1972 de HES’ i kurmak için buraya geldik. Merhum
Saadettin ERKAN Bey, ’Hacılar sanayiye bir fabrika kuralım’,
dedi. Nasıl olup biteceğini bilmiyoruz. Herkes para birleştirip
arsayı aldık. İşletme sermayemiz yoktu. Dışarıdan ortaklar
bulduk. HES’in çarkını döndürmeye başladık. 19 sene devam
ettirdik. O sıra çocuklar büyüdü. Ortaklarla ayrılmaya karar
verdik. Biz ‘Hasçelik’e geçtik. Allah razı olsun Halit Beyle birlikte işlettik.
İş hayatınızda kimleri örnek aldınız?
Ben Sabancı’nın bazı kitaplarını okudum. Manifaturayla
uğraşırken Bossa fabrikasıyla çalışırdık. Fabrikada Kayserili
bir müdür vardı. Biz 10 balya mal isterdik, onlar 20 balya
gönderirdi. Biz de o sayede çalıştık, çabaladık ve ilerledik.

Babamdan gelen nasihatim vardı. Vaktinde damdan düştüm
omuriliğimi kırdım. Hastanede yatarken baktım, servisler haşir
neşir. Doktorlara, ‘beni ayağa kaldırın da servisinizi döşeyeyim’, dedim. Beni Ankara’ya gönderdiler, iyileştim geldim.
Baktım ki servisin döşemesini bir başka hayırsever yaptırmış.
‘Senin az çok durumun iyi, aşağıya 100 yataklı beyin cerrahisi
yaptırır mısın?’ dediler. ‘Tamam, getirin projesine bakıp halledeyim’, dedim. O zamanın Rektörü; ‘Hacı Emmi, bizim burada
‘Çocuk Hastane’miz de yok. İç Anadolu’da hiç yok, yapar
mısınız?’ dedi. Bende, ‘getirin projesini’, dedim.
O zaman servetim var, fakat nakit param yoktu. ‘Sen burayı
yaparsan, bir bölümünü de müteahhit yapacak’, dedi. Sağ
olsun yaptırdı. Bizde çocuk hastanesinden başladık. Rektör
geldi; ‘Hacı Emmi, ‘Nano Teknoloji’ binası yapılmalı. Amerikalı
doktorlar var, kalacak yerleri yok’, dedi. ‘Tamam, getir projeyi’,
dedim yine. Hep beraber Hastaneyi de yaptık.
Hastanede dolaşıyorum. Bir bayan, ‘burayı siz mi yaptırdınız?’
dedi. ‘Evet, ben yaptırdım’, dedim. ‘Bizim halimizi biliyorsun,
çocuk doğduktan sonra kuvöze koyuyorlar, bizde minderlerde
oturuyoruz, bir tanede anne evi yaptırsana’, dedi. Rektör beye
gittik. ‘Biz utandık, sana söylemeye. Çok şey istedik’, dedi.
Yine projeyi getirdiler, ‘yaparım’, dedim. Oraya anne süt evi
yaptırdım. Şart olarak da, ‘orada şehir dışından gelenler
yatacak’, dedik. Allah daha nice yerler yaptırdı bize çok şükür.

İş hayatınızda çalıştırdığınız gençlerde ne gibi özellikler
ararsınız?
İşçiden doğruluk istedim hep. Aşağıya indiğimde çalışanlara,
‘bu fabrika bizim değil sizin, burası kapanırsa işsiz kalırsınız,
biz cebimizdeki parayla karpuz alıp-satar kendimizi geçindiririz’, dedim.

İş hayatınızda pes ettiğiniz zamanlar oldu mu?
Olmadı çok şükür. Her işte muvaffak oldum.

Üretici olmak nasıl bir duygu?
Üretici olmak çok iyi bir duygu, üretip pazarları görüyorsun,
insanlarla haşır neşir oluyorsun. Biz 19 kişiyle başladık bu işe.
Kışın varillerde ateş yakarak ısınıyorduk 1989 yıllarında. Şimdi
1200 kişi çalışıyoruz. Çelik fabrikasından paramız ile mal
alamadık. Oranın müdürü çay bile ikram etmedi. Biz de azmettik bu fabrikayı ilerlettik ve genişlettik. En önemlisi de işimizde
doğru ve dürüst olacağız.

Sizce mutlu bir evliliğin sırrı nedir?
İtaat ve hoşgörülü olmak lazım, sabır ve güvene dayalı
yetiştirmek lazım. Kim akıllı ise o öbürüne ayak uydurmalı.

Bizim sanayicimizin en önemli özelliği madde ile manayı
bir araya getirebiliyorlar değil mi? Bu konuda da görüşlerini almak isteriz.
5 vakit namazımda dua ediyorum: ‘Allah’ım aramıza nifak
girmesin, bizi ayırmasın ortaklarımızla’, diye. Başkalarına
örnek olabilmek için Allah onların gönlüne ilham vermeli.

Nasıl bir eş ve nasıl bir babasınız?
Çocuklarımı okutamadım. Yoksulluktan
burada gezdik tozduk işte.

birazda,

orada

Gençlerimize ve sanayicilerimize söylemek istedikleriniz
var mıdır?
Dürüst ve atılgan olmalılar. Kendilerine çeki düzen versinler, o
zaman muvaffak olurlar. Bizde genç iken böyle dürüst olduğumuzdan buralara geldik. Doğruda aç görmedim, eğride tok
görmedim.
Efendim, bizlere zaman ayırdığınız için size çok teşekkür
ediyor, Allah’tan sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmenizi diliyoruz.
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6.Mobilya Fuarı Açıldı

Fuarın açılışı Ekonomi Bakanımız Mustafa ELİTAŞ tarafından gerçekleştirildi.
Fuardaki firma ziyaretleri sırasında Bölgemiz Endüstriyel Tasarım Merkezi ( ETM ) standını da
ziyaret eden ELİTAŞ, yetkililerden Merkezi’in çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Fuarın açılışına Yönetim Kurulu Üyelerimizden Seyhan ARİFOĞLU, Süleyman SARPTAŞ ile Bölge
Müdürümüz Ali YAPRAK ve Bölge Müdür Yardımcımız Adil ÖZHAN katıldı.

6. MOBİLYA FUARINDAKİ FİRMALAR ZİYARET EDİLDİ
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir Nursaçan,
20-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi’nde açılan
6.Mobilya Fuarında yer alan firmaların yöneticilerini ziyaret etti.
Ziyaret sırasında, fuar çalışmaları hakkında firma yöneticilerinden ayrıntılı bilgiler alan
Nursaçan, çalışmalarında başarı, kolaylık ve bereketli kazançlar diledi.
Bölge Müdürlüğü uhdesinde faaliyet gösteren ve fuarda yer alan Endüstriyel Tasarım Merkezi’ni
de ( ETM ) ziyaret eden Nursaçan, Endüstriyel Tasarım konusunda Bölge sanayicilerine
danışmanlık hizmetinde bulunan Merkez yetkilileri, çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

6.Mobilya Fuarı’ndan izlenimler
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Bölge Müdürlüğümüzce
tertip edilen
“18 Mart Çanakkale Zaferi
Münasebetiyle“
emekli Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı
Necmettin NURSAÇAN
tarafından bir
konferans verildi

konferans
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Bölge Müdürlüğümüzce tertip edilen
“18 Mart Çanakkale Zaferi Münasebetiyle“
emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Necmettin NURSAÇAN tarafından bir konferans verildi

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından sunulan konferans metninin
özeti;
Kur’an-ı Kerim’de üç savaş model olarak gösterilir. Zaman zaman
insanlar bu üç savaştan birisini yaşıyor olabilirler.
Birincisi Bedir Savaşı. Bu savaşta Müslümanlar 313, Ebu Cehil
tarafı 1000 kişi, onların 100 atı var, Müslümanların 1 atı var. Sevgili
peygamberimiz sabaha kadar Müslümanlar hezimete uğrarsa
sana kimler kulluk eder diye. Hz. Ebubekir peygamberimize sizin
duanız arşı titretti, melekler ordusu aramızda dolaşmaya başladı
diyor.
Merhum Akif destanın da onu da söyler ‘’Ne büyüksün ki kanın
kurtarıyor tevhidi, bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi’’ der.
Müslümanlar 14 şehit verir. Ebu Cehil tarafı 1000 ölü. Sevgili peygamberimiz merhamet gösterir kurt kuş yemesin diye ölüleri bir
kuyuda toplar.
İkincisi Uhud modeli. Sevgili peygamberimiz savunma savaşı
yapmak istiyordu. Müslümanlar çıkalım da İslam’ın izzetini gösterelim dediler ama efendimiz 50 kişiyi bir boğaza yerleştirdi. Savaşı
kazanalım veya kaybedelim düşmanlar bizi parça parça etseler bile
bu boğazı tek etmeyeceksiniz diyor. Savaş başlıyor düşman
kaçıyor Müslümanlar kovalıyor hatta ganimet toplamaya bile
başlıyorlar. Boğazdaki 50 kişi biz niye duruyoruz hadi bizde inelim
dediler ve orayı terk ettiler.
Düşman dağdan dönüp o boğazdan saldırdı ve Müslümanlar 70
şehit verdiler. Buna Müslümanların zaferi veya hezimeti demek
mümkün değil. Bir kısım Müslümanlar Rabbim bizi bırakıp gavurlara mı yardım ettin? Allah cevap verdi ‘’ o suçlular sizsiniz, itaat
etmediniz, mal hırsına kapıldınız, peygamber emrine uymadınız’’.
Üçüncü model 24 ayete anlatılan hendek savaşı. Düşman 12. 000
kişi Müslümanlar ise 2500 kişi. Müslümanlar şehrin etrafına hendek
kazdılar düşman içeriye atlamasın diye. Huzeyfe Hazretleri ‘’ bu
savaşta korkuyordum, üşüyordum eşimin yünlüsünü giydim o da
diz kapaklarıma kadar geliyor beni gören olmasa da şurada geceyi
geçirsem’’ dedi. O sırada peygamberimiz ashabı topladı düşman
cephesinde kıpırdanma hissediyorum. Bana hanginiz gidip oradan
haber getirirse cennette benimle beraber olur dedi.
Kimseden ses çıkmadı başlar önde. 3 kere tekrar etti ve beni
gösterdi Huzeyfe haydi git düşmanın içine gir bana haber getir
ama kimseye bir şey yapma dedi ve arkasından bu genci etrafından himayende eyle diye dua etti. Yaklaştım ve başkomutan Ebu
Süfyan’ı hedef aldım ama Peygamberimiz ’in kimseye bir şey
yapma dediği aklıma geldi.
Allah Elçisi’nin amacı cehenneme bir kişi daha fazla göndermek
değil. Şu anda Ebu Süfyanölse cehenneme gidecek ama bir gün
Ebu Süfyan’ın imandan nasibi olacak. Gördüğüm manzara atlar
birbirine girmiş, düşman çadırları savruluyor, komutan panikte
hepimizin ölüsü burada kalacak hemen gidelim diyor. Gök
gürlüyor, kasırgalar esiyor.
Bunu Kur’an anlatıyor müminler burada imtihan oldular diye. Yolda
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20 süvari gördüm bana Allah Hz. Muhammed’e yardım etti
düşmanların defterini dürdü dediler diye Hz. Muhammed’e anlattı.
Onlar 20 değil daha fazla sen o kadarını gördün onlar melekler
ordusuydu dedi peygamberimiz.
Bir gün İstanbul elbet fethedilecek. İstanbul’u fetheden komutan
ne kutlu komutan, o asker ne kutlu asker buyurmuştu. Şimdi
düşman Çanakkale’yi geçerse ne yapacaktı. Düşman generali 6
saat sonra Türk lokumu yiyeceğiz diyordu.
Eğer düşman İstanbul’u alırsa Peygamber mahcup olurdu. Bizim
atalarımız ben öleyim, Çanakkale’yi geçilmez edeyim ki Peygamberim mahcup olmasın dedi. Peygamber sevgisi bize yeniden
vatan bağışladı. Düşman her bakımdan bizden ileride ama Rabbimiz ’in Hendek’te ki gibi yardımları oldu.
Ali Onbaşı ve Seyid Çavuş bölük bitti biz de ölelim demedi. Ali
Onbaşı şu top mermisini sırtlayabilirsen onu ateşleyelim dedi.
Seyid Çavuş 276 kilo ağırlığındaki mermiyi kaldırıyor ve ateşliyorlar. Boğazdan geçen geminin bacasından sanki melekler yardımı
ile içeri giriyor ve gemi denizi boyluyor. Komutanı savaştan sonra
Seyid’e tekrar mermiyi sırtla da bir fotoğrafını çekelim diyor ama
ne kadar uğraşsa sırtlayamıyor.
Çanakkale’yi destanlaştıran Merhum Akif’in Safahat’ını bastırıp
dağıttınız elinize sağlık. Safahat’ta iki gök gürlemesi bir de rahmet
var. Birisi Milli Marşımız.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

1 Gece ibadeti yapan
2 Canıyla, malıyla Allah yolunda hizmet eden
3 Sınai ve ticari seyahat yapanlar
Güçlü Müslüman zayıftan hayırlıdır her ikisinde de hayır olmakla
birlikte. Demek ki sanayimiz ve caydırıcı bir gücümüz olmalı.
Bu hain düşmanları sevindirmemeliyiz. Hasmın sitemini anlamamak hasma sitemdir. Bu mübarek vatan Dünya’nın kalbidir. Bir
şey kıymetli olursa o şeyin düşmanı çok olur.
Mevlana ‘’bulut ağlayınca çimen güler, çocuk ağlayınca ananın
göğsü süte gelir, kul ağlayınca Allah’ın merhameti coşar’’ diyor.
Böyle şeyler gördüğünüzde sadakalar verin, dualar edin, namazlar kılın diyor Peygamberimiz.
Bu belaların üzerimizden def olması için dua edelim.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin sana hamdolsun. Cennet gibi bir vatanın sahibi mefahir dolu tarihin varisi
kıldın sana hamdolsun. Bizi minare gölgesinde, ezan ülkesinde
dünyaya getirdin sana hamdolsun.

Böyle ümitsizliğe kapılıyor ama sonra aklını topluyor.

Ruhlar âleminde sana verdiğimiz kulluk sözleşmesini yenilemek
istiyoruz lütfunla, kereminle bizi kabul eyle, sana layık kul eyle,
habibine layık ümmet eyle, Kur’an’a kadim millet eyle, şu anda
af olmadık günahımızı bırakma, sevince çevirmediğin bir keder
bırakma, ödetmeyeceğin borç bırakma, kabul etmediğin
duamızı bırakma,

Sevgili peygamberimiz Hz. Ebubekir ile hicret ederken Sevil
Mağarası’na gizlendiler. İzlerinin üzerinden koyun sürülerinin
geçmiş olmasına rağmen mağaranın önüne kadar geliyorlar. Bir
eğilseler görecekler. Hz. Ebubekir ‘’ben öldürülürsem bin
Ebubekir feda olsun ama size bir zarar gelirse Allah’ın dini nerede
kalır’’ dedi. Hz Muhammed ‘’ Üzülme Allah bizimle beraber’’ dedi.
Ve onun üzerine Akif;
‘’Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak’’ diyor.
Birlikte rahmeti ayrılıkta azap var, ırkçılığa davet eden bizden
değildir. Bir insanın vatanını ve milletini sevmesi ırkçılık mı olur hiç.
Bu vatan olmasa hiçbir şeyimiz olmaz. Sevgili Peygamberimiz
Mekke’den Medine’ye hicret ederken yaşlı gözlerle ‘’ ana yurdum.
Mekke en çok sevdiğim yer sensin senden ayrılmak istemiyordum
ama ne yapayım zalim evlatların duvarların arasında Rabbim’e
kulluk imkanını vermedi’’ dedi.
Bizim de vatanımızı, milletimizi ve devletimizi sevmemiz ırkçılık
değildir. Irkçılık haksız yere kendi soyunun peşine düşüp onu
desteklemektir.
Rabbimizin şu nimeti hatırlayın; Siz ateş uçurumundaydınız, birbirinizin can düşmanıydınız. Allah imanla gönüllerinizi birleştirdi
sakın tefrikaya düşmeyesiniz diye mesaj veriyor.
Müslümanlar birbirlerinin arasında yardımlaşma, sevgi ve saygı
olmalı. Enfal suresi 6. Ayette ‘’öyle bir güç hazırlayın ki Allah’ın ve
sizin düşmanlarınızı caydırsın’’ Sevgili sanayicilerimiz sizler eli
öpülecek insanlarsınız.
Müzzemmil suresi 2. Ayette Allah 3 kişiyi övüyor.

Buralarda helal rızık peşinde koşan ve insanlığa faydalı olmak
gayretinde olan şu kardeşlerimizin vücutlarına sağlık,
kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, işyerlerine başarılar
ihsan eyle.
Bayrağımızı daim eyle, yüzyıllardan beri kaderde, kederde,
acıda, tatlıda etle tırnak, ruhla beden gibi bir ve beraber olmuş
mübarek milletimizi daim eyle, birliğimizi ihlal etmek isteyenlere
fırsat verme, entrikalarını başlarına makus eyle,
Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar ele, hayırların fethi,
şerlerin defi, duamızın kabulü, rabbimizin rızası için
El Fatiha.AMİN.

hayır kampanyası
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Bölgemizden
Bayır Bucak Türkmenlerine
Yardım

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Türk
Kızılay’ıKayseri Şubesi tarafından başlatılan yardım
kampanyası neticesinde toplanan ve 12 tır’dan
oluşan yardım malzemeleri, bugün, Bayır Bucak
Türkmenleri ‘ne ulaştırılmak üzere Kilis / Öncü
Pınar’a dualar ile uğurlandı.
Suriye’de yaşanmakta olan iç karışıklıklar nedeniyle,
yaşadıkları bölgelerden göçe zorlanan Bayır Bucak Türkmen
kardeşlerimizin acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere un, yağ,
şeker, pirinç, bulgur, mercimek, makarna, nohut, helva,
peynir, zeytin, reçel, bisküvi, su gibi temel gıda ve içeceklere
ilave olarak, çocuk bezi, giyim eşyası, ayakkabı, battaniye,
yatak, nevresim, temizlik malzemeleri, gazlı ocak, kış
şartlarından korunmak için keçe gibi zaruri malzemelerin
temini için, bölgemiz ve bölgemiz dışında faaliyet gösteren
sanayicilerimiz, tüccarlarımız ve bu konuya duyarlı olan hamiyetperver vatandaşlarımız büyük bir hassasiyet ile kampanyayı destekledi.
Yardım konvoyu için düzenlenen uğurlama törenine, Kayseri
Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan,
Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç ve hayırseverler katıldı.
Törende bir konuşma yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan, "Kızılay ve Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi iş birliği içerisinde başlatmış olduğumuz hayır
kampanyasına, hayırsever Kayserili sanayicilerimizin desteği
ile birlikte 12 tır’lık yardımları göndereceğiz. Kayseri’nin
sanayicisi her zaman olduğu gibi devletinin yanında olmuştur. Sanayicilerimiz nerede bir kanayan yara görseler oraya
merhem olmak için birlik ve beraberlik içerisinde yardım için
birleşiyorlar.
Çok kısa bir zaman içerisinde de iş birliği içerisinde 12
TIR’dan oluşan yardımı toplamış bulunmaktayız. Bugün bizler
evlerimizde ailelerimiz ve çocuklarımız ile rahat otururken,
Bayır Bucak Türkmenleri bulundukları coğrafyada ciddi
manada sıkıntı çekiyorlar. Bizim de el birliği içerisinde bu
sorunlara destek olmamız gerekiyordu. İnşallah en kısa
zamanda da devletimiz o bölgede ki sorunları çözer ve bir
daha da İslam coğrafyası ve Müslüman Türk devletleri bu
sıkıntıyı yaşamaz.
Bugün 2 TIR yatak, 2 TIR un, 1 TIR çocuk bezi, 1 TIR keçe ve
103 ton civarında da gıda toplandı ve bugün Kayseri’den
gönderdik. Hayırseverlerimize ve kampanyamıza destek
veren kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa
zamanda sınırımızın etrafındaki bu tehlikenin bitmesini, Bayır
Bucak Türkmenleri ile beraber ülkemize gelmiş olan 2.5
milyon civarında ki Suriyelinin de en kısa zamanda vatanlarına dönmelerini Allah’tan niyazediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğümüz ve Türk
Kızılay’ı Kayseri Şubesi işbirliği ile gerçekleştirilen bu organi
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zasyon sonucunda toplanan yardımlar, Türk Kızılayı Kayseri
Şubesi Başkanlığı ve AFAD organizesinde, Kilis - Öncü
Pınar’da Bayır Bucak Türkmenlerinin misafir edildiği çadır
kentlerde değerlendirilmek üzere adı geçen kurumlarımızın
yetkililerine teslim edilecektir.
Törende konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanlığı eski
Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’da ; “ Mevlana derki
“ Acının içinde tatlıyı gör, derdin içinde devayı gör” Bayır
Bucak Türkmenleri bir zülüm altındadır, yüzyıllardan beri
yaşadıkları neredeyse terk etmek üzeredir, bu bizim
yüreğimizi yakar. Ama Kayseri’de ki hayırsever bunu yüreğinin derinliğinde duyuyor, dişinden tırnağından arttırıyor ve bu
tırlar onun için seferber olmuş oluyor. Bununla teselli oluyor. “
müminler bir vücut gibi” diyor sevgili Peygamberimiz. Yani
ayağa diken batsa baş ondan rahatsız olur. Yani Bayır Bucak
Türkmenlerinin derdini Kayseri’de ki hayırsever duyuyor.
O yüzden bu tırlar bugün yola çıkıyor. Yüce Rabbimiz
Kuran’da buyuruyor ki “yaptığınız hayırlar yüksek yere bağ
yapan kişinin hali gibidir, bol yağmur alır ve çift ürün verir, bol
yağmur olmasa da şebnem olur çiğ olur ve böylece bol ürün
verir. Sizin elinizdekiler tükenir Allah’ın katındakiler tükenmez.
Yarım hurmayla da olsa kendinizi kurtarınız.
Basın mensupları bu tabloyu kameralarla tespit ediyorlar ama
İlahi Devletin Memurları, Melekler de tespit ediyor. Lokman
Aleyhisselam öğüdüyle “ yaptığınız hayır zerre kadar olsa,
kayaların içinde olsa, fezaların enginliğine gömülse, yerin
derinliğine girse sizin samimiyetinizle orantılı olarak büyütülür,
mizanınıza dağ gibi konulur.
Demek ki Rabbimiz katında da bunlar kaybolmuyor, berekete
Allah’ın yardımına sebep oluyor. Kuran’ımız şu tabloyu da
anlatıyor “kendilerine hicret edip gelenleri seviyorlar, onlardan
nefret etmiyorlar. Kader bize ensar rolünü vermiş. Bayır
Bucak Türkmenlerine, Suriyelilere muhacir rolünü vermiş.
Kader bunu değiştirebilirde.
O yüzden biz onlara yardım etmezsek, ensar rolünü Allah
korusun kaybedebiliriz. Bir ok yüzünden üç kişi cennete girer.
Oku atan, atana veren ve oku yapan. Cephede kahramanca,
yiğitçe görev yapan askerlerimizin yaptığı hizmet ve güvenlik
güçlerimizin yaptığı hizmet ne kadar takdire şayansa, sanayicimizin şu fedakarlığı da o şekilde taktire şayandır.
Bunun için işçi-işveren barışımız, ahengimiz, saygımız,
sevgimiz, işbirliğimiz olmalıdır. Allah’ın yardımı birlik
üzerinedir. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.” ifadelerini
kullandı.
Yardım konvoyu, Diyanet İşleri Başkanlığı eski Başkan
Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın ettiği duanın ardından
uğurlandı.
Böyle hayati, aynı zamanda insani ve İslami bir konuya
duyarlılık gösteren, katkı ve desteklerini esirgemeyen tüm
hayırsever kardeşlerimizi Kayseri Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü olarak şükranlarımızı sunuyoruz.
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Dualar Demeti
Prof. Dr. Ümit MERİÇ

Şefkatine açılan ellerimizin, rahmana sığınan
gözyaşlarımızın yüzü suyu hürmetine, bizlere bağışla ya
Rab!
Bir inci gibi hissettiğim bu mekândaki eserleri kaleme
alan geçmiş zaman ulemasına Rabbim rahmet eylesin.
Secdene varanlar, ses hızını asanlar; secdende kalanlar
ışıkhızına varanlar.İslamümmetini ses hızındanışıkhızınakanatlandır ya Rab!
Varsın Allah’ım varsın! Birsin ve bize çok, hem de pek
çok yakınsın!
Ya Rabbi! İnsanların insanları kurban kestiği şu acılı
bayramımızda, canilerin İbrahim milleti olduğumuzu
hatırlamalarını nasip et !Âmin!

bizleri, Senin kulun olma şerefine layık eyle.
Beden bir vehim, sadece ruhun hakikati var. Kâinat bir
vehim, sadece ahiretin hakikati var. Uyur iken uyar bizi
Ya Rab!
Ortalık, ruhu karanlıklartarafından esir alınmış, bir alay
mustarip derviş adayıyla dolu. Şems’ler nerde Allah’ım?
Besmele, benimle kaderim arasındaki göbek bağı. O'nun
sayesinde, geleceğin karanlığına, bir nebze olsun ışık
tutabiliyorum.
Oyalanıyoruz iste, hayat da geliyor, geçiyor. Bizi, bize
lütfettiğin zamana layık eyle ya Rab.
Secdende durmak ne güzelAllah’ım. Vallahi daha

Rabbim hüsrandan şükrana geçeceğimiz demleri yakın
eyler inşallah...
Rabbim, beşeriyetin içine düştüğü kör kuyulardan,
İslam’ın nurdan ipine sarılarak kurtulmasını nasip etsin.
Âmin...
Asırlar içinde, suda seken bir taş gibi, nerelere, nerelere
kadar gitmiş ve ışık olmuş, Allah'ım!
Damarlarımdaki kızılca kıyameti, kollarında sükûna
erdirenim. Seni en yakın dost kılan Rabbime, bırak da bir
kez olsun senin için şükredeyim
Allah'ım! Varlığın ters-yüz edildiği o dehşet demlerinde,
bizi Sevgilininkurbunda ve kurbiyetinde olan kullarından
eyle! Amin.
Dualar genişledikçe ruh pasını atıyor.Ruhumuzu
ışıldatan Rabbim,şükürler olsun sana..
Bir kuyunun dibinden bile mehtabı seyredebilirsiniz. Her
halin bir cemali olsa gerek.. Rabbim Hz Yusuf'a rahmet
eylesin.
Amenna Rabbim, sen hiç bir şeyi sebepsiz yaratmadın
ve hiç bir varlığın bir başka yarattığından müstağni
değildir.
Allah'ım, yana yakıla ettiğimiz duaları, varlığın kâffesini
güzel hatırına var ettiğin Habib'inin(S.A.V) "Âmin!"dediği
dualardan eyle!
Uykuda gecen vaktimizi, kaybedilen değil, kazanılan
vakitlerden eyle! Âmin.
Allah’ım idrak kapılarımızı sana mihman olduğumuz
uyku demlerinde bile, bize açık eyle.
Sevgili dünyamızı her türlü yer ve gök afetinden, nifak ve
fesattan, kardeş kavgalarından uzak eyle.
Allah'ım, şu anda yeryüzünde nefes alıp vermekte olan

Ümit Meriç, 16 Aralık1946 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi.
Babası ünlü düşünür ve sosyolog Cemil Meriç, annesi ise tarih
öğretmeni Fevziye Meriç’ti. Babasının, henüz Ümit Meriç sekiz
yaşındayken gözlerini kaybetmesi üzerine ona akademik hayatında
genç yaşlardan itibaren yardım eden Ümit Meriç, babasının
asistanları ile beraber ünlü sosyoloğun düşüncelerini kaleme
almasına yardım etti ve bu dönemde ülkenin önde gelen ilim
adamları ile tanışma fırsatı yakaladı.
Çamlıca Kız Lisesi’nden mezun olmasının ardından Üniversitesi
Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydolan Meriç, burada üç yıl
boyunca eğitim aldıktan sonra bölümünü değiştirerek sosyolojiye
geçti. Aynı üniversitenin sosyoloji bölümünden mezun olmasının
ardından, 1969 yılında, gene İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji
asistanı olarak görev yapmaya başladı.
1969-2000 yılları arasında akademik kariyerine devam eden Ümit
Meriç, 2000yılında profesör ünvanlıyla üniversiteden emekli oldu.
Başlıca eserleri Cevdet Paşa’nın Toplum ve Devlet Görüşü ile
Babam Cemil Meriç oldu, ayrıca Sosyoloji Konuşmaları adlı eserin
derleyicisi olarak karşımıza çıktı.
Ümit Meriç, aynı zamanda babasının hayatını da filme alan yönetmen Aziz Yazan ile evlidir ve çiftin Fevziye Hazal adında bir çocukları
bulunmaktadır.
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Dua, koşarken durmak, dururken düşünmek,
düşünürken; geçmişe ve geleceğe sahip çıkmaktır.
çoksevdiğim hiç bir şey yok.
Utancımızı iftihara tebdil eyle ya Rab.
Allah’ım, sensiz gecen günlerin hasretini bütün beşeriye
tadına sona erdir ve idrak-i Uzma'ya hepimizi nail eyle.
Ve ey, ellerinde "evsiz ve açım" yazan kâğıtlar tutan
kimsesizlerin kimsesi olan Rabbim!
Ve hepimizin soyundan hep hayırlı insanların dünyaya
gelmesini nasip eylesin. Âmin!
Allah benim de, bir yavruyu bağrına basmış bütün
annelerin de cıvıldayan yavruları için yaptığı hayır duaları
kabul eylesin...
Ve onu Sen'in rızana en uygun şekilde sürdürenlerden
eyle Allah’ım. Âmin!
Allah’ım tutmak niyeti ile tuttuğumuz oruçlarımızı,
gerçekten kabul ettiğin oruçlardan et. Âmin!

iyidir. Bizleri atalet dünyasının derinliklerinden yüce
idrak zirvelerine yükselt..
Ve sadece senin mukaddes bir emanetin olduğu için ona
sahip çıkmamızı nasip et! Ya Rab!
En az benim olan şey vücudum. Benden habersiz
doğdu, bana sormadan ölecek. Ama her şey onun
sayesinde benim oluyor.
Bizi bilgisizliğin bilgisine sahip olan ariflerden eyle,
bilgisizliğin bilgisizliğinde olan gafillerden eyleme, Ya
Rab!
Kâinat, pusulayı hiç şaşırmadığı için, insanlar bu kadar
şaşırdılar pusulayı. Allah’ım, biz aciz kullarını, kıblesini
bulanlardan eyle...
Düşündüğüm için değil, ürettiğim için değil, tükettiğim
için de değil, inandığım için varım...
Ve bizlere sadece ezanları duyan kulaklar değil, onu
anlayan idrakler nasip etsin.

Secdelerinde yüreklerimizi birleştir ki, bedenimiz pür
sıhhat ve afiyet, mahşere kadar yekvücut olsun, yekvücut olarak kalsın.

Allah’ım, bize uçurumlardaki kurbiyetini hayatimizin her
anında lütfeyle...

Ülkemin sona kalan bedenini ikiye ayırmak isteyen
kılıcın, bizi bölmesine izin verme, Ya Rabbi!

Allah'ım, biliyorum, dua etmesini bilirsek senin kabul
etmeyeceğin hiçbir duamız yok. Sen, kabul edeceğin
duaları kalbimize ilham et. Âmin.

Dev bir kum saati gibiyiz Allah’ım, semavattan gelen
rızkımızı minnetle alıp, varlığımızı var ediyor ve yine
minnetle toprağa veriyoruz.

Dua, koşarken durmak, dururken düşünmek,
düşünürken; geçmişe ve geleceğe sahip çıkmaktır.

Ne kadar isterdim Yâ Resûlallah! Sen nefes alırken
yeryüzünde nefes alıp veren bir incecik ot olmak bir
incecik ot olmak…
Ve onun mucibince amel edenlerden eyle.
Israfil’in suru çalmadan, beşeriyetin bütünü olarak, bizleri
Ezan-i Muhammedileri hem işiten, hem duyan idraklere
sahip kıl…
Ey benimle gözümdeki pencerem ve bu pencere ile
güneşarasındaki ışık ve renk köprüsünü en mükemmel
şekilde inşa etmiş olan ulu Allah’ım!
Dua, koşarken durmak, Dururken düşünmek,
Düşünürken; Geçmişe ve geleceğe sahip çıkmaktır.
Bize lütfettiğin bu zevkleri rızana en uygun şekilde
kullanmamızı nasip et. Ya Rab!
Ve sabahın ilk ışıklarıyla, bir cilve gibi aydınlanan
dünyamızda, iç âlemi de ışılışıl olanlardan ve ışıl ışıl
kalanlardan eyle.
Allah’ım! Elbette secdenin diriliği, uykunun gafletinden
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
Fuar ve Kongre Merkezi Projesi
Hızla Devam Ediyor…
Kayseri OSB sınırları içerisinde yer alacak olan
Fuar ve Kongre MerkeziAlanı için 150.000 m2
alan belirlenmiştir. Proje alanının altyapı
çalışmalarına başlanmıştır.
Şehrimizin, dolayısıyla ülkemizin gelişimine ve
tanıtımına büyük katlıları olacak olan Fuar ve
Kongre Merkezi alanı için 29.900 m2 kapalı
inşaat alanı öngörülmektedir.Ayrıca fuar
alanının ihtiyaçları göz önüne alınarak projede
1000 m2 brüt inşaat alanı olan bir “Toplantı
Salonu” yapılması planlanmaktadır.
Fuar ve Kongre Merkezi’nin yeri, ulaşım açısından büyük avantajlara sahiptir. Yatırım yerine
ulaşım Raylı Sistem, İldem - OSB hattı ile

sağlanmaktadır. Bu hatta hafta içi06.00 ve 23.30
saatleri arasında kent merkezinden de geçen
100’den fazla sefer yapılmaktadır. Günün
ihtiyaçlarına göre de, alınacak ilave tedbirlerle
ulaşım konusunda en kaliteli hizmetin verilmesi
hedeflenmektedir.
Projenin gerektirdiği elektrik enerjisi, doğalgaz,
su ve atık su Kayseri OSB’nin mevcutdağıtım
şebekesine bağlanacaktır. Gerekli sosyal ve
ticarialtyapının kapasitesi fuarların düzenlendiği
dönemdeki gereksinimi karşılayacak düzeydedir.
Fuar ve Kongre Merkezi ile ilgili olarak proje
çalışmalarına devam edilmektedir.
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Bölgemiz Genelinde Güvenlik Kontrol
Ve İzleme Sistemi Kurulmuştur
( MOBESE Sistemi )
Bölgemiz güvenliğinin daha da etkinleştirilmesi için Emniyet Müdürlüğü ile yapılan
görüşmeler ve keşiflerin ardından Kayseri
OSB sınırları içerisinde 37 noktaya toplamda 165 adet kamera kurulmuştur.
İzleme merkezi OSB Polis Karakolu olacak şekilde planlanan kameralar ile OSB’deki bütün iş
yerleri güvence altına alındı. Kameralar kötü
niyetli bir kişi veya aracın hiçbir kaçış noktası
kalmayacak şekilde yerleştirilmiştir.
Ayrıca, bölgemizin araç girişi olan tüm giriş noktalarına ‘’ Plaka Tanıma Sistemi ‘’ kurulmuştur.
Plaka Tanımlama Sistemi ile de OSB’ye
giriş-çıkış yapan araçların plakaları kaydedilmesine olanak sağlanmıştır.

Bölgemiz giriş ve çıkışlarında yer alan "Plaka
Tanıma Sistemi" ile herhangi bir suça karışmış,
aranan ve takipte olan araçlar tespit edilip,
emniyet mensuplarına en kısa sürede bilgi verilerek, gerekli müdahalelerin yapılması sağlanacaktır.

Sistem ‘’ POLNET ‘’
(POLİS NETWORK AĞI) ile uyumlu olup,
aranan araç girişinde POLNET’e
alarm vermektedir.
Bölgemizde yaşanabilecek her türlü sıkıntının
MOBESE kamera sistemi ile daha erken çözüme
kavuşması ve bölgemizin daha huzurlu ve
güvenli olması hedeflenmiştir.
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“İstihdamın Olmadığı
Ülkede Huzur Olmaz”

Mustafa Nevzat
ÖZHAMURKAR
Söyleşi
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İstihdamın Olmadığı Ülkede Huzurun
Olmayacağına İnanan İşadamı

Mustafa Nevzat Özhamurkar
ile söyleşi

Röportaj: Recep YILDIRIM

"İş Yaparken, Ok Gibi Doğru Olursan
Hedefe Varırsın,
Yay Gibi Eğri Olursan Elde Kalırsın!"
İş adamı, tüccar da, olsa bu memlekette her yıl nüfus artıyor,
diyoruz. Gelen nüfusu iş sahibi yapamazsak bu ülkenin akıbeti
iyi olmaz. Herkes kendi çapında belli riskleri alarak alttan gelen
evlatlara iş sahası açabilmeli. Dürüst olacağız, kolay kolay
yılmayacağız, azimkâr olacağız ve büyüğünü bilmeyen Allah’ını
bilmez, büyüğünü sayıp küçüğünü sevip iş sahibi yapabilmeli."
Kayserimizin
yatırımına,
üretimine,
istihdamına,
kalkınmasına önemli katkıları olan duayen sanayicimiz,
değerli büyüğümüz, aynı zamanda eğitim gönüllüsü Mustafa Nevzat Özhamurkâr ile beraberiz. Bizleri kabul
ettiğiniz için Kayseri OSB adına çok teşekkür ediyoruz.
Bizlere kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Öncelikle ben teşekkür ederim. Benim sosyal tarafım çok, iş
hayatında da girmediğimiz alan kalmadı, eğitim 40 yıldır
uğraştığımız iş. Benim yazma tarafım yok. Yaptığımız işleri,
üniversite konusunu da başladığından bu güne ufak ufak
günlük gibi yazsak herhalde binlerce sayfalık roman olur.
'Şurada bir şey yaptık', diye hatırımızda kalırsa bir hatıra olur.
Mustafa Özhamurkâr kim? dersek, Babam Kur’an-ı Kerim’in
arkasına yazmış oradan biliyorum; 23 Mayıs 1941 Cuma
Sabahı saat 5'te doğmuşum. İlkokulu, şimdi yıkıldı; Cumhuriyet İlkokulunda okudum.
Babalarımız manifaturacı biz de
manifaturacılık 986'da dedemden
gelir. Ticaret lisesini 1959 da
bitirdim. O zaman ticaret lisesi
mezunlarının
istedikleri
okul
imtihanına girme hakkı yoktu.
Sadece Ankara, İzmir, Eskişehir,
İstanbul da 4 tane Ticaret Yüksek
Okulu vardı. Tabi gençtik, İstanbul
da okumak istedim. O zamanlar
ÖSYM yok her okul kendi sınavını
yapıyor. Kara trenle gittim imtihana
yetiştim, İstanbul’u kazandım.
1965 de döndüm, sonra evlendim
askerliği yapmadım. Yüksek mali
matematik dersimiz vardı 1 not için
1 sene kaçırdım 58 de bitirsem
yedek subaylık hakkım vardı, ama
olmadı. O günün şartlarında benim
okumam için rahmetli annem ve
babamın
nelere
katlandığını
düşünüyorum. Sabah kalktım
askerlik şubesine müracaat ettim
er olarak Kütahya havacılığa gittim.
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24 ay sonra askerden geldikten sonra şimdiki sarraflar çarşısı
dediğimiz yerde manifaturacı dükkanımız var, 47 metrekare. O
zamanlar çeşit yok tabi. 1950-1958 arası Hacılar da 800 tane
el dokuma tezgahı vardı. Biz onların ipliğini temin ederdik.
Cuma günleri dokuma tezgahı olanlar Kayseri’ye dokudukları
bezleri getirirler, o bezler İstanbul veya Bursa’ya gider orada
basılıp Türkiye içine dağılır. Amcam çok uğraştı oraya bir
boyahane, bir jakar yani desenli bez dokuma tezgahı yapmak
için.
Bizim millet yeni bir işe girmeye korkar. İlk başladığında orada
çok değişik dokuyan Ahmet Emmi vardı, çar bezi dokurdu. O
zaman kadınlar örtü olarak aldıkları bezi dokurdu. Hasan
Emmi vardı, şehirde silindir hane vardı. Gaz ve mazotla çalışır
kaput bezi yapardı. Enteresan olan taraf, yılbaşı yaklaşınca,
babama 47 metrekare dükkanımız var. Babamla ve bizler ve
amcamlar arasında en ufak problem yok. Babamı onların
çocukları baba gibi görür. Bizde amcamızı öyle görürüz.
Babama dedim ki ben sana 48 yıllık kardeşinden ayrıl
diyemem ama 48 metrekare dükkan da babam, amcam, ben,
Bekir Ağa diye tezgahtar var, amcamın damadı var, 3 ay sonra
amcamın oğlu askerden gelecek, olacağız 8-9 kişi. 'Müsaade
edersen ayrılalım, biz kendi işimize bakalım. 'Ben ayrılmam
oğlum, birbirimizi bu mağazada kefenleyeceğiz', dersen, ben
ayrılayım, kendi göbeğimi kendim keseyim', dedim. Babamın
gözünden 2 damla yaş geldi. Hayatın kanunu, sıra bize geldi,
'yalnız git amcandan izin al', dedi. 'Amcan izin vermezse
ayrılmayalım', dedi. Sonra anlatmaya başladı: "Sen, amcanla
bizim nasıl geldiğimizi bilemezsin oğlum.
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Babam rahmetli olduğunda 1937 de, 44 lira sermayemiz vardı.
Amcan rahatsızlandı, biz 43 lirasını amcanın rahatsızlığına
harcadık. Allah ömür verdi, bak amcan hayatta, biz oradan
geliyoruz!" 'Peki', deyip amcama gittim: 'Böyle böyle biz
yılbaşında ayrılalım', diye izah ettim, amcam da ağladı;
'Haklısın yeğenim, demek ki sıra bize de geldi. Peki, yeğenim
yılbaşına kadar hesapları toplayalım', dedi.
Vatan caddesinde depo olarak kullandığımız yer var. Mağazamızı bırakıyoruz, yazının yüzüne gidiyoruz. 'Buraya kim
gelecek, iş yapamayız', derdinde babam. O sırada Türkiye’de
üretimler başladı, malları çeşitlendirdik.
Amcam ikide bir oturur çay içer, bir gün bana; 'yeğenim, bu
adam niye gelip oturuyor, diyor musun?' dedi. 'Yok, amca, olur
mu öyle şey?' dedim. 'Çalıştığın, koşturduğun, kamyonu
yıktığın, faturayı kestirdiğin hoşuma gidiyor, seyretmeye geliyorum', dedi. 'Amca, her zaman buyur', dedim. Kayseri'nin en
köklü kuruluşu Birlik Mensucat var. 1953'te Kayseri'de 11 tane
manifatura mağazası ortakları var, Birlik Mensucat'ı kurmuşlar.
Bu yıllarda, bir yerlere gelmiş Birlik Mensucat. O gün yüksek
ticaret okuyan 20 tane adam yok Kayseri de.
Mağazayı açtıktan bir sene sonra beni yönetim kuruluna
aldılar 1968'den 1970'in Mart ayına kadar çıraklık yaptım. Allah
rahmet eylesin, Ahmet Hasşerbetçi, Ali Fişekçi, Mustafa Taş,
Nuh Mehmet Küçükçalık ve Nuh Mehmet Baldöktü ile yönetimde beraber çalıştık.1971'de; 'senin çıraklık dönemin bitti',
dediler. 1971 Mart ayında yönetim kurulu başkanı oldum.

7500 iplikhane vardı başladığımda, 400 de mekikli pikanol
makinaları vardı. O zaman devri çok düşüktü makinanın,
gözünle takip edebilirdin. Fuarlara gittim, araştırmalar yaptım.
2007 de Birlik Mensucattan ayrıldım. 39 yıl orada yönetim
kurulu başkanlığı yaptım, 6 ay 1 sene kadar ara verdik. Sonra
Soley i kurdum. Kayseri'de değişik bir kuruluş olsun diye.
Bizim Organize Sanayi’ye girişimiz Soley ile oldu.
O yıllarda kaç fabrika vardı Organize Sanayide?
Orada ilk fabrika olarak biz 'Aspilsan’ı kurduk Ticaret Odası
Başkanı’yken. Oraya havluyu kurdum. Takip eden yıllar
içerisinde, 'Denimo' diye denim dokuyan fabrikayı kurdum. Bu
arada 'Lüks Kadife' halka açık bir şirketti borçlarından dolayı
hissesi Sınai Kalkınma Bankasına geçmişti. Sınai Kalkınma
Bankası, hisselerini satıyor. Nuh Mehmet Baldöktü Hacı
Babaya telefon açtım: 'Sınai Kalkınma Bankası Genel
Müdürü’nden randevu al', dedim. O zamanlar uçak falan yok,
arabamıza bindik saat 9.30 gibi İstanbul’a gittik. 'Saat yarımda
bekliyor bizi', dedi Hacı Baba Bizim Hacı Baba, pazarlık
etmeden, vade uzatmadan mal almaz tabi. Oranın yapısını
biliyorum, Hacı Baba'ya bırakırsak, bizim işi bozar. Adamla
fiyatta ve vadede anlaşıp el sıkıştık.
Giderken Hacı Baba; 'ortaklara söyleseydik', dedi. 'Hacı Baba
ölüyü çok yıkarsan dadası çıkar altından, burayı alalım',
dedim. 'Yarın ortaklar niye aldınız derse hadi', dedi. 'Genel
kurulumuza 3 ay var, yok biz istemiyoruz, derse ortaklar, yüz
bin lira kâr vereyim, benim gücüm yeter, bana devir al', dedim.
'Bizim iplik fazlamız var, Lüks Kadifeye iplik lazım, buraya
yakışır diye birlik adına pazarlık ediyorum. ' Rahmetli çok
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“Geçen bir yere gittik, şirket kuruyor çocuklar. 'Baba seni de götürelim', dediler, 'tamam', dedim. Orada bir
evrak eksikmiş, 'şu yaptığınız işe bakın, evrak eksik olur mu hiç?' dedim. 'Baba dur ne var ki', dedi. Geçmişte
Almanya da eksik evrak işim oldu böyle. Geldik, Türkiye seferi yapan uçağın pilotunu bulduk, rica ettik,
hediyeler aldık, buraya sabaha kadar telefon ettik, evrakı verdiler pilota da, geri Almanya’ya getirdi. Oğlum
cebinden telefonu çıkardı, 10 dakika sürmedi bir baktım ki bilgisayardan evraklar geliyor. Sonra takıldım,
'iş yapıyoruz diye yınnaşıyosunuz! Bu teknolojiyle iş yapmakta ne var!'”
akıllıydı. 'Öyle olmazsa kârı iki yüz verelim', dedim. 'Aldığın
kadarını al, alamadığını bana ver', dedi. 'Elini ver hayırlı olsun',
dedik. 'peki' dedi. Şimdi şekiller değişti, Lüks Kadifeyi organizenin içine taşıdık ve Kayseri de ilk olarak 20 milyon doların
üzerinde ihracatı biz yapmıştık. İlk ihracatımız, bobin iplik
ihracatıydı Macaristan’a.
Şimdiki gençler bilmez acemiliğin ne olduğunu. Bir seferde
yükleyeceğiz 300 ton ipliği, ancak bu stokları koyacak yer
bulamadık. Yağmur yağarsa, diye üstüne naylonlar çekiyoruz.
'Gemi geldi', dediler. 27 kamyon mal. Yüklemeye gitmiş
başlamışlar, 13 kamyon yükleyince, gemi; 'benim ambarın biri
boştu doldurduk. Karadeniz Ereğlisi’ne gidip madeni
boşalttıktan sonra dönüşte alacağım malı', dedi. Kamyonlarda
yük var, nasıl olacak bu iş? Kamyoncular kızgın, 'buraya
gelme', dediler. Kalktım gittim, kamyoncular nasıl kızıyorlar
bana. 'Siz arabalarınızı takoza alın, 4 gün burada bekleyeceksiniz', dedim. 'Günlüğünüz kaça geliyorsa ben vereceğim,
kamyonlarınızın başında oturun', dedim. Allah var, onlar da
cömert geldiler; 'memleketin çocuğuyuz, tabi yardım edeceğiz
sana', dediler. 3 gün sonra gemi geri geldi. 'Yarım saat sonra
vinç bozuldu, çalışmıyor', dediler. Oradan biri; 'hiç yol bilmiyorsun Abi, çık şu vinççiyi gör, çalışır', dedi. O merdiveni
tırmandık, geçmiş gün hatırlamıyorum, ama parasını verdim,
marşa bastı çalıştı vinç. O bize ders oldu, ondan sonra bu
alanın başka işlerini de öğrendik.
Elektrik kesintisi başladı bir vardiya elektriği kesiyorlar. Ankara’ya gittik TEK Genel Müdürlüğüne 6-7 kişi gittik anlattık. 'İç
piyasaya dokuduğumuz dokumaları, boya haneleri kapatalım,
yalnız iplikhaneleri 3 vardiya çalıştırın da ihracatta yabancıya
rezil olmayalım.' Genel Müdür kalktı arkasından perde çekti;
'şurası Hirfanlı, 13 cm su kalmış, burası Karakaya, burası
Seyhan', diye anlattı. 10 ile 17 santim arasında barajlarda su
kalmış. 'Ben cebimden elektrik çıkartıp verecek halim yok.
Kayseri’ye gidene kadar Kur’an okuyup dua edin Allah rahmet
versin', dedi. Düşündük, adama diyecek bir lafımız yok.
Sizin yaşadığınız bu sıkıntıları bugünkü nesil yaşıyor mu,
ne dersiniz?
Geçen bir yere gittik, şirket kuruyor çocuklar. 'Baba seni de
götürelim', dediler, 'tamam', dedim. Orada bir evrak eksikmiş,
'şu yaptığınız işe bakın, evrak eksik olur mu hiç?' dedim. 'Baba
dur ne var ki', dedi. Geçmişte Almanya da eksik evrak işim
oldu böyle. Geldik, Türkiye seferi yapan uçağın pilotunu
bulduk, rica ettik, hediyeler aldık, buraya sabaha kadar telefon
ettik, evrakı verdiler pilota da, geri Almanya’ya getirdi. Oğlum
cebinden telefonu çıkardı, 10 dakika sürmedi bir baktım ki
bilgisayardan evraklar geliyor. Sonra takıldım, 'iş yapıyoruz
diye yınnaşıyosunuz! Bu teknolojiyle iş yapmakta ne var!'
Soley'in farklı bir macerası var sanırım, biraz da ondan söz
eder misiniz?
2007 yılında Birlik Mensucattan ayrıldım. 15 gün ayakkabımı
çıkartmadığımı bilirim. Mağazada fason imalat yapıp Türkiye
geneline satarız. Buradan çıkar Ankara, Kırıkkale, Yozgat,
Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane,

söyleşi

43

Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Antep,
İskenderun üstü Adana’ya geliriz. Mal temin yerimiz Adana.
Oradan Kayseri’ye geliriz. 2. Tur buradan Konya Isparta,
nadiren Antalya’ya gireriz Denizli, Aydın, İzmir, oradan ya
Manisa, Balıkesir, Bursa üstünden İstanbul’a geliriz, ya
Çanakkale üstünden Trakya’yı dolaşırız. Tam 7 yıl aralıksız
devam etti.
Bir gittiğinde satarsın. İkinci gittiğinde, eskinin hesabını alıp
yenisini satarsın. Mustafa Özkök vardı, benden yaşlı, 'dayı'
derdik. 3 kişiydik, ben arabayı kullanırdım. O zaman şoför
falan yoktu. Direksiyonun başında, Ankara’dan Kayseri’ye 6
kere zincir söküp taktığımı bilirim. Ağlamayana meme yok,
koşturacaksın! Dayım o zaman, ‘her gittiğin vilayette bir han,
hamam yaptıracaksın derdi bir dost sahibi olacaksın’ derdi.
Soley’in her sene bayi toplantıları olur, ben ayrıldıktan sonra
oğlum telefon açtı. Uzun yol otobüslerinin uzun yol belgeleri
olurmuş. Bizim Karadeniz arabasının belgesi yokmuş,
Dinar’da çevirmişler, bütün bayileri arabayla karakola almışlar.
'Baba Dinar’da kaldık', dedi.
Geçen sene öldü, Allah rahmet eylesin, Afyon’da Yusuf Ağa
diye dostum var, telefon açtım, 'durum böyle', diye. 'Tamam,
sen kapat', dedi 15 dakika geçmedi, telefon açtı; 'bayilerin
arabaya bindi, aylık geçici belge verildi, otobüs hareket etti'
dedi. Oğlum aradı; ‘baba bizi dağ başında nasıl aldırdın?’
diye. 'Ustam öyle derdi', dedim ve ilave ettim: 'Siz de, her
vilayette han-hamam yaptırırsanız bu işleri kolay çözersiniz.'
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Sizin bir de Kayserispor maceranız var galiba?
Orta ikideyken okulun futbol takımındaydım. Voleybol ve
hentbol da oynardım. Babamdan 5 kere dayak yediysem, 4'ü
top yüzünden. İlk sosyal girişimim, Rıfat Gönen vardı, İşçi
Kredi Bankası Genel Müdürü. Kayserispor yönetimine girdi.
Orada bir ayağa düştüm, hayatımın en büyük hatasından
biridir, gücümün üstünde Kayserispor'a imza verdim. Babam
duysa, dükkandan kovar beni. 6 yıl uğraştık, Kayserispor’da.
Oyuncuları maça götürüp getirmesi bende. Gece mağazayı
kapatıp Karabük’e sabaha kadar direksiyonda gider, ertesi
gün gelirdik dükkan açmaya. Babam çok kızardı, bu duruma.
Aradan seneler geçti, Adana’ya maça götürdük takımı.
Sahaya çıkıyorum, tepeme mandalina yağdı, küfür ettiler, beni
de sahaya çıkarmadılar. İçerde oturdum, yenildik, geldik.
Aradan 6-7 sene geçince büyük dediğim rakam, benim için
çok büyük olmaktan çıktı. Ertesi gün sabah parayı aldım 'Rıfat
Abi şu parayı al, senedimi ver. Topunuzun da, tüfeğinizin de
Allah hayrını versin', dedim. O günden sonra torunlar istedi,
hem de Kadir Has Stadını görelim diye maça gittik bir kere, bir
daha da maça gitmedim televizyondan izliyorum.
Sizin Ticaret Odasında ve Odalar Birliği'nde de aktif göreviniz olmuştu, öyle değil mi?
Evet, 81-92 arası Ticaret Odası Başkanlığım var. 12 yıl yaptıktan sonra, 'ben aday değilim', dedim. Bizim ekip, 'seçim
derdimiz yok, oy problemimiz yok, niye aday değilsin?' dediler.
Mustafa Özçilingir’in küçük kardeşi, 'abimden ne istiyorsun?'
dedi. 'Bir şey istemiyorum, ama mahkeme Kadı’nın mülkü
değil.' O, 12 sene yapmış, 'birazda biz yapalım', dedik.
Arkamızı döndük bize de 12 sene olmuş. İlle bize de birinin,
'git!' demesi mi lazım, kendimiz bırakalım', dedim. Ticaret
Odasında 2. Yıl Ankara da kongreye gittik orada Mehmet
Yazar Başkandı. Onunla Odalar Birliğinde göreve başladık.
Orada 9 yıl yöneticilik yaptık. Milletlerarası Ticaret Odasında
10 yıla yakın üyeliğimiz var.
Yalım Erez, zamanında çağırdı UMAT var, Türkiye Umumi
Mağazalar Genel Müdürlüğü. Atatürk’ün imzası ile kurulmuştur. Orada işlerin iyi gitmediğini, '2 yıl görev alsan da, düze
çıkartsan', dedi. 'Gidelim, ama ben oraya gittim mi içerden çok
şikayet gelir buraya', dedim. Bir önceki genel müdür de
Kayseriliydi. O, 'şikayetlere kulak kabartıp papaz olacaksak
hiç gitmeyelim, yoksa 2 sene sonra hesabı kapatıp veririm
sana', dedim. Gittiğimizde borcu vardı, 4 yıl sonra, 28 milyar
bankada parası oldu. Mersin, İstanbul, Eskişehir, Ankara gibi
şehirlerde yerleri vardı, oraları adam ettik.
Sonra TSE de 2 dönem yönetim kurulu üyeliği yaptık. 1993'ün
4. Ayı odada seçim vardı. Oradan gazetecileri arayıp, 'aday
değilim', dedim. Gelmeden 21 yerden istifa ettim Ali İhsan
Erbil, var bizimkiler çok iyi tanır, meslektaşımız Birlikte uzun
yıllar çalıştık. Bir gün, 'aman kaptan kaçırma sakın, At

Pazarı’nda Horozcular Derneği’ne başkan seçiyorlarmış',
dedi. 'Diline mi düştük?' dedik. Tek bir yerden istifa etmedim,
Kayseri Yüksek Öğrenim Yardım Vakfı. Ticaretten, usulden
bazı sorular var, demin bir yeri atladık. Amcamdan ayrıldık, ilk
mağazayı açtığımız gün babam, 'gel oğlum içeri', dedi. 'İşimiz
var baba çuval dolduracağız', dedim. Israr etti, 'gel oğlum!'
dedi, gittim. 'Evladım sana bir tüccarı tarif edeyim, yeni işe
başlıyorsun', dedi. 'Kâr için sattığından, zarar için aldığından
dönmeyen, yalan söylemeyen, şerefli, namuslu insana tüccar
derler' dedi. Bak oğlum ne iş yaparsan yap ok gibi doğru
olursan hedefe varırsın, yay gibi eğri olursan elde kalırsın dedi.
Bu iki tarif, kitaba deftere sığacak bir şey değil. O günden bu
güne 48 sene olmuş, kulağımda küpe gibi takılı.
Ticaretin kaidesinden bahsediyorlar. Yeni işe başlayan
herkesin bilmesi gereken bir nokta var. Ticaretin en büyük
hilesi nedir? Dürüstlük. Dürüst olmadığında karşıdaki muhatabın dürüst olmadığın noktasında kafasında bir nokta olursa,
sen evliya olsan o anda iş bitiremezsin. O adam, 'böyle diyor,
acaba doğrumu söylüyor?' derse, işin içinden çıkmak
mümkün değil. Niyeti halisane olup ödeyeceğim diyenin kefili
benim diyor Hadiste! Günümüz şartlarında, teknolojinin
şartlarında, ne kadar itibar edilip edilmediği bilinmiyor, ama
işin doğrusu bunlar.
Ailesinde huzur olmayan adamın başarılı olması mümkün
değil. Babam uzak akrabaya bile en azından 2 saat bile olsa
ziyarete götürürdü. Şimdi biz yapmaya gayret ediyoruz, ama
babamın yaptığı orana göre daha düşük. Geçen gün nikah
merasiminde memur, 'bir tavsiyede bulunayım huzur bulursun', dedi. 'Biz biraz geç başladık, sen erken başla, yarından
itibaren hanımın ne derse, 'sen bilirsin demeye alış', dedi.
Efendim, burada izniniz olursa, çalışma alanınızla ilgili bir
sorum olacak: Sizin sanayiciliğinizin temel felsefesi neye
dayanır?
42 sene sanayicilik yaptım, Kayseri’de ilk 20 milyon doların
üstünde ihracatı yaptım. Siz Kayseri OSB’yi temsilen geldiniz,
son 7-8 yıl zarfında Organize Sanayi içerisinde 200 kişi ve üstü
işçi çalıştıracak ne kuruldu bir bakmaları lazım. Ben, yeni bir
tesisin kurulduğu kanaatin de değilim. İstihdamın olmadığı
ülkede huzur olmaz. Babam; ‘kaybedecek şeyi olan insan
korkar, kaybedecek bir şeyi yoksa neyden çekinecek?’’ derdi.
Ben 10 yaşlarındayken uzun çarşının içerisine kamyonetin
içinden 18 yaşlarında 3 kız çocuğu indi. 'Baba şu arabayı bize
verseler, bağa gitmeye korkarız. Şu 3 kız binmiş dünyayı
geziyorlar', dedim. Organize de 222 000 metrekareydi Birlik
Mensucat’ın yeri. Üretim yapmanın, bir kişiye iş imkanı sağlamanın huzurunu içinde duymayan adam sanayici olamaz. Mal
ürettim sattım, ihraç ettim, memleketime 1 dolarlık döviz
getirdim, keyfini yaşamayan adamın sanayiciliği çok zor. Sırf
kesem dolsun ile sanayici olmaz. Babam, 'keser gibi hep
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“Ailesinde huzur olmayan adamın başarılı olması mümkün değil. Babam uzak akrabaya
bile en azından 2 saat bile olsa ziyarete götürürdü. Şimdi biz yapmaya gayret ediyoruz,
ama babamın yaptığı orana göre daha düşük. Geçen gün nikah merasiminde memur, 'bir
tavsiyede bulunayım huzur bulursun', dedi. 'Biz biraz geç başladık, sen erken başla,
yarından itibaren hanımın ne derse, 'sen bilirsin demeye alış', dedi.”
bana hep bana olmasın, hızar gibi ol, biri sana, biri bana',
derdi. Benden sonra çocuklarım tasfiye edinceye kadar 3 -4 yıl
daha devam ettiler. Biri Soley’e, diğeri Birlik Mensucat tarafına
baktı, 1900 çalışanım vardı ayrıldığımda. Şimdi camiden
çıkıyorum, hemen biri geliyor; 'amca elini öpeyim, nasılsın iyi
misin?' diyor. 'Tanıyamadım', diyorum. '12 sene boyahanede
çalıştım', diyor. Çocuklarıma; 'ben öldükten sonra, buradan bir
kişiye rastlayınca, 'tazminatım, ihbarım, kıdemim var, derse
hakkımı helal etmem!', dedim. 1900 kişiye 14 milyon dolar
tazminat ödedik. Bir kişi çıkıp, 'şu kadar çalıştım, şu hakkım
var', demez. Allah kul hakkıyla gelme diyor.
Peki efendim, Sizce OSB’lerin büyümesi nasıl olmalı?
Bildiğim kadarıyla, Kayseri OSB kurulduğunda Türkiye’nin en
büyük organizesiydi. Bu yapılar çok fazla büyütme sevdasına
düştüğünüzde hantallaşır, idaresi zorlaşır. Buranın içerisinde
dünyaya hizmet verecek üniteleri meydana getirmek çok
önemli. Mesela, yılda birkaç sefer organizede ihracat yapan
firmaların müşterilerini burada toplayıp onları ağırlayarak tüm
ulaşım imkânlarını sağlamak suretiyle brifingler verilmeli. Ben,
o zamanlar çok uğraştım beceremedim, raylı sistemin Aspilsan’ın ve Soley’in önünden geçmesini çok istemiştim.
Kış günü oraya kadar işçinin gitmesi çok zor. 2 Milyon
metrekareyi 8 milyon metrekareye çıkarmanın doğru olduğu
kanaatinde değilim. Oradaki bazı büyük yerlere hizmet vermek
üzere çalışan birçok kuruluş var. Bunun bir gün sıkıntısı olur.
Allah korusun, ana kuruluş sıkıntıya düşerse, diğerlerinin hali
ne olur? Kendi üretip, kendi satıp, kendini çevirirse daha iyi
olur. Türkiye'de rahmetli Özal’ın sanayiye getirdiği ivmeyi
kimse sağlayamadı. Bir zamanlar Kayseri 2. Derece geri
kalmış yöreydi. O zamanlar yapılan işletmeler masrafının %
40'ını devletten geri alırdı.
Bugün ortada gördüğümüz hakiki üretimler o dönemlerde
kuruldu. Amerika’da ve birkaç yerde gördüm. Sanki biz x
firmasına değil de o bölgeye gitmişiz gibi adamlar o bölgede
başka kaç tane aynı işi yapan firmalar olduğuna kadar brifing
veriyorlar. O zamanlar, 120 km ile gitti denildiğinde herkesin
gözleri fal taşı gibi açılırdı. Geçen çocuklar, 'Gaziantep’e
gideceğiz, sana da kebap yedirelim', dediler. Adana’yı geçtik
uyuklamışım, gözümü açtım ki arabanın hızı saatte 200-205
km. 'bir dakika, oğlum şurada durun', dedim indim. 'Ben
gelmiyorum, size uğurlar olsun, tabakhaneye ne yetiştiriyorsunuz?' dedim. '140'ı geçerseniz binmem', dedim, 'baba, bari
160 olsun', dediler. 'Peki', dedim. Emeği geçen herkesten
Allah razı olsun.
Bir de Merhum Turgut Özal'la bir diyalogunuz var, nedir
bu?
Ben Soley’i kurarken iplikhanenin montajı devam ediyor.
Turgut Özal Bey Kayseri’de biz havlu dokumaya devam

söyleşi
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ediyoruz. Oranın kurdelesini kestirdik. 'Şurada ne var?' dedi.
'Oraya yeni iplikhane kuruyoruz, masuraları otomatik değişen,
Türkiye’de ya birinciyiz, ya da ikinciyiz kurulan tesiste.' 'Ben o
işlere meraklıyım, göster bana', dedi, gittik gördü. Sonra Ankara’da Meclis'in açılışına davet etti gittik. Millet birbirini yiyor,
Turgut Beye selam vereceğim diye. Beni görünce; 'Ağa ne var
ne yok?' dedi. 'Yaptığın iplikhanenin devri geçti', dedi '18700',
dedim. 'Onun 23000 liği çıktı haberin var mı?' dedi. 'Şimdi ne
yapıyorsunuz orada?' deyince; 'kapatacağız', dedim.
O günlerde Merkez Bankasında oynama yaptılar oranlarda,
sanayicinin çok büyük kaybı oldu. 'Aldığınız kararlar bize sekte
vurdu, herhalde fabrikayı kapatacağız', dedim. Döndü, 'Kaya
gel', dedi. 'bunda yalan olmaz bak böyle diyor, onu tekrar 2 ye
düşürün', dedi. Adamın benden duyduğu, kafasına takılmış
devrine kadar araştırmış.
Uzun yıllar ticaret ile uğraştınız, pes ettiğiniz zamanlar
oldu mu?
Olmaz, yalnız bu işte değil, 6 sene Erciyesspor’da futbolda
oynadım, bileğime kadar çamurda hiç pes etmedim, bu yapı
meselesi. Başında dedik ya, mantık ve dürüstlük olacak.
Mantıksız gidersen adamı uçurumdan atarlar. Pes etmek yok,
biraz sonra eğitimde anlatacağım, etsek oralarda ederdik.
Sohbetinize doyum olmaz. Size çok teşekkür ediyoruz. İş
adamlarımıza, gençlerimize mesajınız nedir? Onları da
öğrenmek isteriz.
İş adamı, tüccar da, olsa bu memlekette her yıl nüfus artıyor,
diyoruz. Gelen nüfusu iş sahibi yapamazsak bu ülkenin akıbeti
olmaz. Herkes kendi çapında belli riskleri alarak alttan gelen
evlatlara iş sahası açabilmeli. Dürüst olacağız, kolay kolay
yılmayacağız, azimkâr olacağız ve büyüğünü bilmeyen
Allah’ını bilmez, büyüğünü sayıp küçüğünü sevip iş sahibi
yapabilmeli. Bizim birkaç tane gıda bayiliğimiz oldu,
Himmetdede’nin üstünde 600 000'lik tavuk çiftliğimiz var,
onun yanına yeni mantar üretim tesisi kurduk, isteyenler
gezsinler iddia ediyorum Türkiye de tek. İçerideki her şey
mühendis odasından idare ediliyor, el değmeden mutfağa
gidiyor. Bazıları 'kimse görmesin', diyor. Yok arkadaş, şimdi
herkes her şeyi biliyor zaten. Gençler aile bağını koparmayacaklar. Yiğide vurmuşlar, 'vay arkam', demiş. Arkan dediğin
baban, anan, eşin, dostun. Gölgesiz ağaç olmaz. Ne iş yaparsa yapsın, 2 kişiye bile iş imkanı versin. Bu ülkeye hiçbir şey
olmaz. Bizim örfümüz adetimiz bizi bir yerlere götürür. Yeter ki,
yere sağlam basalım!
Efendim lütfettiniz güzel şeyler anlattınız teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederdim sizlere.

KA YSERİ ORGANİZE SA NA Y İ BÖL G ESİ

46

İşbaşı Eğitim Programı
Rıfat ÇETİNKAYA

Kayseri Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürü
Kurumumuz tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak
yürütülen Aktif İşgücü Piyasası programlarından olan İşbaşı
Eğitim Programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı
işyerlerinde; daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama
yaparak pekiştirmelerini ve mesleki deneyim kazanmalarını
sağlamak amacıyla düzenlenir. Program, işverenin istihdam
edeceği kişiyi kendisinin yetiştirmesine olanak sağlamaktadır.
Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş
bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç
duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkânına kavuşmakta
olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve
doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.
Programın bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte
zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre
gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi
sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme
imkânı sunmaktır.
İşbaşı Eğitim Programı azami 320 fiili gün ve haftalık en fazla 45
saat olarak düzenlenebilir (Program süresinin belirlenmesi
konusunda tüm yetki ve sorumluluk İl Müdürlüğündedir.)
Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret
düzeyinde (1.300 TL) gelir elde etme imkanı da verilmektedir.
Günlük 50 TL zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve
meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri Kurumumuz
tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden
faydalanmaları sağlanmaktadır.
Program düzenlemek isteyen işverenler programa katılacak
kişileri doğrudan kendileri seçerek program düzenleyebilirler.
Eğer işverenler tarafından program düzenlenecek kişi
bulunamamışsa ve Kurumumuzdan katılımcı talep edilmişse
kendilerinin belirlemiş olduğu özel şartları taşıyan kişiler arasından işverene yönlendirilen katılımcı adaylarından işveren
istediğini seçerek program düzenleyebilirler.
İşbaşı eğitim programına katılmak için gerekli şartlar;
a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
b) 15 yaşını tamamlamış olmak,
c) Emekli olmamak,
d) İşverenin 1. ve 2. derece kan hısımı veya eşi olmamak
(annesi,babası,çocuğu,kardeşi,
torunu, büyükanne, büyükbaba).
e) Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde;
program düzenlenecek işverenin çalışanı olmaması gerekir.
Programdan en az 2 ve üzeri sigortalı çalışanı bulunan işverenler faydalanabilmektedir. 2 ile 10 arasında çalışanı bulunanlar 1,
11 ve üzerinde çalışanı olanlar ise fiili çalışan sigortalı sayısının
1/10’u kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı talep edebilmektedir. Herhangi bir vasıf gerektirmeyen alanlarda (Örnek: beden
işçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi, çaycı vb.) program düzenlenmemektedir.
İşbaşı Eğitim Programından öğrencilerde faydalanmakta olup,
Programa katılan öğrenciler zorunlu stajlarını bu program
aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu
deneyimlerine CV’lerinde yer vermek suretiyle iş bulma
sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engelini aşmaktadırlar.
Diğer yandan üniversite öğrencilerinin program süresince burs
veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya
kredilerini almaya devam edebilmektedirler.

İşverenler, programa katılan işsizlere ve öğrencilere işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki
deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme
şansına sahip olmakta ve bu sayede doğru işçiyi seçme
imkanına kavuşarak hem işçi arama maliyetlerinden kurtulmakta hem de işçi ararken zaman kaybetmemektedir. Diğer yandan
program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması işverenlere işgücü maliyet avantajını da
sağlamaktadır.
İşbaşı Eğitimi Programından faydalanan işverenlerin, tekrar bu
programdan faydalanabilmesi için başvuru tarihinden geriye
dönük son bir yılda işbaşı eğitim programını tamamlayan
katılımcılardan en az yüzde yirmisini kendi işyerinde aynı
meslekte en az altmış gün istihdam etmesi gerekmektedir.İşverenin, katılımcının programa katıldığı mesleğe yönelik İşbaşı
Eğitimini fiilen sağlaması ve Kurum ile imzalanan İşbaşı Eğitim
sözleşmesininde belirtilen görev,sorumluluk ve yükümlülüklere
uyması gerekmektedir. Belirlenen şartları sağlayan işverenler,
Kurumumuz tarafından kendilerine tahsis edilen İş ve Meslek
Danışmanları aracılığı ile ya da doğrudan İl Müdürlüğüne
gelerek taleplerini iletebilirler.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI SONRASI TEŞVİKLER
31.12.2016 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu tarafından
başlatılan İşbaşı Eğitim programını tamamlayanlardan, işe
alınan işçilerin sigorta primlerinin işveren hisseleri fondan
karşılanmaktadır.
18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlardan,
a) İşbaşı Eğitim Programının bitimine müteakip en geç üç ay
içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör
işverenleri tarafından işe alınması ve
b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden
bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının
ortalamasına ilave olması kaydıyla,
* İşe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet
göstermesi hâlinde 42 ay,
* Diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan
sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı
Kanunun 82. nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar fondan karşılanmaktadır.
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İşletmelerin
Rekabet Avantajı Kazanmasında
İnovasyon’un Etkin Rolü
Yrd.Doç.Dr. Murat TOKSARI

Niğde Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
1890’lı yıllarda işletmeler politikalarında üretim anlayışını kriter
olarak almışlardır. Bu anlayışla tüketici istek/ ihtiyaçları ve
rakipler dikkate alınmayarak ne üretirsem onu satarım felsefesi
ön plana çıkmıştır. 1930’lu yıllara kadar devam eden bu süreç
bu yıllar da satış anlayışına yerini bırakmıştır.
Bu dönemde ise işletmeler ne üretirsem onu satarım yeter ki
satıyım anlayışıyla hareket etmiş ve tüketicileri yanıltan reklam
mesajları verilmiştir. 1960’lı yıllar da ise artık üründen önce
tüketici istek ve ihtiyaçlarının daha önemli olduğu bu istek ve
ihtiyaçların yeterince karşılanmaması durumunda tüketicilerin
rakip işletmeleri tercih edeceğipazarlama anlayışı dönemine
geçilmiştir.
1980’li ve 1990’lı yıllarda, sosyal ve toplumsal pazarlama
anlayışı dönemlerine geçilmiştir. Artık tüketici ile birlikte toplumlarında istek ve ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiği ve buna
uygun ürün ve hizmetlerin üretilmesinin gerekli olduğu dönemlere geçilmiştir. Bu doğrultuda toplumu ilgilendiren ve rahatsız
olmayacakları kamu spotu türü reklam mesajları ile ürün ve
hizmetler tüketicilerin zihinlerine konumlandırılmaya çalışılmıştır.

zaman bir “şey” (bir ürünün herhangi bir piyasada veya
bölgede ilk defa tanınması) kimi zamanda bir “süreç” (ilk defa
yeni bir ürün ortaya çıkarma ve keşif süreci) olarak ifade edilmiştir (Oğuztürk, 2003: 254).
İnovasyon, değişen hızlı dünyada işletmeler için rekabet avantajı sağlamada en etkili silahtır. İnovasyon (yenilik), yenilik
faaliyetleri, yenilikçi firma gibi temel yenilik kavramlarını sistematik bir biçimde tanımlayan, bu konularda ortak bir dil ve
kavram birliği sağlayarak bütüncül bir bilim ve teknoloji politikası
ve uluslararası karşılaştırmaların yapılabilmesi amacıyla hazırlanan (Gökçe, 2010: 1, www.fka.org.tr) OECD ve Eurostat’ın Oslo
Manual kılavuzun da yayınladığı inovasyon kavramı ise, yeni
veya önemli ölçüde geliştirilmiş ürünün, hizmetin veya sürecin
yeni pazarlama yönteminin veya yeni örgütsel yöntemin işletme
içi uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde uygulanması olarak ifade edilmiştir (Yavuz, 2010: 145).
Ayrıca, ulusal ve uluslararası arenada başarılı olmak isteyen

2000’li yıllardan sonra ise işletmeler hızla değişen teknolojiyi
rekabet avantajı olarak kullanmaya ve bu değişen trendleri
yakalamaya çalışmışlardır. Özellikle küresel rekabetin çok
yoğun olarak hissedildiği günümüz dünyasında işlemeler
rekabet avantajı kazanmak istemeleriile birlikte tüketici istek ve
ihtiyaçlarına daha hızlı bir şekilde cevap vermek durumunda
kalmışlardır. Büyüme isteği, rekabet avantajı sağlama isteği,
teknolojinin çok hızlı değişmesi ve tüketici istek ve ihtiyaçlarındaki hızlı değişimler işletmelerin AR-GE ve inovasyon faaliyetlerine ağırlık vermelerini zorunlu hale getirmiştir.
Yeniliğe direnç göstererek öncelikli olarak politikalarına
almayan işletmeler belirli bir zaman sonra rekabet edememe,
tüketicilerin zihninden yok olma ve bunun sonucunda sistemden çıkma riskleri ile karşılaşmışlardır. Bu risklerden kaçınmak
isteyen işletmelerin sürekli olarak pazar araştırması yapması,
rakiplerin pozisyonlarını takip ederek inovatif ürünler üretmesi
gerekmektedir.
Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, yeniliğe açık olan işletmelerin daha hızlı gelişme gösterdiği ve sektöründe lider olduğu
görülmüştür. Bu bağlamda, inovatif ürünlere yönelme durumunu misyonuna, vizyonuna ve amacına alan bir işletmenin
daha
kurumsal
çalışarakhem
çalışan
personelinin
motivasyonunu artırmada hem de müşteri sadakatini sağlamada başarılı olacağı bir gerçektir. Çünkü pazarlamanın temel
amacı öncelikle tüketicilerin ihtiyaçları belirlemek daha sonra
isteklerini, taleplerini belirleyerek (piyasa araştırması yaparak)
ürün ve hizmeti üretmekle mümkündür.
Böylece rekabetin çok yoğun olduğu pazarda birden fazla
tercihi olan tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına hemen cevap veren
işletmeler bir adım öne çıkacak vetüketicilerin memnuniyetleri
sağlanarakdaha sadık hale gelmeleri inovatif ürünlerle mümkün
olacaktır.
Bütün bu açıklamalardan sonra inovasyon kavramını; kimi

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI
İstanbul doğumludur. İlk, Orta ve Lise tahsilini Kayseri’de
tamamladı. 2001 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 2002 yılında Niğde Üniversitesi
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim dalında araştırma görevlisi
olarak göreve başladı. 2004 yılında yüksek lisansını ve 2010 yılında
doktorasını tamamladı. 2010 yılında Yrd.Doç.Dr. olarak göreve
başladı. Ulusal ve Uluslararası alanda yapılmış birçok makalesi,
tebliği ve kitabı bulunmaktadır. Halen Niğde Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak
çalışmaktadır.

KA YSERİ ORGANİZE SA NA Y İ BÖL G ESİ

48

İşletmelerin Rekabet Avantajı Kazanmasında
İnovasyon’un Etkin Rolü
Yrd.Doç.Dr. Murat TOKSARI

Niğde Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
işletmeler için yeni ürünün yeşil/ekolojik/ sürdürülebilir inovasyon
gibi farklı ancak benzer esaslı tanımlarla anlatılan inovasyonun
odağında tüketici ve çevre beraber bulunmaktadır. Bu doğrultuda
günümüzde işletmeler, rekabet üstünlüğü sağlayarak küresel
dünyada farkındalığının artmasını istiyorlarsa çevreye duyarlı
inovatif ürünler üretmeleri gerekmektedir.
Çevreye duyarlı inovatif ürünlerde dikkat edilmesi gereken
hususlar; atık su arıtma teknolojileri de dahil olmak üzere kirlilik
kontrol ve temizleme teknolojileri, atık yönetim ekipmanları, yeşil
enerji teknolojileri, gürültü ve titreşim kontrolü, ikame ürünlerin
kullanılması ile süreçlerin etkinliğinin artırılması veya üretim
tesisindeki küçük değişiklikler ile kirliliği önleme programları,
malzeme kullanımı ile enerji, su ve atık meseleleri ilgili ölçme,
raporlama ve sorumlulukları (EMAS ve ISO 14001) kapsayan
çevre yönetim ve denetim sistemleri, tedarik zincirinin çevreye
etkisini en aza indirecek şekilde yönetme, yeşil finansal ürünler
(çevreyi koruma amaçlı kullanılacak krediler), katı ve tehlikeli atık
yönetimi, su ve atık yönetimi, daha az kirlilik oluşturan veya
kaynakları daha etkin kullanan hizmetler, daha çevre dostu olan
alternatif üretim ve tüketim sistemleri dikkate alınması gerekmektedir (Yiğit, 2014: 252-253).
İnovasyon bir sonuç değil süreçtir. Yenilik yapma ve geliştirme
yönünde, yeni ürün ve hizmetlerin elde edilmesi yönünde yapılan
çalışmalar genelde inovasyon temelli faaliyetler olarak ifade
edilebilir. Bir elmanın iki yarısı gibi AR-GE ile yenilikçilik ayrılmaz
birbütündür. AR-GE faaliyetleri yeni bir bilgi, yöntem, üretim
şeklini ortaya çıkarmak veya var olan ürün ve hizmetlerle yeni
özellikler ekleyerek değerini artırmak yönündeki çabalar olarak
ifade edilebilir. AR-GE faaliyetleri bu faaliyetler sonucunda ortaya
çıkan soyut bir kavram olan inovasyonun somut sonuçlarıdır
(Çiçek ve Onat, 2012, 46).
Bu
doğrultuda
inovasyonun,
işletmenin
ürünlerinde,
hizmetlerinde, pazarlama tekniklerinde, üretim tekniklerinde,
dağıtım, reklam, kurumsal yapı gibi birçok alanda yapılması
gerekmektedir. Özellikle hem ülkemizde hem de Kayseri Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren birçok firmanın AR-GE
faaliyetlerine yeterince önem vermedikleri ve bu doğrultuda yeni
ürün üretmede geride kaldığı bir gerçektir. Bunu gidermek için,
mühendislik ve teknolojik faaliyetlerin daha etkin kullanılması,
yöneticilerin ve çalışan personelin yeni gelişen trendleri daha iyi
bir şekilde öğrenmesi için yeterli eğitimlerin verilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, küçük işletmelerin AR-GE faaliyetlerine yapacakları
yatırımlar kısa vadede geri kazanım açısından sıkıntı oluşturmakta
ve bu sebeple bu tip faaliyetlerden kaçınmaktadırlar. Bunun için
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem katma değeri artırmak
hemde ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerine
olanak sağlamak amacıyla işletmelerebir takım destek olanakları
sunmaktadır. Bu destek olanaklarından bazıları TübitakTeydep
(2005 yılından itibaren firmaların AR-GE projelerine %75’e varan
hibe oranları ile geri ödemesiz destek vermesidir. Bu kapsamda
AR-GE giderleri için personel giderleri, işletmenin yaptığı cihaz
yada malzeme alımları, danışmanlık ve analiz hizmet alımları
giderler desteklenmektedir.
Bunun için Kobiler’in çok başvurduğu 1507 Kobi AR-GE
başlangıç destek programı, 1501 Sanayi AR-GE projeleri destek
programı, 1509 Uluslararası Sanayi AR-GE proje destek programı
gibi alanlarda verilmektedir) (www.argefinans.com), Tekno

Yatırım (Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı)(Teknolojik
Ürün Yatırım Destek (Teknoyatırım) programının amacı, öncelikli
teknoloji alanlarında yer alan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu
ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarlarda yer alarak
teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve ülkemizde yerleşik
işletmelerin yapacakları yatırımların desteklenmesidir. Makine ve
teçhizat desteği, kredi faiz desteği ve işletme gider desteği
vermektedir. Büyük işletmelere yalnızca makine ve teçhizat
desteği 2 milyon TL, orta büyüklükte işletmelere makine teçhizat
ve kredi faiz desteği 10 milyon TL, Küçük işletmelere makine
teçhizat, kredi faiz ve işletme giderleri desteği 10 milyon TL
vermektedir).
SANTEZ
(“Üniversite-Sanayi” işbirliği ile gerçekleştirilecek
Sanayi Ar-Ge projelerini destekleme programıdır. Yenilik ve
yenilikçi işletmeler oluşturularak sanayinin rekabet gücünün
artırılması hedeflenmektedir).KOSGEB girişimcilik destek
programı (kalkınma problemlerinin çözümüne yönelik olarak
girişimciliğin desteklenmesi 30.000 TL’si hibe, 70.000 TL kredi),
Gelişen işletmeler piyasası KOBİ destek programı (işletmelerin
sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması
destek üst limiti 100.000 TL),
KOBİ destek programı (işletmelerin üretim, yönetim, organizasyon, pazarlama ve dış ticaret ile insan kaynakları, mali işler ve
finans gibi alanlarda sunulacak projelerin desteklenmesi destek
üst limit 150.000 TL),Tematik proje destek programı (KOBİ’lerin
işletmelerini büyütmeleri ve gelişmeleri için daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi belirlenmiş olan hizmet alım giderleri,
personel ve seyahat giderleri, makine-ekipman, yazılım ve
donanım alımı veya kiralanması giderleri, sarf malzemesi giderleri, genel idari giderleri destek üst limit proje teklif çağrısında
belirtilir)
İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı (KOBİ’lerin işbirliği güçbirliği anlayışıyla bir araya gelip ölçek ekonomisinden yararlanması ve tedarik-rekabet gücü zayıflığı, düşük kapasite
kullanımı ve finansmana erişim gibi konularda avantaj kazanmasıyla birlikte KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün
geliştirilmesinin sağlanması destek üst limit 300.000TL’si geri
ödemesiz, 700.000 TL’si ger ödemeli olmak üzere toplam
1.000.000 TL’dir).AR-GE İnovasyon Endüstriyel Uygulama
Destek Programı (yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi ile yeni
fikir ve buluşlara sahip KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Destek üst limit AR-GE ve İnovasyon programlarına 200.000
TL’si geri ödemeli olmak üzere üst limit 532. 000 TL’dir)
(www.bankakredinotum.com).
Kaynak
Çiçek, Hüseyin, Osman Kürşat Onat (2012) İnovasyon Odaklı Firma Performansına Etkisinin Veri Zarflama Analizi Belirlemesi: İMKB Üzerine Bir Araştırma,
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 7,
s. 46-53.
Gökçe, 2010: 1, www.fka.org.tr.
Oğuztürk, B.S. (2003) Yenilik Kavramı ve Teorik Temelleri, Süleyman Demirel
Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 8, s. 253-273.
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Kayseri OSB çalışanlarına
“İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı” eğitimi verildi
İş hayatında yaşanabilecek olumsuzlukları en az
seviyeye indirmek amacıyla iş güvenliği ve işçi sağlığı
konularında eğitim çalışması yapıldı.
Kayseri OSB Konferans Salonunda uygulanan eğitim
programında İş Güvenliği Uzmanı Hamdi CONA ve Dr.
Serkan YILMAZ, katılımcılara iş güvenliği ve işçi
sağlığı konularında bilgi verdi.

toplantı
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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Nursaçan 15 Sektörün Üst Düzey
Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tahir NURSAÇAN, bölgede faaliyet gösteren 15 sektörün temsilcileri ile
Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir
araya geldi.
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren boya, kimya,
temizlik, elektrik-elektronik, gıda, yapı, cam, kağıt, matbaa,
reklam, otomotiv-yedek parça ve tekstil alanında ki firmaların
üst düzey yöneticileri ile bir araya gelinen toplantıda Kayseri
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tahir NURSAÇAN sanayicilerimize seslendi.
Yoğun bir katılımın olduğu sektör toplantısında konuşan
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir NURSAÇAN,
“Organize sanayi bölgemiz kurulduğu zaman 3-5 tane fabrika
vardı. Bugün ne kadar şükretsek az ki bin 200 tane fabrikamız
var. Bundan dolayı birlik ve beraberliğin ne kadar önemli
olduğunu daha iyi biliyorsunuz. Biz yönetim kurulu olarak siz
değerli sanayicilerimizden beklentilerinden biri aramızda ki
samimiyeti artırmaktır. Organize sanayi bölgesi, bugün sizlere
ait olan, sizlerden biri olan kardeşlerinizin yönetimi ile beraber
çalışmaya gayret gösteriyoruz. Sizlerin de bildiği gibi yakın
zaman da Türkiye’nin büyük sanayicilerinden biri vefat etti.
Geriye varsa hayır emelini götürdü. Demek ki para her şey

değil, sadece bir şeymiş ama insanın ümidini yitirmemesi her
şeyimizdir" dedi.
Başkan Nursaçan, "Bizde, bundan sonra organize sanayi
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“2023 hedeflerine Kayseri’yi nasıl götüreceğiz diye
düşünmemiz lazım. Birlik olursak götürürüz. Beraberlik
olursa götürürüz. Ayrılıkta azap vardır, ayrılık olursa
bunu başarma şansımızda kalmaz. ’Biz’ olduğumuz
zaman Allah’ın da rahmeti tecelli edecektir"
bölgesinde kümelenme vaktinin geldiğini söylüyoruz. Meslek
grupları arasında samimiyeti, yanlışları ve doğruları
konuştuğumuz zaman organize sanayi bölgemiz çözümü
kendisi bulacak, daha ileri ufuklara ve aydınlıklara hep beraber
gideceğiz. Bugün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı her bir
kümelenmeye 1 trilyonun üzerinde bütçe ayırıyor. OSTİM
Organize Sanayi Bölgesi de bu işi çok iyi başarmış.
Kayseri’nin OSTİM’den geri kalır hiçbir tarafı yok" ifadelerini
kullandı.
"SEN, BEN DEĞİL BİZ OLMALIYIZ"
Nursaçan ayrıca, "Bizim de sık sık bir araya gelerek bu tür
kümelenmeyi yapmamız gerekir. Kahraman emniyet güçlerimiz canını bu vatan için feda ederken, halen bizden bir araya
gelip de ’Biz’ demeyip ’Sen-ben’ diyorsak bu işin hesabını
kolay veremeyiz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin 7 milyar
dolarlara ulaşması ve devletimizin koymuş olduğu 2023 hedeflerine Kayseri’yi nasıl götüreceğiz diye düşünmemiz lazım.
Birlik olursak götürürüz. Beraberlik olursa götürürüz. Ayrılıkta
azap vardır, ayrılık olursa bunu başarma şansımızda kalmaz.
’Biz’ olduğumuz zaman Allah’ın da rahmeti tecelli edecektir"
diye konuştu.
Toplantıda Sayın Başkan Tahir Nursaçan sanayicilere birde
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müjde verdi. Kayseri OSB ev sahipliğinde Nisan ayı içerisinde
yapılacak toplantı ile daha detaylı bilgiler verileceğini kaydeden NURSAÇAN “ Savunma Sanayi’ne adım atılması
noktasında ciddi gelişmeler olacak” sözleri ile sanayicileri
müjdeledi.
Programın ardından, Kayseri OSB’nin yürütmekte olduğu
faaliyetlere ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan
slayt eşliğinde sunum yaptı.

hizmet
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Bölgemizin Yapısı ve Teknolojik Gelişmeler
Dikkate Alınarak “ İtfaiye Başta Olmak Üzere
Diğer Hizmet Araçları“ Filomuz Güçlendiriliyor

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 modern bir müfreze binası inşa
edilmektedir. Halen inşaatı devam eden yeni itfaiye
binamızın önümüzdeki günlerde hizmete geçmesi planlanmaktadır.
Yine ; 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,
Teknolojinin son yenilikleriyle donatılmış 4 adet “ itfaiye
aracı “ ve 1 adet “ ilk müdahale ve kurtarma aracı “ , birer
adet “ Kar Küreme Aracı “ ve araç üzerine yerleştirilmiş “
İlaçlama Makinesi “ gibi muhtelif hizmet araçlarımız bugün
filomuza kazandırılmış olacaktır.
Son duruma göre, 10 adet itfaiye aracı , 2 adet ilk müda-

hale ve kurtarma aracı , su tankeri ve arazöz gibi araçlarla Bölgemiz itfaiyesinin daha da güçlendirilmesi sağlanmıştır.
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Söz konusu yatırımların değeri yaklaşık 3 milyon TL’dir.

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
YENİ KATILAN HİZMET ARAÇLARI
1. 2 Adet 6x 4 Tahrikli 33.440 Man Kamyon- Otomatik
Şanzuman -14 Ton Su 600 Lt Köpük Kapasiteli -One
Seven Sistemli İtfaiye Aracı,
2. 1 Adet 4x2 Tahrikli 18,340 Man Kamyon-Otomatik
Şanzuman -6 Ton Su 400 Lt Köpük Kapasiteli-One Seven
Sistemli İtfaiye Aracı,
3. 1 Adet 8x4 Tahrikli 33,540 Man Kamyon –Otomatik
Şanzuman -24 Ton Su 600 Lt Köpük Kapasiteli-Su Tankeri
İkmal Amaçlı İtfaiye Aracı,
4. 1 Adet 6x4 Tahrikli 33,440 Man Kamyon 7metre Küp
Tuz Serme Ve 1000lt Hacimli Sölüsyon Atma Kapasiteli

Karla Mücadele Aracı,
5.1 Adet 4x4 Tahrikli Volkswagen Marka İlk Müdahale
Ve Kurtarma Aracı ,
6. 1 Adet Ford Transit Araç Üzerine Monte 40 Hp Dizel
Motorlu Mistblower İlaçlama Makinası.

eğitim
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Bölge Müdürlüğü Personeli
Yangın Eğitimi

Olası bir yangında ilk müdahalenin önemi çok büyüktür.
Parlayıcılı ve patlayıcılı yangınlar haricinde diğer yangınlara maruz kalma durumunda insanların panik yapmaması
ve bilinçli müdahale yapması gerekmektedir. Yapılan ilk
müdahalede can ve mal kayıplarını en aza indirmekte ve
yangın ilk aşamasında söndürülüp yayılımı engellenmektedir.
Bu kapsamda Bölge Sanayicilerimize verilen Yangın
Eğitim ve Tatbikatlarının verimli olması için Üniversiteden
1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi kursu alan itfaiye personelimiz, kaliteli eğitim verebilme konusunda nitelik kazanmıştır ve bu eğitimler sonucunda bölgemizde meydana
gelen yangınlarda ilk müdahale başarı oranı yükselmiş ve
yangınlar ilk aşamalarda söndürülmeye başlanmıştır.
Yine, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü çalışanlarına
da,09.07.2015 tarihli 29411 sayılı Türkiye Yangından
Korunma Yönetmeliğinin 9. Kısım 1. Bölüm 124. 125. Mad,
2. Bölüm 126. 127.128. Mad.ve 3. Bölüm 129. Maddeleri
ile30.06.2012 tarihli 28339 sayılı 6331 no ’lu İ ş Sağlığı
Güvenliği kanun 11. Maddesi gereğince Şubat ayında,
belirlenen acil durum ekiplerine temel yangın güvenliği ve
tahliye eğitimleri verilmiştir.

Yeni İtfaiye Binamızın İnşaatı Hızla İlerliyor
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“Başarılı Olmanın İlkeleri;
Zamanın iyi kullanmak,
prensipten şaşmamak ve
Hedefleri koyarak ilerlemek”

Süleyman SARPTAŞ
Söyleşi
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Çalışarak Okuyup Sanayici Olmuş Genç Bir İşadamı

Süleyman Sarptaş
ile söyleşi

Röportaj: Recep YILDIRIM

"Yaşadığım Bu Bölgeye Ve Ülkeme
Yararlı Olabilecek Her Türlü Fırsatı
Değerlendirmeye Aç Bir İnsanım!"
"Seçim öncesi görüşmelerimizde sanayicilerimizin isteklerini
dinledik. Onların tüm isteklerini yerine getirmeye çalıştık. Yönetim Kurulu Üyeleri olarak günlük nöbet sistemine geçtik.
Personelimizle görüşme yaparak güler yüzün ne kadar önemli
olduğunu anlattık. Sanayici ne zaman OSB'ye gelse muhatap
olacak birini nöbet sistemi sayesinde buluyor."
Bu sohbetimiz Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde uzun
yılladır faaliyet gösteren Hidayet Sac Profil İnşaat Makine
San. ve Tic. LTD. Şirketinde olacaktır. Firma yetkilisi ve
aynı zamanda Organize Sanayi Bölgemizin Yönetim
Kurulu üyesi Sayın Süleyman Sarptaş Beyle beraberiz.
Bizleri kabul ettiğiniz için Kayseri OSB Basın Yayın
Müdürlüğü olarak bizlere zaman ayırdığınız için sizlere
çok teşekkür ediyoruz. Bizlere kendinizden kısaca
bahsedebilir misiniz?
1977 yılında Kayseri'de doğdum. İlk ve orta öğretimimi
Kayseri'de tamamladım. Aile şirketi olduğumuz için okul dışındaki zamanlarda, babamızın yanına iş öğrenmek için gelirdik.
İlkokul çağında çalışmaya başladık yani. İlk önce içerde ne
yapıldığını kaynak yapmayı, öğrenerek başladım.
2 sene sonra yazıhane kısmına geçtik. Belirli görevler aldık.
Hamdolsun hayli yol aldık. Türkiye'nin büyük bir bölümünde
çelik konstrüksiyon işi, köprü işleri, yani metalle ilgili ne iş
varsa yapıyoruz. Bizim bir sloganımız var " Siz hayal edin, biz
gerçekleştirelim". 2012 yılında ortağımız olan amcamdan
ayrıldık, kardeşler olarak devam ediyoruz. Bu işten ziyada
panel bayiliği aldık. Kardeşimin çelik kapı fabrikası var. 3
kardeşiz bir de babamız var, herkesin görevi ayrı.
Sektörün Kayseri’deki durumu hakkında neler söylersiniz?
Uzun süredir bu sektörün içinde olduğumuzdan dolayı şunu
net bir şekilde söyleyebiliriz ki, Kayseri bu sektörün öncüsü
olma yönünde çok hızlı adımlarla ilerliyor. Kayseri’deki önde
gelen firmalarından olduğumuz için, bu gidişatın ne kadar
olumlu ve etkili olduğunu da görebiliyoruz.
Bu sektörde aynı işi yapan illerimize kıyaslama yapar
mısınız?
Kayseri, Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar yapan bir
ilimizdir. Bu sektörün ekonomi üzerine etkisi de oldukça
büyüktür. Bu nedenle Kayseri, bu yönde lider il olma yönünde
ciddi adımlar atan bir çalışma ortamına sahip. Her türlü
olanakları seferber eden bir güce sahip bir ilimizdir.
Yine, Sektörün ülkemizde ki durumu hakkında neler
söylersiniz

söyleşi
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Foto: Kemal ALAN

Tabi son yıllara bakıldığında da, Türkiye inşaat sektöründe ve
dolaysıyla da Çelik ve Çelik İnşaat sektöründe de önemli
yerlere gelmiş durumda.
Bu nedenle yurtdışında bulunan benzeri sektörlere nazar çok
iyi konumdayız. Türkiye’nin son yıllarda büyük projelere imza
atarak bu kulvarda da kendini ispatlamış olmasını hep beraber
görüyoruz.
Sektörün bugün yaşadığı sorunlar nelerdir
Sektörün en büyük sorunu ise vasıflı eleman eksikliğidir.
Örneğin, çelik sektöründe tekniker elemana çok ihtiyacı vardır,
ama buna nazaran işin gereği nitelikte bir eleman bulmak çok
zor oluyor. Bu sorunu da meslek liselerinden veya yüksekokullardan mezun olanlara daha cazip olanaklar hazırlayarak bu
konuda kendilerini yetiştirmeleri için de her türlü kolaylıkları
sağlamakla olur.
Sektörde, tasarıma verilen önem ne durumda?
Sektörde, yine gerekli mevkilerde istenen nitelikteki eleman
eksikliklerinden dolayı bu yönde pek fazla bir çalışma
yapılamıyor maalesef. Bu nedenle de çok büyük bir eksiklik
olarak görülebilir bu da.
Üretici olmak nasıl bir duygu?
Hayal ettiğin şeyi gerçeğe dökebilmektir kısaca anlatmak
gerekirse; hani derler ya, 'siz hayal edin biz gerçekleştirelim'
diye. İşte biz de hayalleri gerçeğe dönüştürme konusunda
iyiyiz. O yüzden güzel bir duygu.

söyleşi
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Çalışarak Okuyup Sanayici Olmuş Genç Bir İşadamı

Süleyman Sarptaş

ile söyleşi

Çalışma hayatında başarılı olmak için ilkeler nelerdir?
Zamanın iyi kullanımı ve prensipten şaşmamak. Hedefleri
koyarak ilerlemek.
En önemli başarılarınız nelerdir?
Yurt dışına yaptığımız projeler ve firma olarak iç pazardan dış
pazara yönelmemiz.
Pes ettiğiniz zamanlar oldu mu?
Pes ettiğim zamanlar demeyelim de, daha büyük adımlar
atmak için biraz geri durduğum zamanlar olmuştur. Hani
derler ya, 'daha büyük sıçraman için biraz geriye gitmek lazım,
diye, işte onun gibi. Zaman zaman aldığım kararların analizini
yaparken çok fazla titizlikten dolayı zamanı bol harcıyorum. Bu
da tabi pes etmek gibi bir algı oluşturabilir, ama aslında öyle
değil.
İşletmeler personel konusunda nelere önem vermelidir?
Şunu hep demişimdir. En büyük yatırım insan üzerine yapılan
yatırımdır. Firmanızda çalışan her bir elemanın firmanın hedefleri doğrultusunda ilerlemesi için gereken yatırımlar firmayı
çok daha iyi yerlere taşıyan etkenlerdir. Örneğin genç
mühendislerin istihdam edilip sektörde iyi bir yerlere
gelebilmesi için her türlü olanak ve kolaylıkları sağlarım.
Kayserinin Türkiye ekonomisindeki yeri nedir?
Kayseri, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan önce ve sonra
da hep ekonomiye en büyük katkı yapan illerimizden biri
olmuştur. Organize sanayi bölgesi ve yeni yapılan Mimar
Sinan Organize Sanayi bölgesi başta olmak üzere, sanay-

ileşme sektöründe lider bir il olma yönünde hızlı adımlara
ilerleyen bir il halini almıştır. Dolaysıyla da Türkiye ekonomisine
katkısı büyüktür ve özellikle de yurtdışı pazarlarına açılan çoğu
firmalar Kayseri menşeili firmalardır.
Kayseri için yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey kaldı mı?
Tabii olarak şunu hepimiz biliyoruz ki, her geçen gün, gerek
birey olarak, gerekse toplum olarak yaşadığımız bölgeye
olumlu katkılarda bulunmak için daha fazla çaba harcıyoruz.
Ben de doğal olarak yaşadığım bu bölgeye ve onun üstesinde
de ülkeme yararlı olabilecek her türlü fırsatı değerlendirmeye
aç bir insanım. Hedef toplumun ve ülkenin gelişmesi ise her
daim bu yönde yapılacak şeyler vardır da şu an net olarak
aklımda olan bir şey yok.
Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda ne düşünüyorsunuz?
Ben bu konuda biran önce adımlar atılması taraftarıyım. Eğitim
Kurumları ve Sanayi işbirliği bence mevcut ekonomik şartlarda
olmazsa olmaz faktörlerden biridir. Daha önce de belirttiğim
gibi, nitelikli elemanlar bu sayede kazandırabiliriz. Onun yanı
sıra ARGE çalışmalarında da paralel çalışmamız için çok
önemlidir.
Sizce teknolojiyi sanayiye transfer edebiliyor muyuz?
Bu yönde OSB’nin de çok ciddi çalışmaları var. Mevcut firmaları bu yönde eğitim verip bilgilendirirsek çok daha verimli bir
şeklide teknolojiyi transfer edebilme şansına sahip oluruz.
Sizce OSB’lerin büyümesi nasıl olmalıdır?
OSB’lerin büyümesi firmaların büyümesi ile doğru orantılıdır.
Dolaysıyla firmalara hem yurt içi, hem yurt dışındaki piyasaya
açılabilmeleri için gereken kolaylıklar sağlandığında veya
doğru yönlendirmeler yapıldığında bu da OSB’lerin büyüdüğü
anlamına gelir.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyesisiniz, göreve geldiğinizde ilk uygulamanız ne oldu efendim?
Seçim öncesi görüşmelerimizde sanayicilerimizin isteklerini
dinledik. Onların tüm isteklerini yerine getirmeye çalıştık. Yönetim Kurulu Üyeleri olarak günlük nöbet sistemine geçtik.
Personelimizle görüşme yaparak güler yüzün ne kadar önemli
olduğunu anlattık. Sanayici ne zaman OSB'ye gelse muhatap
olacak birini nöbet sistemi sayesinde buluyor.
Göreve ilk geldiğinizde, aldığınız önemli kararlardan biri de Beyaz
Masa oluşturmaktı, değil mi efendim?
Tabi bu çok önemli bir konuydu ve Beyaz Masa oluşturuldu.
Mobese dedik yaptık, İtfaiyemizi güçlendirdik. Yeni araçlara
yatırım yaptık. Yangına karşı tüm önlemleri aldık.
Tüm OSB'lere örnek olacak yeni bir itfaiye binası inşa
ediliyor değil mi?
Evet, yeni binamızın inşaatı devam ediyor, itfaiyemizde sürekli
eğitimler düzenlenip, personel eğitimli hale getiriliyor.
Bildiğimiz kadarı ile Kayseri OSB'ye sürekli gelir sağlayacak Güneş Enerjisi (GES) projemiz var.
GES projemiz, OSB'nin giderleri çok olduğu için geliri
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“Seçim öncesi görüşmelerimizde sanayicilerimizin isteklerini dinledik.
Onların tüm isteklerini yerine getirmeye çalıştık. Yönetim Kurulu Üyeleri
olarak günlük nöbet sistemine geçtik. Personelimizle görüşme yaparak
güler yüzün ne kadar önemli olduğunu anlattık. Sanayici ne zaman OSB'ye
gelse muhatap olacak birini nöbet sistemi sayesinde buluyor. ”
arttıracaktır. GES Projesi bizİ epey heyecanlandırıyor. Türkiye
‘yenin en büyüğü olacak bir proje.
Yeni ve eski Cami Projelerinden bahsedebilir misiniz?
Eski Cami için çalışmalar devam ediyor. Selimiye
büyüklüğünde 10.000 kapasiteli bir Cami olacak. Değişik
yerlerde de ufak Camiler düşünüyoruz.
Kayseri'de güzel bir söz vardır " Çıraklığını yapmadığınız
işin ustası olamazsınız" derler.
Biz de çıraklıktan geliyoruz. Baba mesleği, her şeyden önce,
işini severek yapacaksın. Her sabah işimize, işçimizle beraber
severek geliyoruz. İşinin başında değilsen o iş senin değildir.
Genç Jenerasyona, tüccarlara, sanayicilerimize iş hayatında neleri tavsiye edersiniz?
En başta çok çalışmalılar. Türkiye'nin kalkınması için teknolojiye önem vermek lazım. Ve kümeleşmek lazım. ARGE’yi
geliştirmek lazım. Hedefiniz olsun hep. Herkes kendine bir
hedef koymalı ve o hedefine ulaştığında ise çıtayı biraz daha
yükseltip ilerlemeli.
Nasıl bir eş ve nasıl bir babadır Süleyman Bey?
Hani bazen denir ya, 'kendime ayıracak zamanım bile yok',

söyleşi
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diye. Durum öyle olsa bile, ailem için ayıracak zamanım hep
vardır. Çok şükür hem eşime hem de çocuklarıma bol zaman
ayırıyorum. İş hayatındaki resmilik veya ciddiyetten sonra,
çocuklarımla çocuk olabilmek bana büyük keyif veriyor. Eşim
ile de çok şükür iyi anlaşıyoruz ve o da sağ olsun bana çok
destek oluyor. Tabi bu soruyu eşime ve çocuklarıma sorsanız
daha iyi olurdu. Ben çocuklarımın ve eşimin bana sevgi ile
baktıklarında iyi bir baba ve iyi bir eş olma duygusunu kendimde hissedebiliyorum.
Bizlere zaman ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ederiz.
Vermek istediğiniz başka mesajlar var mı?
Birlik beraberlik her zaman çok önemli. Sanayicimize hizmet
için bu göreve geldik. Devamlı kapımız açık. Elimizden gelen
her türlü hizmetle görevliyiz. Bölge sanayicilerimizin, biz
burada bekçiyiz.
Sayın Başkanımızın da bir sözü var, tüm yönetim olarak
sizlerde dillendiriyorsunuz "OSB'yi sahiplenmeye değil,
sahiplerine hizmet vermeye geldik! "Öyle değil mi?
Evet öyle! Durmamaksınız hizmet vermeye devam edeceğiz.
Bizlere zaman ayırdığınız için sizlere teşekkür ediyoruz.
Ben de sizlere teşekkür ediyorum.
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Bölge Müdürlüğümüzce
Kutlu Doğum Haftası
Programı Düzenlendi
Sevgili Peygamberimizin doğum günü olarak her yıl
düzenlenmekte olan “ Kutlu Doğum Haftası “ programları
çerçevesinde, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
ve Kayseri İl Müftülüğü ile işbirliği halinde;Geçen Cuma
günü, “OSB Camiinde “ Şehitlerimiz için Kur’an Tilaveti –
Mevlid-i Şerif okutuldu ve Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr.
Şahin Güven tarafından dua edildi.

tarafından açılış konuşması yapıldı.
Tasavvuf Musikisi Konserinden sonra, İl Müftüsü Doç. Dr.
Şahin Güven tarafından ” Hazreti Peygamber, Tevhid ve
Vahdet “ konulu bir konferans verildi.

Aynı gün saat 14.30’da, Kayseri OSB Konferans Salonu’nda,
Kur’an-ı Kerim Tilavetinin ardından, Bölge Müdürü Ali Yaprak

Sevgili Peygamberimizin hayatının, şahsiyetinin, örnek
ahlakının doğru olarak tanıtılmasının, peygamber sevgisinin

Konferans, bölge sanayicileri ve öğrenciler tarafından yoğun
bir ilgi ile takip edildi. Konferans ve diğer konuşmalarda;
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yayılmasının önemi, milletimizin uzun yıllar, İslamiyet’i huzur
ve barış dini olarak anladığı, yaşadığı ve yaşattığı,
Bu topraklarda yaşayan insanları, aynı duygu ve düşüncede
birleştiren en önemli motiflerden birinin Peygamber sevgisi
olduğu, bizim peygamberimizin barış ve sevgi peygamberi,
dinimizin barış, sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberlik
gibi evrensel mesajılar verdiği ve bu mesaja, bugün her
zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğu,
Hassas bir coğrafyada yaşadığımız, düşmanımız ve bizi
huzursuz etmek isteyenlere, dini inançların kavga sebebi
olmasını isteyenlere ve bunu kışkırtanlara fırsat verilmemesi
gerektiği,
Bunun aşmanın yolunun ise, dinimizdeki, Peygamberimizdeki,
Peygamberimizin şahsındaki sevgiyi anlamaktan / anlatmaktan ve yaşamaktan geçtiği, milletimiz bu oyunlara gelmeyeceği, her ne pahasına olursa olsun kardeşliği, sevgiyi ve barışı
bu topraklarda yerleştireceği ve yaygınlaştıracağı konularına
değinildi.
Konferansa katılanlara Kutlu Doğum Haftasının anısına, Yönetim Kurulu Üyemiz Özer Bostancı ve Bölge Müdürümüz Ali
Yaprak tarafından gül takdim edildi.
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Şehit Ailelerine Taziye Ziyareti
Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir Nursaçan,
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz ve
Bölge Müdürümüzle birlikte Şehit Uzman
Çavuş Mehmet POLAT, Şehit Komiser
Yardımcısı Mustafa SEZGİN ve Şehit Binbaşı
Turgay ÇELİK’in ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu.
Ülkemizin huzuru, refahı, istikrarı, kardeşliği,
birlik ve beraberliğine karşı yapılan menfur,
hain ve kalleşçe saldırıları şiddetle lanetliyor,
kahraman askerlerimize ve polislerimize
Allah’tan rahmet, başta aileleri olmak üzere
Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Güvenlik Güçlerimize ve tüm halkımıza başsağlığı ve sabır,
yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
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Terörün Manevi Dünyamıza
Verdiği Tahribat

“ Allah’ın Mescitlerinde O’nun Adının Anılmasını
Engelleyen ve Onların Yıkılmasına Çalışandan Daha
Zalim Kim Olabilir? Bunların Oralara Ancak Korku
İçinde Girmeleri Gerekir. Onlara Dünyada Bir Rezillik
Vardır. Onlar İçin Ahirette de Büyük Bir Azap Vardır. “
( Bakara 2/114 )

Terör Camilerimizi Hedef Aldı
“ Allah’ın Mescitlerini Ancak Allah’a ve Ahiret Gününe
İman Eden, Namazı Dosdoğru Kılan, Zekat Veren ve
Allah’tan Başkasından Korkmayan Kimseler İmar
Eder. İşte Hidayete Erenlerden Oldukları Umulanlar
Bunlardır “ ( Tevbe 18 )

Diyarbakır Kurşunlu Camisinden Geriye Kalanlar
“ İnsanı Yaşatmak ve Yüceltmek İçin Gelin Bir ve Beraber Olalım “

“ Fitneden Sakının “ ( Nisa 91 )

“ Yeryüzünde Fitne ve Fesat Çıkaranlara Lanet
Osun. “ ( Rad 26 )

KUTSAL KİTABIMIZ KUR’AN-I KERİM KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

“ Kim Bir Cana Kıymamış, Ya da Yeryüzünde
Bozgunculuk Yapmamış Olan Bir Kimseyi Öldürürse,
Bütün İnsanları Öldürmüş Gibi Olur.” ( Maide 32 )

•
“ Allah’ın Adının Anıldığı ve Kendisine Kulluk
Görevinin Yerine Getirildiği Yerler Olarak Mescitler
Allah’a En Sevimli Mekanlardır “ ( Hadis )
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DUVARLAR YIKILDI-CAMLAR KIRILDI
“ Eli Kalem Tutacak Nice Çocuklar Kendi Kendilerini Helak Ettiler. Nice Kardeşimiz Evsiz
Kaldı. Evini Terk Etmek Zorunda Kaldı. Bütün Bunlara Değer miydi… ! ”

Şimdi Düşünüp Tefekkür Etme,
Kalplerimizi, Yüreklerimizi Kaynaştırma Zamanıdır.
“Allah’u Teala Kardeşliğimizi Daim Kılsın.
Allah Bizi Bütün Şerlerden Muhafaza Etsin.
Allah, Şehirlerimizi ve Hanelerimizi Kötülüklerden Korusun.
Allah, Özgürlüğümüzü İslam, İman, Tevhid, Muhammed Mustafa İle Daim Kılsın. “

makale
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Bir Yılda 676 Bin Kişiye
İş İmkânı Yaratıldı
Güngör URAS

Bir yılda iş arayanlara, iş bulduklarında hemen çalışmaya
hazır olanlara 901 bin kişi eklendi. Bunların 676 bini iş
bulabildi. 225 bini işsizler ordusuna eklendi. İşsizlik
oranını yükseltti.
Şimdilerde istihdam rakamları 2 farklı pencereden izleniyor.
• Klasik pencereden bakılarak her ay ne kadar insan iş
aramış, ne kadarı bulmuş onlar sayılıyor.
• Diğer pencereden bakarken, mevsimlik etkiler
arındırılıyor. Her ayın özelliğine göre iş arayanların, iş
bulabilenlerin sayılarında düzeltmeler yapılarak, ayların
birbiriyle karşılaştırılmasına imkân hazırlanıyor.
İşte bunun için de 2 farklı işsizlik oranı ortaya çıkıyor.
• Klasik pencereden bakıldığında (ki buna manşet işsizlik
oranı da deniliyor) haziran ayı işsizlik oranı yüzde 9.6 oldu.
Bir yıl önceki haziranda yüzde 9.1 idi. Bir önceki ay yüzde
9.3 idi.
• Mevsimlik etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde
10.4 oranında. Bir önceki haziran ayında yüzde 10, bir
önceki ay yüzde 10.2 oranındaydı.
Geçen hazirandan bu hazirana sanayi 48 bin kişiye iş
imkânı yarattı. İş arayanların çoğu 545 bini hizmetler
kesiminde iş bulabildi.
Esas olan ülkede yatırımların, üretimin artması ve insanların sanayi kesiminde daha çok iş bulabilmesidir.
İş arayanların sayısı devamlı artıyor. O nedenle her şeye
rağmen hizmetler sektörünün iş arayanlara iş imkânı
yaratması küçümsenemez.
Bizde işsizliğin ana nedeni nüfus artışı. Her yıl, her ay
daha çok insanın iş bulduğunda çalışmak ister hale
gelmesi.
Bir yılda 901 bin kişi iş piyasasına katılıyor. Bu kadar çok
insana iş bulabilmek, ekonominin hızla büyümesine bağlı.
Yatırımlar, üretim artacak ki bu kadar insana bir yıl içinde
iş bulunabilsin.
Son bir yıldır ekonomide yavaşlama var. Bu yavaşlamaya
rağmen, sanayi kesiminde istihdamın azalmaması, 48 bin
kadar da olsa artması önemlidir.
Tarım kesimi geleneksel olarak işsizlerin sığındığı kesimdir. Son bir yılda tarım da yeni iş imkânı yaratmada gerilerde kaldı. Tarımda çalışan sayısındaki artış 61 bin oldu.

Sanayide çalışanlarla tarımda çalışanlar neredeyse eşit
hale geliyor. Çalışanların yüzde 22’si tarımda, yüzde
19.7’si sanayide çalışıyor. İnşaatta çalışanlar ise toplam
çalışanların yüzde 7.3’ünüoluşturuyor. Ağırlıklı istihdam
hizmetler kesiminde. Toplam çalışanların yüzde 51’i
hizmetler kesiminde çalışıyor. Son bir yılda hizmetler
kesimi 545 bin kişiye iş yaratınca, toplam çalışan sayısı 13
milyon 905 bini buldu.
Genç nüfusta (15-24 yaş arası nüfusta) işsizlik oranının
devamlı yükselmesi en olumsuz gelişme. Geçen yıl 16.7
olan genç işsiz oranı bu yıl 17.7’ye yükseldi. Mevsim
etkilerinden arındırılmış istihdam göstergelerinde ise genç
nüfusun işsizlik oranının yüzde 19.2 olduğu belirtiliyor.

İstihdamda yıllık değişim (Bin Kişi)
İşgücü
İstihdam
- Tarım
- Tarım dışı
İşsiz
İşsizlik Oranı (%)
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%)
Genç İşsiz Oranı (%)

2014
Haziran

2015
Haziran

Yıllık
Değişim

29,240
25,585
5,937

30,141
27,251
5,998

901
676
61

20,650
2,655
9,1

21,253
2,880
9,6

613
225

11,1
16,7

11,7
17,7
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Kayseri
Şeker Fabrikası
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Kayseri
Şeker Fabrikası

Kayseri Şeker
Kayseri Şeker Fabrikası; 6 Kasım 1955 tarihinde Merhum
Başbakanımız Adnan Menderes tarafından işletmeye açıldı.
Kayseri Şeker’de Hüseyin Akay Dönemi
Hüseyin Akay; Kayseri Şeker’e 3 Ocak 2011 tarihinde
Kayyum Heyeti olarak atanıp, 25 Haziran 2013 tarihinde
yapılan Genel Kurul sonrasında seçimle gelerek görev
yapmaya başladı.
*Kayseri Şeker; Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından
2014 ve 2015 yılları hesap dönemi sonunda, Kayseri’de yılın
vergi rekortmeni ilan edildi.
Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kırşehir illerinde 830 köyde,
yaklaşık 80 bin ortağının tarımsal alet, makine, ilaç, gübre,
sulama malzemeleri gibi yaklaşık üç bin kalem ürün
ihtiyaçlarını zamanında, uygun fiyatlarla ve kaliteli olarak 12
satış mağaza aracılığı ile temin etmektedir.
Kayseri Şeker, konumu itibarı ile Orta Anadolu’da geniş bir
coğrafyada 80 bin çiftçi ailesi, toplamda üç bini aşkın çalışanı,
nakliyecisi, tedarikçisi, kurumsal müşterisi ile büyük bir
ekonomik güç olması yanında hissesinin %56’sı Kayseri
Pancar
Ekicileri
Kooperatifine,
%11’i
Başbakanlık
Özelleştirme İdaresine, kalanı 25 pancar kooperatifi ve 4
Anonim Şirket’e ait olmakla tüm Türkiye’deki 1,5 milyonu
aşkın pancar çiftçisinin sahibi olduğu Milli bir kuruluştur.
*İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında, cirosuna göre 97 nci,
karlılığa göre 38 nci oldu. 2014 yılında İstihdama katkı
sıralamasında ise Türkiye’de dördüncüsü oldu.
Yeni dönemdeki yatırım stratejimiz
Çiftçilerimizin gelirlerini, refahını artıran, bölgede istihdam
sağlayan, Orta Anadolu çiftçisinin yetiştirebileceği ürünlerin
tarımında ve pazarlamasında destek olan Kayseri Şeker, yeni
yatırımlar kapsamında kurulmaya başlanan Tarım Marketler
aracılığı ile tarımsal ürün girdilerine yönelik teknik danışmanlık
hizmetleri vermektedir.
Bu kapsamda Şarkışla Bölgesinde Tarım Market, Depo,
Bölge Binası 15 Eylül 2015’te hizmete girecektir. Boğazlıyan’da bulunan eski Orta Kantar arsası üzerinde Tarım
Market yapılmak üzere proje çalışmalarına başlanmıştır.
Ağaçlandırmaya katkı sağlandı
Son dört yılda 500 bin fidan yetiştirilip bölgelere dağıtıldı. 2015
yılında 20 bin fidanın dikimi tarafımızdan yapıldı.
Çiftçi çocuklarımızın eğitimine destek sağlamak amacıyla

“KAYŞEV” kuruldu.
Pancar üreticilerinin çocuklarının eğitim-öğretim giderlerine
destek olmak amacıyla Kayseri Şeker bünyesinde 150 bin TL
sermaye ile kurulan Kayseri Şeker Eğitim Vakfı 2013-2014
öğretim döneminde 300 2014-2015 öğretim döneminde 536,
2015-2016 öğretim döneminde ise 800 öğrenciye 9 ay boyunca öğrenci başına 1.350 TL burs yardımı yapmaya başlandı.
KAYSERİ ŞEKER, PANCAR İÇİN ÖZEL GÜBRE ÜRETTİRDİ
Kayseri Şeker, 2016-2017 Kampanya dönemi için Şeker
pancarında şeker oranını yükseltme seferberliği kapsamında
pancar ekimi yapılan alanlar için özel taban gübresi ürettirdi.
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Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
(METEM) İçin Hazırlanan “Okul Marşı“nın
Tanıtımı Gerçekleştirildi
Bölgemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak , planlı , programlı ve sürdürülebilir bir istihdam politikasını oluşturabilmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile
işbirliği halinde eğitim-öğretim faaliyeti sürdürülen Mesleki ve
Teknik Eğitim Merkezi ( METEM ) için hazırlanan “ Metem
Okul MarşınınTanıtımı“ gerçekleştirildi.

dürüstlük, saygılı olma, ahlaki değerlere uyma, rahat iletişim
kurma, insan ilişkilere özen gösterme, Nezaket kurallarına
uyma, inisiyatif kullanma, iş disiplini, temizlik, düzen ve
benzeri kavramlar ön plana çıkmaktadır. İşte bu durumda
birey bir bütün olarak ele alınmakta, insanı insan yapan
özelliklerin geliştirilmesine ayrı bir çaba gösterilmektedir.

Tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir NURSAÇAN;

Öğrencilerimizin sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik sahibi
olmaları, onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirerek
hayata hazırlamak, hem “ iyi insan “ hem de “ iyi vatandaş “
olmalarını sağlamak , bilgi, beceri,tutum, davranış ve alışkanlıklar kazandırıp, onları kendi ahlak anlayışına göre yetiştirmek
– katkı sağlamak hepimizin yükümlülüğü altındadır.

Türkiye’nin kalkınmış ve güçlü, insanları mutlu ve huzurlu,
evrensel standartları yakalamış, dünyada sözü geçen, büyük
ve güçlü bir ülke olmasında,yatırım, üretim, istihdam ve
ihracata dayalı büyümesinin kaçınılmaz olduğu muhakkaktır.
Bir şehrin sanayicisi, esnafı, tüccarı, STK’ları ile kurum ve
kuruluşları ne kadar güçlüyse,birlik, beraberlik ve dayanışma
içerisinde olursa, geleceğide o kadar güçlü ve aydınlık olur.
Hepimiz çok iyi biliyoruz ki; geçmişini iyi bilen, geçmişini
sağlam temeller üzerinde oturtan, geçmişiyle korkusuzca
yüzleşen ve hatalarından ders çıkaranlar, geleceğin de sahipleri olacaktır.
Yine hepimiz biliyoruz ki; günümüz dünyasında, akademik
başarı kadar, çağdaş hayatın vazgeçilmezi haline gelen

İşte bu anlayıştan hareketle Kayseri OSB olarak;sanayimiz
için en temel bir temel ihtiyaca el atarak, özellikleri bakımından hem ilimize hem de çevremize örnek olan ve takdir gören
bu eğitim kurumu sanayimize kazandırılmıştır. Hepimiz
biliyoruz ki; eğitim-öğretim tek taraflı bir faaliyet değildir.
Bu; öğrencisi, öğretmenleri, aileleri, STK’ları, ilgili kurum ve
kuruluşları ile bir “ sac ayağı “ gibidir.Bunları bir araya getirir,
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Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
(METEM) İçin Hazırlanan “Okul Marşı“nın Tanıtımı Gerçekleştirildi
en iyi şekilde kombine edebilirsek, eğitimden en büyük katkı
ve fayda sağlanmış olacaktır.
Umuyoruz ki; kendine inanan, ülkesine inanan ve büyük
başarılara imza atacak olan bireyler okulumuzdan çıkacak ve
bizleri onurlandıracaktır.
Sevgili öğrenciler; hayal etmek çok önemli. Hayal gücümüzü
geliştirin.Okuyun, araştırın, merak edin ve sorgulayın.
Mevcutla yetinmeyin.Teknoloji sizin için en büyük yardımcıdır.
Günümüzde, ölçme, değerlendirme ve teknolojiyi birleştiren
eğitim çözümleri önem kazanacaktır.
Sizler, geleceğinizi oluşturmaya bugünden başlayacaksınız.
Yeni bilgiler, sağlıklı fikirler ve güzel günlere kavuşmanız,Bu
toprakları vatan yapanlara layık olabilmeniz için başarıdan
başarıya koşmalısınız.
Bizleri mutlu edecek ve hayatımıza güzellikler katacak hiçbir
şeyi geciktirmeyelim. Yarın çok geç olabilir.
Sizlere, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı günler diliyoruz.
Dedi.
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şeref ÖZDEMİR,
Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan RİFOĞLU, Bölge Müdürü Ali
YAPRAK, Hacılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri DERDEM ve
diğer misafirlerin iştirak ettiği tören; Okul Müdürü Orhan
BAYAR, MEB İl Müdür Yardımcısı Ercan YILDIZ ve hayırsever
iş adamı Osman ULUBAŞ ‘ın yaptığı konuşmaların ardından,
okul için yeni bestelen “ Okul Marşı”nın tüm öğrenci ve
salonda bulunan katılımcılar tarafından seslendirilmesi ile
sona erdi.
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Okulumuzda Açılan Kurslar Ve Verilen Eğitimler
OSB METEM ortaöğretim çağındaki öğrencilerin mesleki
eğitim ihtiyacını karşılamanın yanı sıra; Kayseri ile birlikte,
çevre il ve ilçelerinde faaliyet gösteren irili ufaklı sanayi
işletmeleri çalışanlarının hayat boyu eğitim ihtiyacına da
cevap verebilmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzun
kuruluşundan bu yana Kayseri OSB bünyesinde bulunan
fabrikaların insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim
içerisindeyiz.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, üye işyerlerine
hizmet amacıyla iş makinaları FORKLİFT eğitimini OSBMETEM aracılığı ile yapmaktadır. Üye işyerlerinden bu hizmet
karşılığında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
KursiyerlerKaldırma ve Yükleme İş Makineleri (FORKLİFT)
sertifikalarını trafiğe kapalı alanlarda kullanabildikleri gibi
ehliyetlerine de G sınıfı olarak işletebilmektedir.

İşletmelerle yapılan mesleki eğitim
işbirliği protokolleri
kapsamında açılan kurslar ve
verilen eğitimler;
SOLİDWORKS
SOLİDCAM
AUTOCAD
CNC DİK İŞLEME VE TORNA
KAYNAKCILIK
• TÇTİ Metal Doğramacılığı
• TÇTİ Mobilya İmalatçılığı
• TÇTİ Mobilya Döşemeciliği
• TÇTİ Endüstriyel Cam
• TÇTİ Lojistik Elemanı
• TÇTİ Metal Kaplamacılığı
• TÇTİ Endüstriyel Prescilik
• TÇTİ Çelik Yapılandırmacılığı
• TÇTİ Makine Bakım ve Onarım
• TÇTİ Endüstriyel Bakım ve Onarım
• TÇTİ Pamuk İplikçiliği
• TÇTİ Yüksekte Çalışanların Eğitimi
• TÇTİ Yün İplikçiliği
• TÇTİ Sondajcılık
• TÇTİ Patlayıcı Madde İmalatı ve Depolanması
• TÇTİ Haberleşme Sistemleri
Ocak 2014 tarihinden bu yana 70’ten fazla firmada
çalışan 4600 kişiye eğitim verilmiştir. Tehlikeli işlerde
çalışanların meslek hastalıkları, iş riski ve iş kazalarının
önlenmesine yönelik alınacak önlemler konusunda
bilgilendirilmesi sağlanmakta, eğitimler sırasında oluşan
etkileşim neticesinde OSB çalışanları birbirlerini
tanımakta ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaktadır.
OSBMETEM iş sağlığı ve güvenliği kültürünün
oluşturulması yönündeki çabalara destek vermeye devam
etmektedir.

OSBMETEM bünyesindeki Mobilya, Metal,
Makine, Elektrik Teknolojisi alanı ile Muhasebe
ve Finansman alanları,
mesai saatleri dışında sanayicimizin ve
çalışanların hizmetindedir.
OSBMETEM’ in OSB içerisinde bulunması
hizmetin yerinde sunulmasını temin
etmektedir. OSBMETEM, emeğin üretime
dönüştürülmesinde bireysel ve toplumsal
gelişime katkı sağlamaktadır.
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1. Dünya Savaşında
Unutturulan Kut-ül Amâre
Zaferimiz Kutlu Olsun
Tahir NURSAÇAN

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı
Tarih 29 Nisan 1916’dır. Osmanlı Devleti'nin bundan 100
yıl önce İngiliz kuvvetleri ve müttefiklerine karşı kazandığı
“ Kut-ülAmâre zaferi “, tarihte büyük öneme sahiptir.
Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin ve müttefiklerinin
planlarını bozan iki büyük zaferden birincisi hepimizin
malumu şüphesiz ki Çanakkale zaferidir. İkincisi en az
Çanakkale kadar önemli olanKut'ülAmare zaferidir.
Kut’ülAmâre’de, 13 bin 300 İngiliz askeri ile 13 general
481 subay esir alınıyor ve 40 bini aşkın İngiliz askeri
öldürülüyordu. İngilizlerin müttefiki olan ülkeler ve tabi

İngilizler bu zafer karşısında şaşkınlık gösteriyordu.
1950'li yıllara kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kut Zaferi
olarak kutladığı bu zafer, Türkiye’nin NATO'ya girmesi ile
kaldırılmıştır. Bizlere unutturulan bu zaferi bugün yeniden
gururla kutluyoruz.
Bizlere büyük bir zaferin gururunu yaşatan, vatanımız,
bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğrunda
canlarını feda eden aziz ve kahraman şehitlerimizi ve
ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet,
minnet ve şükranla anıyorum.

Basında Kayseri OSB
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Basında Kayseri OSB
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“Dürüst, şeffaf, gayretli ve
yenilikçi olmak lazım”

Saffet ASLAN
Söyleşi
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Saffet ASLAN
ile söyleşi

Röportaj: Recep YILDIRIM

“25 M² Dükkânda Kiralık
Makinalarla İşe Başladım,
Bu Noktaya Dürüst Çalışmam
Ve Kaliteli Üretimimle Geldim”
"Dürüst, şeffaf, gayretli ve yenilikçi olmak lazım! Ekip
çalışması olmalı, herkesin aklını merkezde toplamak lazım .
Hepsinden önemlisi, kul hakkı oluşmayacak ticaret yapmak
lazım.Ben gençlerimizi önemsiyorum. Bizim gençlik
zamanlarımızda imkânlar lehimize değildi. Sanayide çırak
olmak bile bir maharetti. Okul bulabilirlerse okurlardı. Burs
bulunmazdı bugün ki gençlik daha avantajlı. Zaten gençler
bizim hayatlarımızla kendi hayatlarını karşılaştırırsa ne kadar
avantajlı olduklarını anlarlar. İyi eğitim almalılar!"
Bu söyleşimiz Kayserimizin Ülkemizin yatırımına üretimine kalkınmasına ihracatına ve istihdamına önemli
katkıları bulunan değerli büyüğümüz duayen sanayicimiz
ipek grubu yön. Kur. Bşk. Sn Saffet Arslan Bey ile
olacaktır.Bizleri makamınıza kabul ettiğiniz için KOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tahir Nursaçan adına
teşekkür ediyoruz. Bizlere kısaca hayatınızdan bahseder
misiniz?
1957 Hacılar doğumluyum. Genç yaşta mobilya sanayide
koltuk döşemecisi olarak işe başladım. Bizim zamanımızda
benim büyüdüğüm aile içerisinde ekonomik şartlardan dolayı
eğitime devam edemedim seçeneklerimiz bizden önceki
dönemlerinde ziraat amelelik çok azda dokuma işleri bir
diğeri de sanat öğrenmek. Rahmetli
dedem sanayide döşeme işine verdi
1969-70 yıllarında. Erken sürede
mesleği öğrendim çok gayretli
çalışırdım gençken hoşuma gitmiyordu ama çok çalışmanın çok
avantajları varmış. Çok erken yaşta
dükkân açtım askere gittim geldim
bir süre Ankara’da kaldım 80 ‘ ler
döneminde.
Türkiye zorlu bir dönemden geçiyordum 12 Eylül ben Ankara’dayken
oldu. Ankara’daki sanayi daha ileri
bir safhadaydı. 12 Eylülde ekonomi
bozuldu
Kayseri’ye
döndük.
Kayseri’de 25 m2 atölye açtım
ödünç makinelerle 6 ayda geri
vermek üzere. Gece gündüz
çalışmaya başladım 1 yıldaki
ödemedi 6 ayda ödedim. Fakat
Ankara’da öğrendiğim sanatın bana
çok faydası oldu. Hangi işi yaparsak
yapalım ortalamanın üzerinde bir
kalitede yapabiliyor olmak lazım. O
yıllarda müşteri memnuniyetini esas
alırdım ki tercih edileyim diye.

söyleşi

Koltuk Döşemeciliğinden Mobilya Fabrikatörlüğüne

Foto: Kemal ALAN

Borcu ödedim sıra evliliğe geldi mütevâzi bir evlilik yaptım 6
çocuğum oldu. Sonra 35 m2 bir yere geçtim iş biraz daha
güzelleşti daha çok işçi çalıştırmaya başladım. Sanayiye
geçip geçmemeyi düşünüyordum eski mahallede bina
altında çalışıyordum. Sanayide kiralar yüksek mevcut
işyerimin kirasından 4 kat fazla.
En son işi büyütmek istiyorsam bu riski göze almak
zorundaydım dedim yeni dükkânı tuttum. Dükkân büyüktü
çok fazla iş yaptım o dükkânda yeni dallar icat etti yeni panel
mobilyalar yapmaya başladık.
En son 1991 yılının mayıs ayında “İpek Mobilya”yı kurdum. O
zaman ortaklarımızda vardı şimdi beraber değiliz. İpek ismini
ortağımla beraber koyduk. Biz soft grup ev mobilyası
yapıyorduk. Koltukların üzerindeki kumaşların algısı önemli bu
algı ipeksi olması daha bir cazibe teşkil etti.
Bir de ipek ismini bütün dünya bilir. İleride ihracat yapmaya
başlarsak diğer ülkeler bu ismi ipek yolundan bir algı olsun
kısa ve kolay telaffuzu olsun diyerek ipek ismini koyduk. İyi ki
de koymuşuz ismimiz çok beğeniliyor.
İş hayatınızda örnek aldığınız kimseler oldu mu?
Sanatı ilk öğrendiğim yıllarda ustamdan gördüğüm sanatını
çok güzel yapışı dürüst ve dobra oluşu bende kişilik
oturmasına yön verdi. Rahmetli dedemin çok çalıştırma
alışkanlığıyla birbirine geçti.
Günde ortalama kaç saat çalışırdınız?
14-15 saat çalışırdım. Pazar günleri bağ bahçe işlerine
bakardım. Cumartesi de öğlene kadar çalışırdık.
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Koltuk Döşemeciliğinden Mobilya Fabrikatörlüğüne
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Borcu ödedim sıra evliliğe geldi mütevâzi bir evlilik yaptım 6
çocuğum oldu. Sonra 35 m2 bir yere geçtim iş biraz daha
güzelleşti daha çok işçi çalıştırmaya başladım. Sanayiye
geçip geçmemeyi düşünüyordum eski mahallede bina
altında çalışıyordum. Sanayide kiralar yüksek mevcut
işyerimin kirasından 4 kat fazla.
En son işi büyütmek istiyorsam bu riski göze almak
zorundaydım dedim yeni dükkânı tuttum. Dükkân büyüktü
çok fazla iş yaptım o dükkânda yeni dallar icat etti yeni panel
mobilyalar yapmaya başladık.
En son 1991 yılının mayıs ayında “İpek Mobilya”yı kurdum. O
zaman ortaklarımızda vardı şimdi beraber değiliz. İpek ismini
ortağımla beraber koyduk. Biz soft grup ev mobilyası
yapıyorduk. Koltukların üzerindeki kumaşların algısı önemli bu
algı ipeksi olması daha bir cazibe teşkil etti.
Bir de ipek ismini bütün dünya bilir. İleride ihracat yapmaya
başlarsak diğer ülkeler bu ismi ipek yolundan bir algı olsun
kısa ve kolay telaffuzu olsun diyerek ipek ismini koyduk. İyi ki
de koymuşuz ismimiz çok beğeniliyor.
İş hayatınızda örnek aldığınız kimseler oldu mu?
Sanatı ilk öğrendiğim yıllarda ustamdan gördüğüm sanatını
çok güzel yapışı dürüst ve dobra oluşu bende kişilik
oturmasına yön verdi. Rahmetli dedemin çok çalıştırma
alışkanlığıyla birbirine geçti.
Günde ortalama kaç saat çalışırdınız?
14-15 saat çalışırdım. Pazar günleri bağ bahçe işlerine
bakardım. Cumartesi de öğlene kadar çalışırdık.
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Koltuk Döşemeciliğinden Mobilya Fabrikatörlüğüne

Saffet ASLAN
ile söyleşi

haftanın orgunluğunu atmak için. İleriki zamanlarda
sektörümüzden Mustafa Boydak amcayı örnek alırdım. Onun
iş hayatındaki gayretlerini kendime takdir eder ve yolundan
giderdim.
Şu anda İpek Grup olarak hangi sektörlerde iş yapıyorsunuz?
Mobilyanın dışında, Çinkom ile maden işimiz, alışveriş
merkezi işimiz, birde inşaat işimiz var
İpek Mobilya olarak ihracat yapıyor musunuz?
Yüzde 20 civarlarında ihracatımız var, ama ileriki zamanda
yüzde 35 e çıkarma planımız var. Çinkomda yaptığımız
üretimin yüzde 90’ını ihraç ediyoruz. Fransa, İspanya Japonya, Güney Afrika gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. 55 milyon
dolar civarında ihracatı var. Türkiye genelinde 264. sıradayız.
Çinkom çevreci fabrika diye biliniyor bunu açıklayabilir
misiniz?
Eskiden devletin kurduğu Çinkur’du. Sonrada özelleştirildi,
İranlılar aldı iflas ettiler. İncesu icra müdürlüğünden ihale
yoluyla aldık. Mobilya ve yan sanayileri yapalım dedik. Buraya
birden fazla fabrika kuralım, ana merkez yapalım, gibi plan
yaptık ama gördük ki Çinkur’un Kayseri için bir tarihçesi var.
Fabrikayı çalıştırma kararı aldık. Yeniden yapılandırmalar, yeni
düzenlemeler yaptık. Eski döküntülü halinden yeniden makineleri elden geçirdik, enerji kaynakları oluşturduk ve alternatif
malzemeler kullanmaya başladık.
Çinkom arıtma tesisi gibi çalışıyor aslında. Demir çelik fabrikalarının yok edemediği artıkları işleyip etrafına zarar vermeden
ihraç malları imal ediyor. Buradaki başarıyı görünce, hem bize
faydalı hale geldi, hem ihracata faydalı, hem de geri
dönüşüme çok katkısı var. Bu sene vergi şampiyonluğunda 2.
olduk. İşi öğrenince, geliştirelim dedik,
İzmir Aliağa ilçesine Çinkur’un aynısından bir fabrika daha
kuruyoruz. Oraya Meksikalı bir ortağımız var. 100 yıllık sanayi
geçmişi olan dededen toruna bugünlere gelmiş, şimdi torunu
yönetiyor. Onların teknolojisi daha kaliteli, daha güzel. İşe
ihracatla başlayacağız, ancak Türkiye’nin ihtiyacını karşılamak amacını güdeceğiz. Fabrika yılsonuna bitmek üzere.
Nihai ürünleri bir sonraki yıl yapacağız.
Grup şirketlerinize işe alacaklarınız gençlerde ne gibi
özellikler arasınız?
Ben gençlerimizi önemsiyorum. Bizim gençlik zamanlarımızda imkânlar lehimize değildi. Sanayide çırak olmak bile bir
maharetti. Okul bulabilirlerse okurlardı. Burs bulunmazdı
bugün ki gençlik daha avantajlı. Zaten gençler bizim hayatlarımızla kendi hayatlarını karşılaştırırsa ne kadar avantajlı
olduklarını anlarlar. İyi eğitim almalılar. Ara sıra üniversiteden
davetler alıyorum gidiyorum 1,5 saat sohbet ediyorum,

özellikler son sınıflar iletişime açık oluyorlar, hayat hikâyelerimizi anlattıktan sonra örnekler veriyoruz: ‘Hepimize
borçlusunuz. Bizim verdiğimiz vergilerler bedavaya okuyorsunuz. Aileleriniz bütün hayatını okumanız için harcıyor. İşte
bunları siz en güzelde tatbik edeceksiniz. Bu sizin aynı
zamanda vatana olan borcunuz. Siz iyi yaparsanız, herkes sizi
fark eder’, diyorum.
Endüstri mühendisliği son sınıf öğrencilerinin bilim dalı
başkanı, ‘Bu yıl, uygulamayı sizde yapsak kabul eder
misiniz?’ dediler. ‘Tabii’, dedim. 60 kadar genç kardeşim 45
günlük staj yapıyorlar. İlk hafta yarıdan çoğu torpille stajı tam
yapmış gibi imzamı istediler. Hiç hazzetmedim; ‘bu taleple siz
kendinize zarar veriyorsunuz, bu stajdan çok kar elde etmelisiniz’, dedim. 10 tanesi 45 gün fabrika işçileri gibi gelip
çalıştılar hepsine iş teklif ettim. Ama aile şirketlerinde çalışacaklarını söylediler.
Sosyal sorumluluk projelerinizden bahseder misiniz?
Öncelikler ülkemi çok önemsiyorum. Dünyada ilk 10 a giren
itibarlı eğitimli kimsenin zarar veremeyeceği bir ülke nasıl olur.
Çok ama eğitilmiş kaliteli bir nüfus. Okullar yapıyoruz. Üniversiteye yüksekokul yapıyorum. Hacılara ilkokul yaptım,
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“Suça bulaşmış ama orada durmak istemeyen çocukları sporla onlara kitap
okutarak hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Başarılıyız da çok şükür. Salonlarda bu
çocuklara taekwondo sporu yaptırıyoruz. Taekwondonun 11 ilkesi var; Ataya saygı,
Hocaya saygı, Arkadaşa bilerek zarar vermemek, Bayrağa saygı duymak, Şahsiyet
kazanmak gibi. Bu ilkeleri ezberletiyoruz, ”
Eskişehir bağlarına kapalı spor salonu yaptım. Örenşehir ’e
ilkokul yaptım. İncesu’ya yüksekokul yapıyorum. Melikşah
Üniversitesi’ne salon yaptık. AGÜ’ ye ilgi ve ekonomik kaynak
sağlıyorum, Erciyes Üniversitesi’nde özellikler yüksek öğrenimdeki hocaların yurtdışı ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.
Yardımcı doçentlerin Doçent olabilmesi için 6 ay yurtdışına
gitmesi gerekiyor. Ben de 1 yıl kalabilmeleri için burslar veriyorum. Bu günlerde daha yoğun olarak kenar mahallelerde ve
ilçelerde spor yapmaya fırsatı durumu olmayan çocukları
spora teşvik ediyoruz.
Şu anda 50, ama daha sonra 100 olacak suça bulaşmış ama
orada durmak istemeyen çocukları sporla onlara kitap
okutarak hayata kazandırmaya çalışıyoruz.
Başarılıyız da çok şükür. Salonlarda bu çocuklara taekwondo
sporu yaptırıyoruz. Taekwondonun 11 ilkesi var; Ataya saygı,
Hocaya saygı, Arkadaşa bilerek zarar vermemek, Bayrağa
saygı duymak, Şahsiyet kazanmak gibi. Bu ilkeleri ezberletiyoruz, hafta sonu ziyaret ettiğimde, bu konuları masaya
yatırıyoruz, sohbetler ediyoruz. Aileleri dualar ediyor, sürekli
yaramaz tembel çocuklar, artık daha pozitif, daha olumlu bir
psikolojideler ve daha çok ders çalışıyorlar.
Mobilya sektörünün Kayseri ve ülkemizdeki durumu
hakkında bilgi verir misiniz?
Mobilya, 1990’lı yıllarda gelişmeye başlayan, bizim de destek
verdiğimiz, öncü olduğumuz bir meslek dalı. Bayağı gayretler
istiyordu o dönemler, halen de öyle. Daha kaliteli mal, daha
özgün tasarımlar. Müşteri memnuniyeti için işin kalitesi çok
önemli. Biz ipeği kurduğumuz yıllarda, aylık taksitlerinin
karşılığındaki kaliteyi garanti süresinden 10 yıl sonrasına
kadar götürecek sağlamlıkta yaptık. Bu tüketiciler tarafından
çok takdir edildi. Fonksiyonelliği ön planda tuttuk kaliteli
yaptık.
Sizce başarıdaki en önemli prensip nelerdir.
Dürüst, şeffaf, gayretli ve yenilikçi olmak lazım! Ekip çalışması
olmalı, herkesin aklını merkezde toplamak lazım. Hepsinden
önemlisi, kul hakkı oluşmayacak ticaret yapmak lazım.
İş hayatınızdaki en önemli başarınız nedir?
İlkleri hep severim. 2000 e yakın kişi çalışıyor şu anda. İşimiz,
içinizdeki bir boşluğu dolduruyor. Bal yapmayan arı gibi
hissederim kendimi üretmezsem.
İş hayatınızda hiç pes ettiğiniz zamanlar oldu mu?
Pes etmenin arifesine geldiğimiz zamanlar oldu. Biz, 28
Şubat’ı yaşadık. Nuh Mete Yüksel bizi tutukladı. Aklandık
takipsizlikten geldik. Benim Türkiye’me, devletime neler
oluyor ki,,bana o suçla yapılan zulüm niye? İşimi düzgün
yaparım, vergimi veririm, devletten de karşılığını beklerim.
Bütün bunları o dönem anlamış olduk. ‘Yaranamıyorsak niye
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çalışıyoruz ki?” dedik. İpek Mobilyayı hayli yıprattılar.
Ben de o zamanlar şevkle çalışamama sorunu oldu. 2004 de
yeni yeni çalışmaya başladım. O yıllarda genellikle sosyal
işlerle uğraştım.
Kayseri’miz için yapmak isteyip de yapamadınız bir şey
kaldı mı?
İleriki yıllarda yapacağımız çok işler var, bu arada
yaşadıklarımızı hayat hikâyemiz olarak not almayı da istiyoruz.
Üniversite sanayi işbirliği yeterli midir?
Gelişmiş ülkelere biraz bakmak lazım. Hangi telefonun yenisi
çıkmış gidip bakıyoruz. Almanya da üniversiteyle sanayi iç
içe. Orada üniversite sanayiden randevu istiyor, ‘beraber
çalışalım’, diye. Biz en son 45 günlük stajı bile takip ve tatbik
edemiyoruz. Çocukların o üniversiteyi bitirince o işyerine de
alışkın olması lazım. Gençleri üniversiteden gelince alıyorum,
2 sene de biz uğraşıyoruz. Üniversitelerin sanayiyi kovalayıp
bizi ikna etmeleri lazım!
OSB’lerin büyümesi nasıl olmalı?
Kayseri OSB emsallerine göre ileride, ama daha ilerisi yok
mu, var tabi. Genişlemede yeni arzu edilen sektörleri organizeye dâhil etme şekilleri olabilir. Sektörlerin birkaç tanesi bir
araya gelince diğerlerine örnek oluyor.
Haberler dışında televizyonda neler izlersiniz.
Ülkemizdeki gelişmeler buluşlar insanı geliştiren ufuklar açan
mutlu eden kenarda kalmış insanları destekleyen haberler
duyarsam mutlu oluyorum, ama ülkemizde mutlu olacağımız
haberler göremiyorum. İnsanlar magazine yöneliyor artık.
Gergin ortam, insanları mutsuz ediyor, mutsuzluk da verimsizliğe doğru sürükler.
Saffet Aslan nasıl bir eş ve nasıl bir babadır?
Adil olmaya çalışan bir baba, öğretici olmaya çalışan bir
baba. Ancak çocuklar kendileriyle daha çok vakit geçiren bir
baba istiyor. Onu da pek olamadık. Şimdi torunlar var, onlarla
daha çok vakit geçirmeye çalışıyorum. Hayatın pembe kısımlarını değil de, zorluk kısımlarıyla başa çıkmayı öğreten bir
baba olmaya çalıştım.
Son olarak vermek istediğiniz mesaj var mı?
Birlik-beraberlik en büyük kârımız olacak. Kutuplaşmalardan
zarar görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle yeni yönetimimize başarılar diliyorum.
Efendim, bize aman ayırdığınız için sizlere teşekkür
ediyor ve başarılar diliyoruz.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi,
Yapısı ve Teknolojik Gelişmeler Dikkate Alınarak
“Hizmet Araçları“ Filosunu Güçlendirmeye Devam Ediyor
Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak
teknolojik gelişme uyum sağlama, ihtiyaç ve işlevsellik
adına bölgenin genişlemesi dikkate alınarak, bölgemize
ve sanayiciye hizmet vermekte olan itfaiye, ilk müdahale ve kurtarma, çevre ve diğer hizmet araçları
filosunun mevcut durumu gözden geçirilerek, Teknolojinin en son yenilikleriyle donatılmış;
4 adet “itfaiye aracı “
ve 1 adet “ilk müdahale ve kurtarma aracı “ ,
Birer adet “Kar Küreme Aracı “
Ve araç üzerine yerleştirilmiş “İlaçlama Makinesi “ gibi
muhtelif hizmet araçları filoya kazandırılmış oldu.
Son duruma göre;
10 adet itfaiye aracı, 2adet ilk müdahale ve kurtarma
aracı, su tankeri ve arazöz gibi araçlarla Bölge itfaiyesinin daha da güçlendirilmesi sağlanmıştır.
Söz konusu hizmet araçlarına ilave olarak;
Bölgemize yol, bakım, onarım vesair altyapı
hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet yeni iş makinası
alınmıştır.
( 3 adet Lastik Tekerlekli ve Kazıcı Yükleyici ile beraber
1 adet Forklift)
Lastik Tekerlekli Yükleyicilerden;
“1 adedi 21.000 kg kapasiteye sahip.
2 adedi Kazıcı Yükleyici

1 adet Forklift 5.OOO KG kapasiteye sahip.
“Ek olarak; 2 adet de yangın ilk müdahale aracı. Biri
seyyar, biri çekmeli araç üstü” bölgemiz bünyesine
kazandırılmıştır.
Söz konusu yatırımların değeri yaklaşık 4 milyon 100
bin TL civarındadır.
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Endüstriyel Tasarım Merkezi’nde
Workshop Toplantısı Yapıldı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Endüstriyel
Tasarım Merkezi’nde mobilya sektörünün temsilcileri ile Workshop ( fikir üretme) konulu bir toplantı
yapıldı.
Endüstriyel Tasarım Merkezi ev sahipliğinde
gerçekleşen toplantıya Kayseri OSBYönetim Kurulu
Üyesi Seyhan ARİFOĞLU, Bölge Müdürü Ali YAPRAK,
ETM Koordinatörü Şeyma ADIGÜZEL, Erciyes
Üniversitesi’nden Prof.Dr. Cem SİNANOĞLU, Yrd.
Doç.Dr. Afşin Alper CERİT, ORAN Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri Kamil TAŞCI, KOSGEB yetkilisi Sefa
KAYA, KAYMOS Başkanı Yakup DEVECİ ile firma
temsilcileri katıldı.
Toplantıda, Kayseri mobilya sektöründe ki sorunlar,
çözüm önerileri, Etm’den beklentiler (Eğitim, Ar-Ge,
Proje, İnovasyon vs.), Firmaların tasarım, Ar-Ge,
inovasyon konumunda ne noktada olduğu ve vizyon
konu başlıkları değerlendirildi.
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Çelik Kapı Sektörü Yöneticileri İle
“Sektörel Kümelenme Ön Çalışma
Toplantısı “ Gerçekleştirildi
ORAN Kalkınma Ajansı ile Kayseri OSB arasında
18.12.2015 tarihinde imzalanan “Kayseri Sanayisi İçin
Güç Birliği “ Protokolü dâhilinde bölgemizde faaliyet
gösteren sektörlere yönelik toplantılara belirlenen
program kapsamında devam edilmektedir.
Endüstriyel Tasarım Merkezi’nde ( ETM ) gerçekleştirilen
toplantıya Bölgemiz Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Başkan Vekili Şeref Özdemir ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ( ORAN ) Genel
Sekreteri Kamil Taşçı ve kurum yöneticileri katıldı.
Çelik Kapı sektöründeki 28 firmanın yöneticilerinin iştirak
ettiği toplantıda;
Firmalarımızın dayanışma ve işbirliği imkânlarının
güçlendirilmesi, ortak iş yapma kültürünün oluşturulması,
kalite anlayışının daha etkin hale getirilmesi, firmalar için
yurtiçi ve yurtdışında araştırma, inceleme, iletişim ve
etkileşim
faaliyetlerinin
güçlendirilmesi,işletmelerde
kurumsal yönetim, firmalarımızın rekabet gücünün ve
yeteneklerinin artırılması, kümelenme sayesinde bölgesel
ve uluslararası rekabetin elde edilmesi, firmalarımızın
güçlerinin ve potansiyellerinin her fırsatta canlı
tutulması,yabancı
sermayenin
ilimize
gelmesinin
şartlarının hazırlanması, eğitim programlarının düzenlenmesi, Gibi konular ele alındı.
UR-GE destekleri hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgilerin
verildiği toplantıda, çelik kapı sektöründe yaşanmakta
olan sorunlar ve çözüm önerileri ayrıca dile getirildi.
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KA YS E R İ O R GA N İ Z E S AN AYİ BÖL G ES İ

KA YSERİ ORGANİZE SA NA Y İ BÖL G ESİ

86

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Çalışanları
ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri OSB binasında
yangın tatbikatı düzenledi.
Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü organizasyonuyla
gerçekleştirilen tatbikatta, yangın durumunda
hastaların ve yaralıların kurtarılması canlandırıldı.
Yangın alarmının çalması ile bina, kısa süre
içerisinde tahliye edilerek, OSB çalışanlarının
toplanma merkezinde sayımı yapıldı.
Senaryo gereği sedye ve acil yardım malzemelerinin
bulunduğu çantalarla binaya giren, Kurtarma Ekibi,
mahsur kalan yaralıların, ilk müdahalelerinin
ardından bulundukları kattan tahliyelerini başarılı bir
şekilde gerçekleştirdi.
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Kültürel Etkinliklerimiz
* OSB’nin kuruluşunun 40. yılı münasebetiyle ‘’ Sanayinin Dünü Bugünü Ve Yarını ‘’ adlı yaklaşık
600 sayfalık örnek bir eser hazırlanması yönetimimizce karar altına alınmış olup, içerik
çalışmaları tamamlanan söz konusu eserin 2016 Mayıs ayı içerisinde tamamlanması
planlanmıştır.
* Kayseri OSB tarihinde ilk kez ‘’ Kayseri OSB Marka ‘’ adı altında 3 aylık dergi hazırlanması,
karar altına alınmıştır. İlk sayısı Ekim 2015’te ; ikinci sayısı Ocak 2016’da yayına hazır hale
getirilmiş ve sanayicilerimiz başta olmak üzere, ilgili kişi, kurum ve kuruluşların istifadesine
sunulmuştur.
* Yurt içi ve yurt dışında firmalarımızın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, Türkçe - İngilizce ve
İngilizce - Arapça dillerinde olmak üzere ‘’ Kayseri OSB Firma Tanıtım Rehberi ‘’ kitabının içerik
çalışmaları tamamlanmış olup, kitabın 2016 Mayıs ayı içerisinde dağıtımı yapılacaktır.
* Yine sanayicilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla ‘’ Yangın Bilinci ve Önlemler‘’ , ‘’ Evsel ve
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi’ kitapları hazır hale getirilmiş olup, sanayicilerimizin istifadesine sunulmuştur.
* Milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY’un ‘’ Safahat ‘’ isimli eseri özel tasarım, cilt ve baskısıyla
farklı bir konsept haline getirilmiş olup, üyelerimiz başta olmak üzere ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlarımızın kütüphanelerine kazandırılmıştır.
“ Diyanet İşleri Başkanlığı yayını olan “Mesnevi-i Nuriye” isimli eserin dağıtımı dergimizin 3.
Sayısı ile birlikte devam etmektedir.”
* Şair, yazar ve romancı Muhsin İlyas Subaşı’nın “Gül Devri’ni Arayan Adam” isimli, Milli şairimiz
Mehmet Akif Ersoy’u anlatan eseri ile "Allah'ın doksan dokuz -yüzden bir eksik- ismi vardır. Kim
bunları sayarsa (ihsâ) Cennet'e girer" Hadisi Şerif-i doğrultusunda sanayicilerimize Mehmet
DİKER’in seslendirdiği Esma’ül Hüsna isimli “CD” tüm üyelerimize takdim edilmeye
başlanmıştır.
* Eğitim, sosyal ve kültürel amaçlı benzeri yayınlar temin edilerek ziyaretçilerimize ayrıca
takdim edilmektedir.
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SAFAHAT İçin Teşekkür Mesajları
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Ziyaret ve Ziyaretçiler

Bosna Hersek Heyeti’nden Bölge Müdürlüğümüze Ziyaret
Hacılar Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalamak üzere
Kayseri’ye gelen Bosna Hersek Hadzici Belediye Başkanı
Hamdo Ejubovic, eşi Samira Ejubovic ve Hadzici Belediyesi
Meclis Üyeleri Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir NURSAÇAN’ı
ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Şeref ÖZDEMİR ve Yönetim
Kurulu Üyelerimizle birlikte Hacılar Belediye Başkanı Doğan
Ekici’nin de bulunduğu toplantıda bir konuşma yapan Yönetim
Kurulu Başkanımız Tahir NURSAÇAN;
“Heyeti, ilimizde görmekten memnuniyet duyduklarını, Bosna
Hersek’le geçmişe dayanan güçlütarihi ve kültürel
bağlarımızın bulunduğunu, dost ve kardeş her iki ülke
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.
Bosna Hersek Heyeti’ne, Kayseri OSB’nin hizmetlerini tanıtıcı
slayt sunumu yapıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Hadzici Belediye Başkanı
Hamdo Ejubovic’te,
“Karşılıklı ilişkilerin artmasından memnuniyet duyacaklarını,
bunun yeterli olmadığını, Bosna Hersek’te 2 milyon gibi bir
Müslüman nüfusuna sahip olunsa da Avrupa’nın ortasında
bulunan bir ülke olarak kendilerinin önemli bir nüfuza sahip
olduklarını, yatırım ve ticaret için Türk işadamlarını ülkelerine
beklediklerini” belirtti.
Toplantıya katılanlara Bosna Hersek’te sınai, ticari, enerji,
turizm, tarım,ve hayvancılık alanlarında yatırım imkanları
konusunda slayt sunumu yapıldı.
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Ziyaret ve Ziyaretçiler

Hollanda Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi
Bölge Müdürlüğümüze Ziyarette Bulundu
Hollanda Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi JeroenKELDERHUİS ve
beraberindeki heyet Bölgemiz Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
NURSAÇAN’ı ziyaret etti.
İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin
ayrıntılı olarak
değerlendirildiği toplantıda; Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir
NURSAÇAN; bölgemizde faaliyet gösteren firmalar hakkında
bilgiler verdi. Yatırım yapmayı arzu eden Hollanda’lı
girişimciler için Kayseri OSB olarak gereken desteğin
verileceğini ifade etti.
Ticaret Ataşesi KALDERHUİS ise;
Hollanda’da yatırımcıların Türkiye’ye gelmesi konusunda daha
fazla çaba gösterildiğini, yabancı yatırımcılar bakımından
Türkiye’de en fazla yatırımın Hollanda’lı yatırımcılar tarafından
yapldığını, sanayide örnek durumda olan Kayseri’yi, yani
Kayseri OSB’de yer alan firmaların çalışmalarınıyerinde
görmek üzere bu ziyaretin yapıldığını, yatırım ve ticari konularda Hollanda’lı ve Kayseri’li girişimcilerin birbirlerine çok
benzediğini, genel anlamda ise bu ziyaret sayesinde
Kayseri’nin sanayi ve ticaret potansiyelini daha yakından
tespit etme imkanı bulduklarını ifade etti.
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KOSGEB ve ORAN
Kalkınma Ajansı ziyareti
Yönetim Kurulu Başkanımız
Tahir NURSAÇAN, Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Şeref
ÖZDEMİR, Yönetim Kurulu
Üyesi Seyhan ARİFOĞLU ile
Bölge Müdürü Ali YAPRAK,
KOSGEB İl Müdürü Ahmet
ÖZBEKLER ve ORAN Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri Kamil
TAŞCI’ya
iade-i
ziyarette
bulundu.

Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi Ziyareti
Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir
NURSAÇAN,
Yönetim
Kurulu
Başkan Vekili Şeref ÖZDEMİR ve
Bölge Müdürü Ali YAPRAK, Nuh
Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kerim GÜNEY’e iade-i
ziyarette bulundu.
Ziyaret sırasında Üniversite’nin
Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa
Nevzat ÖZHAMURKAR, Genel
Sekreter Erdal KOÇER, Kayseri
Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı
Yönetim Kurulu Üyeleri Nurettin
ÖZGEN ve Gönen GÜRLER’ de
hazır bulundu.

6. MOBİLYA FUARINDAKİ
FİRMALAR ZİYARET EDİLDİ
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir Nursaçan,
20-24 Nisan 2016 tarihleri arasında
Dünya Ticaret Merkezi’nde açılan
6.Mobilya Fuarında yer alan firmaların
yöneticilerini ziyaret etti.
Ziyaret sırasında, fuar çalışmaları
hakkında firma yöneticilerinden ayrıntılı
bilgiler alan Nursaçan, çalışmalarında
başarı, kolaylık ve bereketli kazançlar
diledi.
Bölge Müdürlüğü uhdesinde faaliyet
gösteren ve fuarda yer alan Endüstriyel
Tasarım Merkezi’ni de ( ETM ) ziyaret
eden Nursaçan, Endüstriyel Tasarım
konusunda
Bölge
sanayicilerine
danışmanlık
hizmetinde
bulunan
Merkez yetkilileri, çalışmaları hakkında
bilgiler verdi.
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Kayseri Şeker’e Ziyaret
Kayseri OSB Yönetiminin Başkanı Tahir
Nursaçan ile birlikte tam kadro katıldığı
Kayseri Şeker’deki ziyarette Kayseri
Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker
Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı
Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Üyesi Hurşit Dede,
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü
Levent Benli hazır bulundu.
Ziyaret esnasında konuşan Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; "Kayseri
Şeker’i Kayserimize yaraşır ve yakışır
şekilde yönettikleri ve Türkiye’nin
gözbebeği haline getirdikleri için
teşekkür ediyoruz" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Kayseri Pancar Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
"Başkanımız Tahir Nursaçan ile çok
değerli yönetim kurulu üyeleri ziyarette
bulundular. Kendilerini şerefle ağırlama
imkanı bulduk. Oldukça yararlı bir
sohbet gerçekleştirdik.
Kayseri OSB yönetimi olarak Kayseri
Sanayisine yaptıkları hizmetlerinden
dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.
Kayserimizin
sanayide
gelişmesi
konusunda gece gündüz çalışıyorlar,
diye konuştu.

TSE’den Ziyaret
Türk Standartları Enstitüsü Genel
Sekreteri Mehmet BOZDEMİR ve
Türk Standartları Enstitüsü Kayseri
İl Koordinatörü Mahmut ULAŞ,
Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir
NURSAÇAN’ı ziyaret etti.
Ziyarette, kurumlar arası işbirliği
imkânları
üzerinde
görüş
alışverişinde bulunuldu.
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Çevre Ve Şehircilik İl Müdürü Namık Güver
ve Beraberindeki Heyet Bölge Müdürlüğümüzü Ziyaret Etti
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Namık Güver, Müdür Yardımcıları
ve Müdürlük personelinden oluşan bir heyet Bölge
Müdürlüğümüzü ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir Nursaçan ve Bölgemiz Yöneticileri ile birlikte Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi ve
Güneş Enerji Sisteminin ( GES ) bulunduğu tesislerinin yanında,
Bölgemiz içerisinde yer alan ve İç Anadolu’nun en yüksek
Bayrak Projesi olan mevkii yerinde gezen heyete, çalışmalar
hakkında teknik bilgiler sunuldu.
Diğer OSB’ler içerisinde yatırım, işletme ve ekipman kalitesiyle
örnek bir tesis konumunda olan ve 40 bin m3/gün kapasiteli
Atıksu Arıtma Tesisinde, halen 30 bin m3/gün atıksu
arıtılmaktadır.
Fiziksel, kimyasal, biyolojik arıtma ve çamursuzlaştırma ünitelerinin bulunduğu, proje özellikleri ve ekipman kalitesiyle OSB’ler
içerisinde örnek bir tesis olup, 2013 yılında, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından OSB’ler arasında yapılan ‘’ En Temiz ve En
Çevreci OSB ‘’ yarışmasında birinciliğe layık görüldü.
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MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü
Osman Nuri GÜLAY Bölge Müdürlüğümüzü Ziyaret Etti
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürü Osman Nuri GÜLAY, Bölgemiz Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir NURSAÇAN’ı ziyaret etti.
MEB Eğitim Politikaları Daire Başkanı Recep ALTIN,İl Milli Eğitim
Müdürü Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU, İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Ercan YILDIZ, METEM Müdürü Orhan BAYAR, Bölge
Müdürü Ali YAPRAK ve bazı iş adamlarının da hazır olduğu
görüşmede;
Türkiye ekonomisinin, büyüme potansiyeline bağlı olarak gün
geçtikçe daha donanımlı, daha yüksek niteliklere ve becerilere
sahip olan işgücüne ihtiyaç duyduğu, teknolojik gelişmeler ve
uluslararası rekabet baskısı, iş dünyasının sürekli değişen
ihtiyaçlarını karşılamanoktasında eğitim sistemine, özellikle de
mesleki eğitime çok önemli bir rol düştüğü,
Bu anlayıştan hareketle,Kayseri Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü tarafından; sanayinin ihtiyaçduyduğu nitelikli eleman
ihtiyacını karşılamak, planlı - programlı ve sürdürülebilir bir
istihdam politikası oluşturabilmek amacıyla Kayseri OSB’nin
katkılarıyla 2012-2013 öğretim yılında hazır hale getirilen Mesleki
ve Teknik Eğitim Merkezi’ndeki ( METEM ) mevcut uygulamaların
yanında,Mesleki ve Teknik Eğitimde nitelikli eleman ihtiyacının
beklenen ölçüde karşılanması konusunda alınması gereken ilave
tedbirler, Teorik ve pratik eğitimi kapsayan eğitimlerin sanayi
dünyasının gerçeklerine uygun ve arzu edilen şekilde yapılması,
Özel Mesleki Teknik Eğitim okullarının açılmasına yönelik
teşviklerindaha da artırılması, öğrencilere işletmelerde uygulanacak staj uygulamaları, Mesleki ve Teknik Eğitim müfredatında
öğrencilerin öz güvenlerini geliştirici faaliyetlerin artırılması,
sosyokültürel etkinlikler ve kişisel gelişim programlarının
uygulanması ve analizlerinin yapılması, değerler eğitimi gibi
konulara daha da ağırlık verilmesi, Bakanlığın yeni uygulamaları
Hususları karşılıklı olarak dile getirilmiştir.
Bölgede faaliyet gösteren firma ziyaretinden sonra,MEB ile
işbirliği halinde, Kayseri OSB’nin katkılarıyla eğitim-öğretime
devam edilen Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden
Genel Müdür Osman Nuri GÜLAY ve beraberindeki heyet, okul
yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte, Makine Teknolojisi, Mobilya İç Mekân Tasarım ve diğer atölyeleri birlikte
gezerek, okul yöneticilerinden uygulamalara dair ayrıntılı bilgiler
aldı.
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Hayriye Ulubaş Kur’an Kursu’nun Açılışı Yapıldı
Hayırsever İş adamı Osman ULUBAŞ tarafından yaptırılan “ Hayriye Ulubaş Kur’an Kursu “nun açılışı
Ekonomi Bakanımız Mustafa ELİTAŞ tarafından gerçekleştirildi.
Açılış törenine, Bölgemiz Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan ARİFOĞLU ve Süleyman SARPTAŞ ile Bölge
Müdürümüz Ali YAPRAK’ta iştirak etti.
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İŞKUR Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İşverenlerine
Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi
Kayseri OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Çalışma ve İŞKUR Müdürü
Rıfat Çetinkaya, 2016 Mart ayı sonu itibariyle 12 bin 952
kişiye işsizlik sigortası kapsamında ücret ödediklerini
söyleyerek kentteki en büyük işverenlerden biri konumunda olduklarını vurguladı.
Çetinkaya; "Kendimize göre eksik konuları çıkarttık, daha iyi
neleri yapabiliriz, sanayicilerimize nasıl faydalı olabiliriz onları
çıkardık.
Biz
ürünümüzü,
hizmetimizi
yeterince
tanıtamadığımızı düşünüyoruz. O yüzden bu toplantılarımızı
tek ve grup bazında yapalım dedik. Bu toplantılarımızın amacı
istihdam. İstihdamı artırmak ve onları size tanıtmak istiyoruz.
Birinci konumuz işgücü piyasasının araştırılması ve çalışma
ilişkilerinde yaşanılan sorunlar şeklinde. İl Müdürlüğümüz
2016 Mart itibariyle 47 programda 1770 kişiye toplum yararına
program uygulamış. İşbaşı eğitim programı 725 programda
bin 389 kişiye uyguluyor. Bin 389 kişi bana göre çok az bir
rakam. Parasını biz veriyoruz, her türlü şeylerini devlet
karşılıyor. Acaba istihdam niye artmıyor diye düşünüyoruz.
İşsizlik sigortasından da Mart ayı sonu itibariyle 12 bin 952
kişiye bir şekilde ücret ödüyor. Yani Kayseri’deki büyük
işverenlerden bir tanesiyiz. Bizim işveren olma gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından toplantıya
katılanlara 'Mesleki eğitim kursları ve toplum yararına
program', 'Engelli çalıştırma zorunluluğu ve uygulamaları',
'İşgücü piyasası talep araştırması', ' İşbaşı eğitim programı ve
teşvikleri', ' Çalışma ilişkileri iş ve işlemleri' konularında bilgiler
aktarıldı.
Programa İŞKUR yetkililerinin yanı sıra, Kayseri Organize
Sanayi Bölge Müdürü Ali Yaprak, Endüstriyel Tasarım Merkezi
Proje Yöneticisi Ali Kulak ve sanayiciler katıldı.
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KAYMOS’un “ Gala Gecesi ve Ödül Töreni “ yapıldı
Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen “
Gala Gecesi ve Ödül Töreni “ mobilya sektör temsilcilerini
buluşturdu.
Yönetim Kurulu Üyemiz Süleyman SARPTAŞ ve Seyhan
ARİFOĞLU ile Denetim Kurulu Üyemiz Ali İSTANBULLUOĞLU
ve Nihat KÜÇÜKUSTA, Bölge Müdürümüz Ali YAPRAK ve
Bölge Müdür Yardımcımız Adil ÖZHAN’ın katıldığı gecede
Seyhan ARİFOĞLU bir konuşma yaptı. KAYMOS yöneticileri
tarafından ARİFOĞLU’na plaket takdim edildi.
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Verimlilik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 25 Nisan 1 Mayıs
tarihleri arasında yurt genelinde düzenlenen “ Verimlilik
Haftası “ etkinlikleri kapsamında, Kayseri Bilim Sanayi İl
Müdürlüğü, KOSGEB ve Bölgemiz işbirliği ile “ Verimsiz
Elektrik Motorlarının Dönüşümü “ konulu bir toplantı
düzenlendi.
İl Müdürlüğü Yetkilileri, Bölgemiz Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Nursaçan veBakanlık uzmanları tarafından yapılan
konuşmalarda; enerji verimliliği, enerji verimliliği alanında
ülkemizdeki mevcut durum, verimlilik-ekonomik büyüme
ilişkisi, verimlilik farkındalığının oluşturulması, dünyada
ve ülkemizde verimlilik çalışmaları, sanayi ve sanayi
dışında tüketilen enerji, işletmelerde yüksek verimli
elektrik motor kullanımının teşvik edilmesi, temiz üretim ve
yenilikçilik gibi haftanın anlam ve önemine dair konularda
slayt sunumunun yanında önemli bilgilere yer verildi.

Emekli Olan Personelimize Teşekkür Plaketi Takdim Edildi
Bölgemize bağlı Çevre Yönetim Müdürlüğü’nde Çöp Toplama Kamyon Şoförü olarak 09.08.1995’te göreve başlayan Sayın Galip
ÇİFCİ 20.04.2016 tarihinde emekli oldu.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tahir NURSAÇAN tarafından; emekli olan Sayın Galip ÇİFCİ ’ye bugüne kadar yapmış olduğu
hizmetlerinden ve katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim edildi.
Kayseri OSB çalışanları olarak Sayın Galip ÇİFCİ’ye bundan sonraki hayatında sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dileriz.
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“Biz Tüccar değil
Sanayiciyiz”

Seyhan ARİFOĞLU
Söyleşi
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söyleşi

Kendini, kendi işyerinde eğitip yetiştiren Sanayici

Seyhan ARİFOĞLU

ile söyleşi

Röportaj: Recep YILDIRIM

"Biz Tüccar Değil, Sanayiciyiz.
Ülkemizin İstihdamına Katkıda
Bulunmak İstiyoruz!"
"Kayseri, mobilya sektöründe ülkenin başkenti. Sorunlar problemler muhakkak var. En büyük eksikliğimiz tasarım, ARGE VE
DIŞ TİCARET. Dünya mobilya ihracat pazarından sadece %
1,5 lik bir pay alıyoruz. Çok yetersiz bir rakam. Bunun için
çalışıp, katma değerli ürünler yapıp, yurt dışına ağırlık
vermemiz lazım. Bir tasarım merkezimiz var. Üniversitemizde
bunla ilgili bir bölüm yok maalesef.
Meslek Lisesinden öğrenci yetişip gelecek, üniversitede bu
alanda yetişmiş mühendisler olacak. Tasarım çok önemli bir
konu, tasarımcı, alanı çok iyi tanımak zorunda. Fabrikalara
gidip çok iyi analiz yapılmalı. Bilimsel çerçevelerde çalışmalar
yapıyoruz!"
Bu sohbetimiz Orhan Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi ve
aynı zamanda Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan
ARİFOĞLU ile olacaktır. Bizlere zaman ayırdığınız için
teşekkür ederiz. Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Foto: Kemal ALAN

1973 Kayseri doğumluyum. İlkokulu bitirdikten sonra bu
mesleğe başladım. Serüvenimiz 1986 yılında Eski Sanayi'de 2.
katta başladı. Kayseri'de ki bütün sanayi birleşim yerlerini
gezdik. Doğu Sanayi, 1991 Ağaç İşleri, 2001 yılında da Organize Sanayi'ye geldik. 21 ve 33. caddede üretimlerimizi
yapmaktayız.
Kaç çalışanınız var?
150 kişiye istihdam sağlıyoruz.
İhracat yapıyor musunuz?
İhracat yapıyoruz ve her geçen gün ihracat yaptığımız ülke
sayısı artıyor.
İşe aldığınız gençlerde ne gibi özellikler arıyorsunuz?
Eskiden şöyle bir tabir kullanırdı babalarımız; " Eti senin,
kemiği benim." Şu andaki gençlerimizde en büyük sıkıntı
maalesef tembellik. Bu da sanırım aşılabilir. Şimdiki nesil çok
şanslı. Gerçekten çok iyi şartlarda çalışıyorlar. Bizim
dönemimizde, ulaşım kendimize aitti, öğle yemekleri maalesef
olmazdı, akşam iş bitene kadar mesai olmazdı. Mesai saati
diye bir şey yoktu. Şimdi şartlar çok rahat.
Peki, Kayseri ve ülkemiz geneline baktığımız zaman tabi ki
işsizlik var. İşsizliğin olmadığı söylenemez, ama bazen
bakıyorsunuz ticarethanelerin camlarında, fabrikalarda ve
değişik yerlerde; 'vasıflı-vasıfsız işçi aranıyor' yazıları
görüyoruz. Yani iş beğenmeme mi var, işsizlik mi? Nedir
Efendim bu konuda ki düşünceleriniz?
Maalesef bu konu sanayicinin derin bir yarası. İş beğenmeme
var. Bakıyorsunuz belediye gibi yerlerde inanılmaz iş başvurular var, ama sanayi kesimine başvuru yok. Herkes kolay, rahat
iş arıyor. Herkes masa başında olamaz. Kayseri'de iş
bulamıyorum diye bir mazereti kabul etmiyorum. En çok
tıkandığımız noktada bu. Vasıfsız eleman bile bulmakta
zorlanıyoruz. 'Gel işi öğreteceğiz', diyoruz, 'vasıf kazandıracağız', diyoruz, ama maalesef bulamıyoruz. 11-12 bin kayıtlı
işsiz var Kayseri'de. Bunların hepsine mesaj atılıyor, 'falanca
fabrikada iş var', diye. Gelen 6-7 kişi, işe başlayan ise 1-2 kişi
oluyor. İş beğenmeme var kesinlikle.
Siz kaç yaşında çalışmaya başladınız?
12-13 yaşında çırak olarak başladım. Çıraklık, kalfalık sonra
ustalık yaptım. 'Çıraklığını yapmadığın bir işin ustası
olamazsın', derler. Bazı meslektaşlarımın çok sevdiğim sözü
var "İşime aşığım" diyorlar. Ben de meslektaşlarıma hizmet
etme aşığıyım. Ticaret Odası'nda Mobilyacılar Komite Başkanlığını yapmaktayım. Meslekle, sektörle ilgili hizmet edilecek her
yerde Seyhan ARİFOĞLU'nu herkes görebilir.
Firma olarak 2015 yılını nasıl geçirdiniz? Malumunuz
seçim yılı idi.
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“12-13 yaşında çırak olarak başladım. Çıraklık, kalfalık sonra
ustalık yaptım. 'Çıraklığını yapmadığın bir işin ustası olamazsın',
derler. Bazı meslektaşlarımın çok sevdiğim sözü var "İşime
aşığım" diyorlar. Ben de meslektaşlarıma hizmet etme aşığıyım.”

2015 yılı maalesef Türkiye'de kayıp bir yıl olarak geçti. Ama 1
Kasım Seçimlerinden sonra, istikrar sağlandı. Yeniden
doğmuş gibi olduk. Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri
siyasi istikrarsızlık.
7 Haziran'da istenilmeyen bir netice çıktı. 6 aylık bir süreçte
tüm yatırımlar durdu. 1 Kasım'dan sonra güven geldi. İnşallah
4 sene ülkenin önü açık. Güçlü bir iktidar, güçlü bir devlet var.
Çok iyi bir liderimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye için
çok büyük bir nimet. Allah ona hiç zarar ziyan vermesin İnşallah.
Sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorsunuz. Kayseri
OSB Yönetim Kuruluna seçildiniz. Olağan Genel Kurul
sürecinden biraz bahseder misiniz?
04.05.2015 de bir seçim oldu. Seçimden önce, şu anda ki
başkanımla beraber yola çıkıldı. Bir ekip halinde, hep beraber
masanın etrafında toplanıldı. Başkanım bu konuda çok
adaletli davrandı. Herkes yönetim kurulu başkanı olacak gibi
çalıştı. Bu zamana kadar sanayicilerimiz tek aday oldu, sandık
konmadı, elle seçildi gibi şeylerden şikayet ediyordu.
Bu sefer sandık kondu, oylamalar oldu. Eski yönetime de
hakikaten teşekkür ediyoruz, Allah hepsinden razı olsun.
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Büyük hizmetleri oldu. Biz bu bayrağı aldık. Eksik gördüğümüz
şeyler oldu. Bizden sonra gelenlerde bizim eksikliklerimizi
tamamlayacak. Organize Bölgesinin güvenlik sistemi yoktu.
Bunu büyük bir eksiklik olarak gördük. Çalışmalar başlattık.
Kamera ve altyapı sistemleri oluşturduk. Sanayici; " Geliyorum, muhatap bulamıyorum" diyordu. Nöbetçi başkanlık
sistemi getirdik. Sanayici bundan çok memnun. Burası sanayicinin yeri. Biz burayı sahiplenmeye değil, sahiplerine hizmet
etmeye geldik. Bu, zaten bizim sloganımız. Buralara seçilen
insanların fedakar olması gerekiyor.
Kısa zamanda çok iş yaptık. Beyaz Masa oluşturduk. İnsanlar
sıkıntılarını, şikayetlerini, önerilerini rahatça iletiyorlar. Bu yeter
mi, yetmez! Sürekli büyüyoruz. 2 Milyar Dolara yakın
ihracatımız var. Başkanımız hedefi 5 Milyar Dolar olarak
koydu.
Sürekli taşın üzerine taş koymak lazım. Yönetime
geldiğimizde, bir yangın yaşandı. Çok üzüldük, ama tüm
yönetim gecenin saat 2’sine 3’üne kadar orda idi.
Eksiklerimizi gördük. İtfaiyemizin Müdürü'nün olmayışı,
personelin yetersiz bilgisi gibi. Acil bir şekilde yeni İtfaiye
Binasının inşaatını başlattık. Yeni araçlar ve makineler alındı.

söyleşi
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Kendini, kendi işyerinde eğitip yetiştiren Sanayici

Seyhan ARİFOĞLU

ile söyleşi

Yangınla ilgili eğitimler yapılıyor. Yeni müdürümüz, riskli olan
bütün işleri A dan Z ye çıkarıp brifing verdi. 1150 tane
fabrikamız var. Çoğunda bekçi yok. Allah muhafaza bir yangın
çıksa sonuç korkutucu olabilirdi, ama tüm önlemleri aldık.
Bunun yanı sıra Fuar Alanımız yapılıyor.
OSB Kanunu'nun bize verdiği yetkiler var. Sınırlarımız içinde
yapamadığımız için projeyi bakanlığa sunduk. İnşallah yakında temelini atacağız. Yalnızca Mobilya Sektörüne yapılmayacak bu merkez. Kayseri’de 8 tane uluslararası fuar yapılacak.
Tarım, hayvancılık, kitap, elektrik-elektronik gibi. Bütün
sektörlere hizmet edecek bir tesis olacak. Mevcut fuar alanı
yetersiz. Yağmur yağınca ciddi sıkıntılar yaşandı 2014 yılında.
Acı bir durum Kayseri için. Kayseri'de 1. aydan 6. aya kadar
olan sürede sadece 1 tane Mobilya Fuarı var. İstanbul'da 80,
Ankara'da 12, Konya'da 8 tane. Buraya gelen misafirler otelde
kalacak, yeme içme, ihtiyaçları olacak. Bir bacasız sanayi
oluşacak. Fuar gerçekten çok önemli. Ama yerle ilgili önerilere
açığız, oturulur konuşulur. Tahir Başkanımız, her öneriye açık
ve şeffaf. Herkese kapısı açık sayın başkanımızın.
Sanayimizin en büyük sorunlarından birisi de nitelikli
eleman sıkıntısı. Bu konuda Kayseri OSB’nin çalışmaları
ile ilgili bilgi alabilir miyiz?
METEM muazzam bir tesis olarak yapılmış. Emeğe geçen
herkese teşekkür ediyorum. 20 milyonluk bir yatırım. 2012

yılında faaliyete geçmiş bir okul. Biz göreve gelince, görev
dağılımı yapıldı. Tasarım Merkezi ile Okulumuz METEM'le ilgili
konular bana verildi. Okul Müdürümüz, Milli Eğitim
Müdürümüz hep beraber sık sık toplantı yaptık. Buranın eğitim
düzeyini nasıl yükseltiriz, verimi nasıl arttırırız gibi çalışmalar
yaptık. Müdürümüzü, öğretmenlerimizi dinleyerek çözümler
ürettik.
Buraya nitelikli öğrencileri çektik. 650 olan öğrenci sayısını
1017 ye çıkardık. 5 Atölyemiz var. Her hafta bir gün kesinlikle
okulumuzu ziyaret ediyorum. Mobilya ile alakalı makineler
alınmış ama çalışmıyor. Eksikleri tamamladık. Sosyal
faaliyetlerde de birçok spor dalında kısa sürede başarılar elde
ettik. Yeni kütüphaneyi, kitaplarla doldurduk, okumaya teşvik
ettik. Bizzat kendim takip ediyorum.
CNC de çalışan bayan arkadaşlarımız var. Bunlar bizi çok
mutlu ediyor. Topluma faydalı kişiler yetiştirmek bizim görevimiz. Okul bitince Kayseri OSB'ye, Kayseri'ye, ülkemize, milletimize faydalı olsunlar istiyoruz. Bu yılda ilk mezunları
vereceğiz. Bir görevi alınca, en iyi şekilde layığıyla yapmak
gerekiyor. Böyle yapılınca da başarı geliyor. Başkanımızın da
Meslek Yüksekokulu projesi var. Sosyal projelerimiz de
devam ediyor. Engelli arkadaşlarımıza elimizden gelen tüm
desteği veriyoruz. Basketbol, futbol müsabakalarına katılıyorum. En son tekerlekli sandalye basketbol maçına

KA YS E R İ O R GA N İ Z E S AN AYİ BÖL G ES İ

Kayseri, mobilya sektöründe ülkenin başkenti. Sorunlar problemler
muhakkak var. En büyük eksikliğimiz tasarım, ARGE VE DIŞ TİCARET.
Dünya mobilya ihracat pazarından sadece % 1,5 lik bir pay alıyoruz.
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gittim. Onların hayat mücadelesini takdir ediyorum. Ve bizim
de buna destek olmamız lazım.
Üretici olmak nasıl bir duygu?
Çok farklı bir duygu. Biz tüccar değil, sanayiciyiz. İmalat
kokusunu almamız lazım. İstihdama katkıda bulunmak
istiyoruz. Biz ülkemizi, devletimiz ve insanlarımızı seviyorsak
üretime önem vermeliyiz.
Sektörünüzün Kayseri ve ülkemizde ki durumu hakkında
kısaca bilgi verebilir misiniz ?
Kayseri, mobilya sektöründe ülkenin başkenti. Sorunlar problemler muhakkak var. En büyük eksikliğimiz tasarım, ARGE VE
DIŞ TİCARET. Dünya mobilya ihracat pazarından sadece %
1,5 lik bir pay alıyoruz. Çok yetersiz bir rakam. Bunun için
çalışıp, katma değerli ürünler yapıp, yurt dışında ağırlık
vermemiz lazım. Bir tasarım merkezimiz var. Üniversitemizde
bunla ilgili bir bölüm yok maalesef. Meslek Lisesinden öğrenci
yetişip gelecek, üniversitede bu alanda yetişmiş mühendisler
olacak. Tasarım çok önemli bir konu, tasarımcı alanı çok iyi
tanımak zorunda. Fabrikalara gidip çok iyi analiz yapılmalı.
Bilimsel çerçevelerde çalışmalar yapıyoruz.
Ülkemizde 30-35 senedir kanayan bir yara var. Ülkemizin
belirli bölgelerinde ciddi terör olayları yaşanıyor. Bir vatandaş olarak sizin değerlendirmeniz nedir bu konuda?
Devletimizin, hükümetimizin bu konu ile ilgili çok sağduyulu bir
çalışması oldu. Barış süreci yaşandı. Ben sık sık Doğu’yu
ziyaret eden bir iş adamı olarak, halkın çözüm sürecinden çok
memnun olduğunu gördüm. Maalesef fitne, bir yerlere çomak
soktu. Ama Türkiye çok büyük bir devlet, bunun da üstesinden
geleceğiz. İnşallah bir an önce çözüm bulunur. Şehit cenazelerine gidiyoruz, uzun süre kendimize gelemiyoruz. Son
noktayı devletimiz koyacak. Kürt vatandaşlarla hiç bir
sıkıntımız yok. Ağrılı, Karslı çalışanlarımız var. Kardeşiz biz.
Organize Sanayi Bölgemize, Bayrağımızı diktik. 70 metre
uzunluğunda, 600 metrekarelik, İç Anadolu’nun en büyük, en
yüksek bayrağını diktik. Bu vatan hepimizin. O bayrak sevgisi
hepimizin kalbinde olan bir sevgi.
Birçok işle meşgulsünüz, özel hayatınıza vakit ayırabiliyor
musunuz?
Aldığımız aile terbiyesi ile görevimizi en iyi şekilde yapmamız
gerektiğini düşünüyorum. Özel hayatımıza fazla vakit
ayıramıyoruz.
Şiirle aranızın iyi olduğunu biliyoruz.
Kayseri'de bir programa katıldım ve orda bir duyuru yaptık. Bir
huzur evi yaptırmak istiyoruz. Belediyemizden sadece yer
istedik. Geri kalan tüm masrafları, sanayici arkadaşlarımız
karşılayacak. Yaşlı insanlarımızın duasını almak gerektiğini
düşünüyorum. Bu konu ile ilgili toplantıda bir dörtlük okumuştum:
"Günü adamı olmaya çalışma,
Hakikatin adamı olmaya çalış,
Gün gelir değişir, Hakikat asla."

Seyhan ARİFOĞLU nasıl bir eş, nasıl bir babadır?
Hanıma ve çocuklara sormak lazım aslında. 'Bir yerde başarı
varsa, arkasında fedakâr bir kadın vardır', diyorum. Birbirimizden memnunuz. Evde istediğim her şey yapılır. Çocuklarımla
da elimden geldiğince vakit geçiriyorum. Gençlere tavsiyem,
ben evlendiğimde önce anne-babamla yaşadım. Bana çok
katkısı oldu. Aile büyükleri ile bir arada olmak evliliğin
oturmasını sağlıyor.
Sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz, sizden sonraki jenerasyona, mevcut sanayicilerimize neler söylemek istersiniz?
Bizden sonra geleceklere hiçbir zaman mücadeleyi bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Kendleri için değil, devleti milleti
için mücadele etmelerini tavsiye ediyorum.
Yeni yönetim olarak kültürel yayınlar hazırlandığını
biliyoruz, bunlar hakkında bilgi verir misiniz?
Dergimizin 2. sayısı çıktı. Burada yapılan işleri anlattık. Kıymetli
sanayicilerimizin röportajlarına yer verdik. Organize sanayi
bölgesinin dünü, bugünü ve yarınını anlatan bir kitap hazırlanıyor. Söz uçar yazı kalır. Eserlerimizin kalıcı olacağına
inanıyoruz. Bizden sonra gelecek nesiller nereden nereye
gelindiğini bu eserlerden öğrenecek. Ayrıca Mehmet Akif
Ersoy'un SAFAHAT isimli eserini sanayicilerimize takdim ettik.
Milli Şairimiz vasıtasıyla, değerlerimizin unutulmaması ve bir
sonra ki nesle aktarılabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz.
Bu eserleri okudukça, dünyaya, hayata, devlete bakış açımızın
değişeceğine inanıyoruz. Dünyanın en büyük sorunu cahillik.
Okula, Camiye saldırı yapan insanlar var maalesef. Okumak
cehaleti yok etmemizi sağlayacaktır.
Bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.
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İş Hukukunda Gece Çalışma ve
Postalar Halinde Çalışma
Ahmet Fevzi BOZKURT

İş Güvenliği Uzmanı (A)
İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Uzmanı
Sanayileşmenin gereği kesintisiz üretim için düzenlenecek çalışma şartları içerisinde gece çalışması da yapılmaktadır. Üretim sürecinin kesintiye uğratılamayacağı
sektörler ve üretim kapasitesinin yüksek oranda
gerçekleşmesi için yapılan çalışmalar ve planlamalar
sonucu gece çalışılması zorunluk haline gelmiş olabilir.
İşletmeler gece çalışmalarında yasal mevzuata uymak
zorundadırlar. Gece çalışmaları veya postalar halinde
çalışma planlanırken aşağıdaki hususları uyulması gerekir:
GECE: 4857 Sayılı İş kanunu 69. Maddesinde:
“ MADDE 69 - Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de
başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde
en fazla on bir saat süren dönemdir.
İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez.(6645
(TORBA kanun) MADDE 37 – 4857 sayılı Kanunun 69 uncu
maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen
işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk
saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.”
Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan
işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan
sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki
haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.
Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az on bir saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.”
Gece çalıştırma yasağı
MADDE 73 - Sanayiye ait işlerde on sekiz yaşını doldurmamış
çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.
On sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında
çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının
görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde
Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Madde 3 - İşveren veya işveren vekilleri, posta sayısı ile her
postanın işe başlama ve bitirme saatlerini, postalar halinde
çalıştırdıkları işçilerin ad ve soyadlarını, ara dinlenmelerini,
hafta tatillerini ve bunlara ilişkin değişiklikleri düzenleyerek
işyerinde işçilerin kolayca görüp okuyabilecekleri şekilde ilan
etmekle yükümlüdür

İşçi Postaları Sayısının Düzenlenmesi
Madde 4 - İşçi postaları;
a) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın
birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen
işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası
çalıştırılacak şekilde düzenlenir.
Gece Çalıştırılma Yasağı
Madde 5 - 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin
birinci fıkrasında tanımlanan gece dönemine denk düşen
20.00-06.00 saatleri arasındaki işçi postalarında, 18 yaşını
doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaktır.
Ücretten İndirim Yapılamayacağı
Madde 6 - Bir işçi postası ile yürütülen işlerde, ikili ya da daha
çok posta sayısının artırılması ya da üç posta halinde çalışılan
işyerlerinde günlük çalışma süresinin 7,5 saatin altında
saptanması sonucunda, çalışma sürelerindeki azalma
nedeniyle, işçilerin ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun,
indirim yapılamaz.
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On sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece
postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık
Bakanlığı’nın görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.
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Gece Çalışma Süresi
Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan
bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır.

Kadın işçiler, gebe olduklarının hekim raporuyla tespitinden
itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.

İşçi Postalarının Değişme Süresi

DEĞERLENDİRME:

Madde 8 - Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları
çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla bir iş haftası
gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin
yerini alacak şekilde düzenlenir.

Yukarıda açıklanan yasal mevzuattan da açıkça anlaşılacağı üzere:

Zorunluluk olmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez. Ancak
4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi uyarınca, gece
çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, olanakların elverdiği ölçüde gündüz
postasında durumuna uygun bir iş verir.
İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği gözönünde
tutularak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme
esası da uygulanabilir.
Posta Değişiminde Dinlenme Süresi
Madde 9 - Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az onbir
saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu hüküm, postası
değiştirilen işçilere de uygulanır.
Hafta Tatili
Madde 11 - Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde,
işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üzere ve
nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur.
İsim Listeleri
Madde 12 - İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi
çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad
ve soyadlarını kapsayan listeler ile bu işçiler için işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili
bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme
Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
:Gece Çalışması
Madde 9- Emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay boyunca gece
çalıştırılması yasaktır.
Yeni doğum yapmış işçinin doğumu izleyen sekiz haftalık süre
sonunda, emziren işçinin ise, 6 aylık süreden sonra gece
çalışması yapmasının güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı
olduğunun hekim raporu ile belirlendiği dönem boyunca,
gece çalıştırılması yasaktır.

1-Gece çalışmasının 20.00-06.00 saatleri arasında çalışma
olduğu, çalışmanın yarısından fazlası gece saatlerine
rastlayan çalışanın gece çalıştığının kabul edilmesi gerektiği,
2-Gece çalışmalarının 7,5 saati geçemeyeceği, (İstisna
olarak turizm, güvenlik ve sağlık işlerinde işçinin onayı
alınmak suretiyle 7,5 saati aşan çalışma yapılabileceği),
3-Doğuran işçinin doğumdan sonra sekiz hafta ve
Emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay boyunca gece
çalıştırılamayacağı, kadın işçiler gebe oldukları doktor
raporuyla tespit edildikten sonra doğuma kadar sürede
gece çalıştırılmasına zorlanamayacağı,
4- 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece
çalıştırılamayacağı,
5-Postalar halinde çalışmalar 24 saat kesintisiz hizmet
verilecek yerlerde en az 3 posta halinde yapılması gerektiği, birbirini takip eden postalar olması gerektiği,
6-Hafta tatillerini 24 saat kesintisiz olarak kullanacak şekilde düzenlenmiş olması gerektiği,
7-Posta değişiminde işçiler en az 11 saat dinlenmeden
diğer postada çalışamayacağı,
8-Postalar halinde çalışmalarda 7,5 saatten az çalışılması
gerekiyorsa, bu husus gerekçe sayılarak ücretten indirme
yapılamayacağı,
9-Postaların kural olarak her hafta değişmesi gerektiği
ancak, iki haftada bir değişen postalar halinde çalışmanın
da yapılabileceği,
10-Postaların işe başlama saatleri, iş bitimi saatleri ve
hangi postada kemlerin çalışacağının işçilerin görebileceği yerde ilan edilmesi gerektiği,
11-İşçilerin ilanda yer alan bilgileri ve sağlık raporlarının
ilgili Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne verilmesi gerektiği,
Hususları gözetilerek ve gece çalışması ve postalar
halinde çalışma yapılabilecektir.

makale
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Amalgam Dolgu Faciası
Ve Felaketi
Dr. Suat ARUSAN

Son 50 yıldır dünyada adından sıkça söz edilen, üzerine
yüzlerce bilimsel çalışmanın yapıldığı; İsveç, Norveç,
Finlandiya, İtalya, Danimarka, Estonya, Almanya, Rusya,
Azerbaycan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi
birçok Avrupa ve Asya ülkesinde ya tamamen yasaklanmış ya da kullanımı ciddi oranda kısıtlanmış bir malzeme
olan Amalgam diş dolguları ne yazık ki Türkiye’de hala
kontrolsüz biçimde %75 gibi oranlarda çok yaygın olarak
kullanılmaktadır ve toplum sağlığını önemli ölçüde tehdit
eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Peki; nedir Amalgam diş dolgularını insanlar için bir tehdit
haline getiren sebep? Kimyasal bileşimi! Amalgamın %50’sinden fazlası doğada bulabileceğiniz en güçlü toksik (zehirli)
ağır metallerden biri olan Civadan oluşur. Ve Civa kimyasal
yapısı itibariyle 22°C oda sıcaklığı gibi düşük sıcaklıklarda bile
buharlaşma özelliğine sahipken; biz onu 37°C ağız içi sıcaklığına yerleştiririz. Böylece ağızda 1 mm2 yüzey alanına sahip
bir Amalgam varken akciğerlere çektiğiniz 1 m3 havada
ortalama 17-36 µg Civaya maruz kalırsınız.

fabrikadır. Dolayısıyla Civamaruziyeti altında üretilen bağışıklık
sistemi hücreleri ortaya konabilmiş bir dizi reaksiyon sonucu
gereksiz yere aktive olur ve antikor üretmeye başlar. Bunun
doğal sonucu ise şanslıysanız alerjik hastalıklar, şanssızsanız
otoimmun hastalıklar demektir.
Otoimmun hastalıklar, bağışıklık sisteminin dost-düşman
ayrımı özelliğini kaybetmesi sonucu vücudun başka organlarına ait masum hücrelere saldırdığı ve buralarda doku hasarı ve
fonksiyon kaybına neden olduğu hastalıklara verilen ortak bir
isimdir.

Doku girişkenliği özelliği çok yüksek olan Civa kolaylıkla
Akciğerlerden kana geçer. İşte burada Civanın ikinci tehlikeli
özelliği devreye girer ki; ağır metaller kanda serbest formda
uzun süre kalamaz. Karaciğer ve böbreğin de bağlayıp
atamadığı Civa hızlı biçimde doku ve organlara sızar ve
burada hücresel hasarlara neden olur.
Yapılmış bilimsel çalışmalarda; Civanın en fazla ve birinci
derecede beyin dokusuna çöktüğü tespit edilmiştir. Beynin
özellikle uyku hormonunun üretildiği Epifiz bölgesi ile vücudun
tüm hormonal sisteminin “komuta kontrol merkezi” olan
Hipofiz alanlarına çöken civa hızlı biçimde buradaki faaliyetleri
bozar ve kişinin uyku kalitesini düşürür, böylece sabah
yorgunluğu, halsizlik, bitkinlik, unutkanlık, dikkat eksikliği,
konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlara yol açar; ayrıca stres
hormonlarının artışına neden olur ki kişilik yapısı ve stresli bir
yaşam tarzı gibi tetikleyici faktörlerin de katkısıyla; anksiyete,
kaygı-endişe bozukluğu, panik bozukluk, nevrotik sorunlar,
uyku bozuklukları, migren, kronik baş ağrıları, vertigo ve
depresyon gibi bir çok nöropsikiyatrik probleme neden olur.
Yine Hipofiz fonksiyonlarının bozulması nedeniyle “sebebi
anlaşılamayan” adet bozuklukları, hormonal sorunlar ve
infertilite (kısırlık) gibi problemlerle yıllarca tedavi edilmeye
çalışılmış defalarca “Tüp Bebek Tedavisi” görmek zorunda
kalmış insanlarda ileri bir incelemede altta yatan faktörün
çoğunlukla Kronik Civa Zehirlenmesi olduğunu üzülerek
görmekteyiz.
Beyin ve bağlantılı sinir dokuları dışında Civa en fazla kemik
iliğine çökmektedir. Bilindiği gibi kemik iliği tüm kan hücrelerimizin ve en önemlisi bağışıklık sistemi hücrelerimizin üretildiği

Dr. Suat ARUSAN
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1974 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun
olmuştur.
1974-1978 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
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“Civanın insan vücudundaki yarılanma süresi 18 yıldır. Toplam atılım süresi 40 yılı
bulmaktadır. Yani gebelik ve emzirme döneminde annenin dişlerindeki Amalgam dolgular yüzünden Civaya maruz kalmış bir bebek hayatı boyunca bir daha asla Civayla
karşılaşmasa bile bu zehiri yaklaşık 40 yaşına kadar vücudunda taşımaya devam eder.
Kaldı ki Türkiye, dünyada süt dişlerine Amalgam dolgu yapılan nadir ülkelerdendir.”
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Tıpkı bir grup askerin masum halka ateş etmesi gibi... Bu
grupta tanımlanmış yaklaşık 100 kadar hastalık bulunmaktadır
ve şu an tıbbın en kronik, en inatçı, en içinden çıkılmaz
hastalıklarını oluşturmaktadır. Otoimmun hastalıklar çoğunlukla ya hiç tedavi edilemez ya da ömür boyu ağır ilaçlarla
baskılama tedavilerini gerektirir.

yarılanma süresi 18 yıldır. Toplam atılım süresi 40 yılı bulmaktadır. Yani gebelik ve emzirme döneminde annenin dişlerindeki Amalgam dolgular yüzünden Civaya maruz kalmış bir
bebek hayatı boyunca bir daha asla Civayla karşılaşmasa bile
bu zehiri yaklaşık 40 yaşına kadar vücudunda taşımaya
devam eder.

Bu hastalıkların başında RomatoidArtrit, AnkilozanSpondilit,
Lupus, Behçet Hastalığı gibi İltihaplı Romatizmalar ve Bağ
Dokusu Hastalıkları, MS, Polinöropatiler, Vaskülitler, Sedef
Hastalığı, Egzama, Ülseratif Kolit ve Crohn gibi Barsak
Hastalıkları, Hashimoto ve Graves gibi Tiroid Hastalıkları ve
Üveitler gelmektedir.

Kaldı ki Türkiye, dünyada süt dişlerine Amalgam dolgu yapılan
nadir ülkelerdendir. Bunun pratik hekimlik hayatımızdaki
yansımalarını; MS gibi erişkinlere özgü hastalıklara yakalanan
çocukların dişlerini kontrol etttiğimizde ve süt dişlerine yapılan
Amalgam dolgulardan ne kadar süre sonra hastalığın ilk
belirtilerinin başladığını sorguladığımızda da görmekteyiz.

Şu anda genelgeçer tıbbi uygulamalar bağışıklık sisteminin bu
şekilde davranmasının sebepleri üzerine gitmek ve bu sebepleri düzeltmek şeklinde değil bağışıklık sistemini ömür boyu
baskı altına almak üzerine odaklanmıştır.

Olayın bir diğer yönü de bizzat diş hekimlerinin hastalarına
Amalgam dolgu yaparlarken maruz kaldıkları Civa ve bunun
kendileri üzerindeki toksik etkileridir. Dolgu yapımı sırasında
diş hekimi Amalgam kapsülünü açtığında; oda havasındaki
Civa yoğunluğu 1,000 µg/m3 gibi inanılmaz yüksek seviyelere
ulaşır. Bu rakam OSHA (Amerikan Mesleki Güvenlik ve Sağlık
İdaresi) limitlerinin 200, ATSDR (Zehirli Bileşenler ve Hastalık
Kayıt Ajansı) limitlerinin 50.000 katıdır.

Ancak olaya geniş bir perspektiften bakıldığında bu tür sorunların temelinde kemik iliğine özel bir ilgi duymasından dolayı
başını ağır metallerin çektiği bir grup toksik maddeye çok
düşük dozlarda ama uzun süreler maruz kalmak gibi toksikolojik sebeplerin yattığı görülmektedir.
Çok düşük dozlarda ama uzun süreler… İşte bu tam da Kronik
Civa Zehirlenmesinin tarzıdır.
Beyin dokusuna çöken bölümünün sinir sistemini bozduğu,
kemik iliğine çöken kısmının bağışıklık sistemini sabote ettiği
Civanın bu iki bölge dışında en fazla etkilediği iki organ
Karaciğer ve Böbrektir. Bu anlamda yine yıllarca sebebi
anlaşılamamış Karaciğer fonksiyon bozukluklarının ve Böbrek
Yetmezliklerinin mutlaka toksikolojik açıdan da ele alınması
gerekmektedir.
Oda sıcaklığında buharlaşabilme, kan-beyin bariyerini yüksek
oranda geçebilme gibi pek çok tehlikeli özelliği bulunan Civa;
aynı zamanda Plasentayı (göbek kordonu) geçebilen tek ağır
metaldir. İşte burada karşımıza çıkan sorun çok daha kritiktir.
Zira Amalgam dolguları bulunan gebe bir kadının kanında
bulunan Civa tıpkı diğer organlara sızdığı gibi Plasentayı
geçerek bebeği de etkileyebilmekte ve bebeğin iç organlarında, beyin ve kemik iliğinde birikime neden olabilmektedir. Yine
süt bezlerine de geçebilen Civa, anne sütüyle beslenen
bebeklerde maruziyetin devamına neden olmaktadır.
Hayatın erken dönemlerinde ağır metallere maruz kalınması
ve beyin dokusunda Civa birikimi ile son derece yakın ilişkisi
olduğu üzerine pek çok bilimsel çalışmanın bulunduğu Otizm
ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Sendromu gibi vakaları bu
açıdan da ele almak gerektiği ortadadır.
Bir dip not olarak söyleyelim ki Civanın insan vücudundaki

1989’da yapılan bir bilimsel çalışmada 8 diş hekimi ve 27
kontrol otopsisinden Hipofiz bezi örnekleri alınmış ve bu
örneklerdeki Civa miktarı ölçülmüştür. Ortalamalar dikkate
alındığında diş hekimlerinin Hipofiz Civa miktarlarının kontrol
grubuna göre yaklaşık 40 kat yüksek olduğu saptanmıştır.
1987’de yayınlanan bir başka çalışmada ise 81 bayan diş
hekiminde, saçtaki toplam Civa miktarı ile geçmişlerindeki
düşük, ölü doğum gibi üreme bozuklukları arasında, kontrol
grubuna göre anlamlı derecede farklılık belirlenmiş ve diş
hekimlerinde
Civaya maruziyet ile üreme bozuklukları arasındaki ilişki ispatlanmıştır. Zaten Amalgam dolgu kutularının üzerindeki uyarı
etiketlerinde “sakat doğumlara ve benzer üreme sistemi bozukluklarına neden olabileceği” açıkça belirtilmektedir.
Sonuç olarak; gerek toplum sağlığı gerekse de diş hekimleri
açısından mesleki bir sağlık sorunu olarak Türkiye’nin en
önemli ve öncelikli ele alınması gereken konusu olan Amalgam diş dolgularının; Sağlık Bakanlığı tarafından kontrollü
şekilde kullanımdan kaldırılması ve belirlenen gruplarda
uluslararası protokollere uygun şekilde var olan Amalgamların
sökümlerinin yapılması elzemdir.
Aksi takdirde kronik hastalıklar açısından her geçen yıl daha
da bozulmaya devam eden toplum sağlığımızı korumak
mümkün görünmemektedir.
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Bosna Hersek
Avrupa'nın güneydoğusunda kalp şeklindeki bir alan
üzerinde yer alan Bosna Hersek, Avrupa'nın bitki
örtüsü ve hayvanlar alemi en zengin coğrafyalarından birinde yer almaktadır. Bosna Hersek Yugoslavya'da Komunist idarenin yıkılması ile kurulan
cumhuriyetlerden biri. Doğu ve güneydoğudan
Sırbistan ve Karabağ, kuzey ve batıdan Hırvatistan ile
çevrilidir.
Dalmaçya'da 20 kilometre uzunluğunda bir kıyısı
vardır. Bosna adı, topraklarını sulayan Bosna Nehrinden gelir.
Bosna Hersek’in Bağımsızlık Süreci (1991 – 1995)
Slovenya ve Hırvatistan’ın başlattığı Yugoslavya’nın
dağılma sürecinde, Sırplar artık elde kalan topraklar
dahilinde ve kendilerinin önderliğinde yeni bir Yugoslavya kurmayı hedeflemişlerdir. Bu bağlamda, Bosnalı
Sırplar, Slovenya ve Hırvatistan’ın bağımsızlıklarının
ardından Bosna Hersek sınırları içerisinde kurdukları Sırp
Cumhuriyeti’ni 9 Ocak 1992’de ilan etmişlerdir. Bunun
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öncesinde ise Bosna Hersek Parlamentosu, 15 Ekim
1991’de bağımsızlık kararı almış ve bu karar 1 Mart
1992’de referanduma sunulmuştur. Referanduma,
Boşnaklar ve Hırvatlar katılırken, Sırplar referandumu
boykot ederek katılmamıştır. Bosna Hersek genelinde
%63 oranında katılım olmuş ve referandum %99.43’lük
oranla bağımsızlık lehine sonuçlanmıştır.
Fakat Bosna-Hersek meselesinin çözümü için değişik
tarihlerde gerçekleştirilen görüşmeler ve arabuluculuk
çalışmaları da bir sonuç vermemiştir. 1994'ün sonuna
gelindiğinde Bosna-Hersek'teki iç savaşın aldığı can
sayısı 250.000'i, göçe zorladığı insan sayısı ise 1 milyonu
aşmıştı.
Bosna-Hersek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alija İzetbegović çok büyük askerî güce ve imkana sahip olan
Sırplarla, her türlü askeri imkandan yoksun ve hiçbir dış
desteğe sahip olmayan Bosna-Hersek halkını karşı
karşıya getirmemek için önce oldukça temkinli bir politika izledi.

Bosna-Hersek
Başkent

Nüfus

Yüzölçümü

Saraybosna

4,622,163
(Tahmini)

51.197 km2

Devlet Başkanı

Başbakan

Dışişleri Bakanı

Vjekoslav BEVANDA

Zlatko LAGUbMDZİJA

Konuşulan Diller

Para Birimi

GSMH

Boşnakça, Sırpça, Hırvatça

KM
(1 KM = 1,95 €)

8,859 USD (2011)

(Cumhurbaşkanlığı Konseyi)
Nebojsa RADMANOVİÇ
(Başkan)
Bakir İZETBEGOVİÇ (Üye)
Zeljko KOMSİÇ (Üye)

Tarihi ve Doğal Güzellikleriyle Bosna Hersek
Dört mevsimin de doyasıya yaşandığı bu küçük ama
insanı büyüleyen ülke, her türlü turizmin cazibe merkezlerinden biri olma özelliğine sahiptir. Uzayıp giden
nehirleri, gizemli mezar taşları, tarihi önemi büyük
manastırları, Adriyatik Denizi boyunca uzanan plajları,

kışın doyasıya yaşandığı dağları, farklı kültürleri
barındıran sosyal yaşamı ve tarih kokan eserleri ile baş
döndürücü bir ülkenin varlığına şahitlik edeceksiniz.
Ülkenin başkenti Saraybosna'nın merkezinde yer alan
tarihi pazarı ve Mostar'da bulunan Eski Köprü'yü (Mostar's Stari Most) mutlaka görmelisiniz.

dünyadan
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Mostar Köprüsü | Bosna-Hersek
Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin Mostar şehrinden geçen,
Neretva Nehri üzerinde Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar
Hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edilen köprü. Mimar
Sinan’ın öğrencisi olan Hayreddin, köprü için 456 kalıp taş
kullandı.
Köprü, çevresindeki kente adını da verdi. Mostar, Hersek
bölgesinin ana kenti oldu. Böylece Mostar, Hersek bölgesinin
önemli bir şehri haline geldi.
Mostar Köprüsü, cesur sporcular tarafından yıllarca bir atlama
platformu olarak kullanıldı. Geleneğe göre şehrin erkekleri,
nişanlılarına cesaretlerini ispatlamak için düğün öncesinde
köprüden atlarlardı.

1997’de başladı. Köprünün inşaatını Türk şirketi olan ER-BU
üstlendi. Macar ordusundan dalgıçlar orijinal taşları nehir
yatağından bulup vinçlerle çıkardı. Civardaki taş ocaklarından
yeni taşlar da getirilerek köprü yapımında kullanıldı.
Orijinal modele sadık kalan şirket, köprünün temellerini de
sağlamlaştırdı. 30 metre uzunluğundaki, 24 metre yüksekliğindeki köprünün kemerindeki çalışma Haziran 2002’de
başladı. Kilit taşı Ağustos 2003’te yerine konuldu.
İnşaatı tamamlanan Mostar Köprüsü, aralarında Türkiye’nin
de bulunduğu çok sayıda devletin temsilcilerinin hazır bulunduğu bir törenle, İngiliz Prensi Charles tarafından 23 Temmuz

Yıkılışı
Bosna-Hersek’te başlayan iç savaş sırasında Mostar
Köprüsü’ne ilk saldırıyı 1992’de Bosnalı Sırplar düzenledi.
1993’te Hırvat tankları köprüye daha büyük bir zarar veren
saldırılarını başlattı. Kasım ayının sonunda köprü tamamen
yıkıldı. Dev taşları, Neretva Nehri’nin sularına gömüldü.
Mostar Köprüsü, yüzyıllar boyunca Bosna’da hoşgörü ve
kültürel çeşitliliğin sembolüydü. Şehrin Müslüman ve Hırvat
kesimini, birbirine bağlıyordu. Köprünün yıkımı, Mostar’ın çok
uluslu mirasının reddedilmesi anlamına geliyordu.
Yeniden İnşası
Mostar Köprüsü’nün eski haline uygun olarak yeniden inşa
çalışmaları (TİKA) Unesco ve Dünya Bankası’nın desteğiyle

2004 tarihinde açıldı. Açılışı çok sayıda televizyon ekibi naklen
yayınla seyircilerine ulaştırdı.
Mostar Köprüsü, eski Mostar şehriyle birlikte 2005 yılında
Dünya Miras Listesi’ne eklendi.
Bugün çok uluslu bir yönetim tarafından idare edilen
Mostar’da savaş döneminde başlayan bölünmeler hala
devam etmektedir. Hırvatlar nehrin batısında, Müslümanlar ise
doğusunda yaşıyor. Savaş sırasında şehirden ayrılan Sırplarsa bir daha geri dönmedi.
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Alija
İzetbegović,
1925'te
bugün
Bosna-Hersek'in
kuzeybatısında bulunan Bosanski Šamac kasabasında
Dünya'ya geldi. Ailesi İslâmî duyarlılığa sahip bir aileydi. Ancak
İzetbegović, Müslümanları Avrupa'ya dışarıdan girmiş
kimseler olarak gören bir çevrede yetişti. Saraybosna'da bir
Alman lisesinde eğitim gördü. Bilime önem veren ve disiplinle
çalışan bir öğrenci olarak tanındı.
Lise çağında üstün kabiliyetleriyle ve İslamî konulara ilgisiyle
öne çıktı. O dönemde bazı arkadaşlarıyla birlikte dinî konuları
tartışmak amacıyla Mladi Muslimani (Müslüman Gençler
Kulübü) adını verdikleri bir kulüp kurdu. Bu kulübü
kurduğunda henüz 16 yaşındaydı, fakat oldukça etkin ve
üretken bir düşünce kabiliyetine sahip olduğu gözleniyordu.
Bu yüzden kurduğu kulüp bir düşünce kulübü olmaktan
çıkarak aktivite kulübüne dönüştü. Dolayısıyla birtakım eğitim
ve hayır faaliyetlerine öncülük etmeye başladı. Ayrıca genç
kızlar için de ayrı bir birim oluşturdu. İkinci Dünya Savaşı
esnasında da ihtiyaç sahiplerine yardım etti.
II. Dünya Savaşı Yılları
İzetbegović'in kurduğu Müslüman Gençler Kulübü oldukça
önemli faaliyetler gerçekleştirdi. İkinci Dünya Harbi
esnasındaki faaliyetleriyle de herkesin dikkatini çeken gözde
bir oluşum hâline geldi. Ancak bu savaş esnasında tüm Yugoslavya, Almanların işgaline uğramıştı. Bu savaş esnasında
Sırp Çetnikler Alman askerlerinin de desteğinden yararlanarak
Bosna'da 100.000 Müslüman’ı öldürdüler.
Komünist Rejim
13 Ocak 1946'da Yugoslavya yeniden bağımsızlığına kavuştu.
Ancak bu bağımsızlık hareketinde Komünist Parti yanlıları
önemli bir rol üstlendiklerinden bağımsızlık sonrasında da
ülkede yönetimi ele geçirdiler. Ülkenin resmî statüsünü de
federal cumhuriyetler birliği olarak belirlediler. Buna göre
Yugoslavya altı federal cumhuriyet ile iki özerk bölgeden
oluşacak, cumhuriyetlerden biri de Bosna-Hersek Cumhuriyeti
olacaktı.
Komünist rejimin ülke yönetimini ele geçirmesiyle birlikte
dinlerin toplumsal hayattaki varlığı giderek azaltıldı.
İzetbegović, politik İslamı savunduğundan ve ateizme karşı
olduğundan komünist yöneticilerin en önemli hedeflerinden
biriydi. Bu sebeple 1949'da İslamcılık suçlamasıyla hapse
girerek beş yıl hapis cezası çekti.
İzetbegović'in sıkıntıları 1953'te iktidara gelen Tito zamanında
daha da arttı. Bu arada sistemin Müslümanların meseleleriyle
ilgilenmesi üzere görevlendirdiği Hasan Duzu ile ilişki kurarak
onunla irtibat halinde çalışmalar yürütmeye başladı.
Tito'nun 1974'te yeni bir anayasa hazırlamasından sonra yönetim din üzerindeki kontrolünü kısmen hafifleterek bazı geleneksel İslamî kurumların yeniden işlev kazanmasına imkân
sağladı. Bu yumuşama üzerine bazı camiler ve medreseler
yeniden açıldı. Küçük çapta da olsa bir yumuşamayla bazı dinî
kurumların yeniden hayata geçirilmesi Müslümanlar arasında
hızlı bir İslamî uzlaşıya zemin hazırladı.
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İzetbegović'in İslamî Manifestosu
1980'de Tito ölünce federasyon cumhurbaşkanlığı konusunda
bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Bunun üzerine altı federal eyaletin
her birinin cumhurbaşkanının sırayla bir yıl federasyon
cumhurbaşkanlığı yapması üzere anlaşma sağlandı. Bu
gelişmeyle birlikte ülkede kısmen bir demokratikleşme
sürecine girilmiş oldu. Çünkü federal eyaletlerde yönetime
geçmek isteyenler siyasal partiler vasıtasıyla faaliyetler yürütebiliyorlardı. Buna bağlı olarak hürriyetlerde de bir genişleme
oldu. İzetbegović'in oğlu bu ortamdan yararlanarak babasının
makalelerini bir kitapta toparlayıp, 1983'te "İslamî Manifesto"
adıyla yayınladı. İzetbegović'in daha önce 1970'te de bu adla
bir kitabı yayınlanmıştı.
1983'te söz konusu kitabın yayınlanması epey bir yankı
uyandırdı. Hâkim sistem bu gelişmeye tahammül edemeyerek
İzetbegović'i Avrupa'nın ortasında radikal İslamî bir cumhuriyet
kurmak için çalışmakla suçladı ve tutuklattı. İzetbegović, mahkeme önüne çıkarılıp “hakim sistemi değiştirmek ve
Bosna-Hersek'i İslamî devlete dönüştürmek için çalışmak”la
itham edildi ve yargılamadan sonra 14 yıl hapis cezasına
mahkûm edildi. Fakat bu mahkûmiyet onun kitabının bütün
Bosna'da duyulmasını ve tesirini göstermesini sağladı.
Müslümanlar muhtelif yollarla onun söz konusu kitabını temin
etmeye çalışıyorlardı. Kitabın yazarının bu kitaptan dolayı

hapiste olması okuyanların ruhlarındaki tesirinin daha da
artmasına sebep oluyordu.
Hapis Yılları
Yargıtay kararıyla daha sonra mahkûmiyet süresi 11 yıla indirildi. 1988'de çıkarılan bir afla da serbest bırakıldı.
Beş yıllık hapis süresi (1983-1988) İzetbegović'in hayatında
önemli etkiler yaptı. Hapiste düşünmeye, fikir üretmeye, daha
önce üretilmiş fikirlerden istifade etmeye çokça fırsat buldu.
Bunun yanı sıra önemli bir fikri eserinden dolayı hapse atılması
olması, onun fikirlerinin çevrede daha çok yankı uyandırmasına sebep oldu. Ayrıca onun hapiste olduğu dönemde yıllarını
verdiği "Doğu ve Batı Arasında İslam" adlı meşhur kitabı yayınlandı. Bu kitabını bir arkadaşı neşretti ve çok kısa zamanda
geniş bir kitleye ulaşarak büyük yankı uyandırdı. İzetbegović,
bu kitabıyla İslam'ı sade ve öz bir şekliyle yetişen nesillere
kazandırmayı hedefliyordu.
Siyasi Mücadele
Alija İzetbegović'in 1997 yılındakiAmerika Birleşik Devletleri
ziyareti
İzetbegović, hapisten çıktığında Dünya'da komünist rejimler
çöküş dönemine girmişti. Yugoslavya'da da eski federatif
yapının korunması konusunda çok fazla bir duyarlılık
kalmamıştı. Bunun yerine bağımsızlık yanlısı fikirler etkisini
göstermeye başlamıştı. Ayrıca eyaletlerde yönetime geçme
konusunda etkin siyasi yarışlar başlamıştı. Alija İzetbegović de

“Benim için iyi,
doğru ve güzel olan
ne varsa hepsinin
diğer adı İslâm’dır...”
Alija İzetbegović
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Beş yıllık hapis süresi (1983-1988) İzetbegović'in hayatında önemli etkiler yaptı. Hapiste
düşünmeye, fikir üretmeye, daha önce üretilmiş fikirlerden istifade etmeye çokça fırsat buldu.
Bunun yanı sıra önemli bir fikri eserinden dolayı hapse atılması olması, onun fikirlerinin çevrede
daha çok yankı uyandırmasına sebep oldu. Ayrıca onun hapiste olduğu dönemde yıllarını verdiği
"Doğu ve Batı Arasında İslam" adlı meşhur kitabı yayınlandı. Bu kitabını bir arkadaşı neşretti ve
çok kısa zamanda geniş bir kitleye ulaşarak büyük yankı uyandırdı. İzetbegović, bu kitabıyla
İslam'ı sade ve öz bir şekliyle yetişen nesillere kazandırmayı hedefliyordu.
Bosna-Hersek Özerk Cumhuriyeti’nde Demokratik Eylem
Partisi (SDA) adı verilen bir siyasi parti kurdu. Bu parti
Bosna-Hersek'te 5 Aralık 1990'da gerçekleştirilen genel
seçimleri kazanarak lideri Alija İzetbegović cumhurbaşkanı
oldu.
Bu seçim SDA'nın girdiği ilk seçim olmasına rağmen büyük bir
başarı elde etti ve cumhurbaşkanlığını kazanmasının yanı sıra
parlamentoda da 86 sandalye elde etti. Hastalık nedeniyle 14
Mart 1996 yılında Başkanlık görevini bırakmak zorunda kaldı .
Bağımsızlık Dönemi
1990'lı yıllara girildiğinde Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti içinde bir bağımsızlık hareketi baş gösterdi. Özerk
cumhuriyetler birbiri ardından bağımsızlıklarını ilan ediyor ya
da bu yönde niyetlerini ortaya koyuyorlardı. Bosna-Hersek de
1 Mart 1992'de gerçekleştirdiği referandum sonrasında
bağımsızlığını ilan etti. Çünkü yapılan referandumda halkın %
62,8'i bağımsızlığı tercih etmişti. Ancak Sırplar hemen arkasından Bosna-Hersek yönetiminde söz sahibi olan Müslümanlara
karşı savaş açarak yeni bir katliam hareketi başlattılar. Hırvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlık mücadelesine destek olan
Avrupa ülkeleri ve ABD ise Bosna-Hersek'i Sırp saldırıları
karşısında yalnız bıraktılar. Bosna-Hersek Müslümanlarını en
çok sıkıntıya sokan da, Avrupa'nın üçüncü büyük ordusu
Yugoslavya Federal Ordusu'nun Sırp çetnikleriyle birlikte hareket etmesi, onlara destek vermesiydi. Müslümanlarsa herhan-
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gi bir askerî destekten yoksun ve silah yönünden çok zayıftılar.
Sonuçta Sırplar Bosna-Hersek'in önemli şehirlerini işgal ettiler.
Bu işgal hareketi bir milyona yakın Müslüman’ı göçe zorladı.
Sırplar işgal ettikleri yerlerde hem katliam hem de yıkım
gerçekleştiriyorlardı. Özellikle camileri ve İslamî izler taşıyan
tarihî eserleri yıkmaya özen gösteriyorlardı.
Bosna-Hersek meselesinin çözümü için değişik tarihlerde
gerçekleştirilen görüşmeler ve arabuluculuk çalışmaları da bir
sonuç
vermedi.
1994'ün
sonuna
gelindiğinde
Bosna-Hersek'teki iç savaşın aldığı can sayısı 250.000'i, göçe
zorladığı insan sayısı ise 1 milyonu aşmıştı.
Bosna-Hersek Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Alija İzetbegović
çok büyük askerî güce ve imkana sahip olan Sırplarla, her
türlü askeri imkandan yoksun ve hiçbir dış desteğe sahip
olmayan Bosna-Hersek halkını karşı karşıya getirmemek için
önce oldukça temkinli bir politika izledi.
Dayton Anlaşması
Bosna-Hersek Müslümanlarının direnişlerine Müslüman
halklar grubu sahip çıktı. İslam dünyasının muhtelif bölgelerinden gençler direnişçiler soykırıma dur demek için bu ülkeye
gitti. Direniş ve savaş aynı zamanda Bosna-Hersek
Müslümanları arasında İslamî bilinçlenmenin artmasını da
sağladı. Ancak ülke yönetimleri Bosna-Hersek Müslümanlarını
büyük ölçüde yalnız bıraktılar. Katliamın son raddesine vardığı
sırada da Sırpların isteklerini kabul etmeleri için Müslümanlara

“Hayat,
İnanan ve salih ameller
işleyenler dışında hiç
kimsenin kazanamadığı
bir oyundur.”
Alija İzetbegović
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baskı yaptılar. İşte bu siyasi baskılar ve eşit olmayan savaş
şartları karşısında İzetbegović, önüne konulan anlaşmayı
kabul etmiştir. Çünkü savaşın devam etmesi Bosna
Müslümanlarının tam bir soykırımla karşı karşıya gelmeleri gibi
sonucun doğmasına sebep olabileceğini düşünüyordu.
Neticede 1995'te ABD tarafından dayatılan Dayton
Anlaşması'nın imzalanmasıyla savaş sona erdi.
Anlaşma Bosna-Hersek topraklarının % 51'ini Müslümanlara
ve Hristiyan Hırvatlara, % 49'unu da Bosna-Hersek Sırplarına
(veya bu ülkeye yerleşmiş Sırplara) veriyordu. Yönetimin de bu
üç halk arasında paylaşılmasını şart koşuyordu. Anlaşmayla
Amerika Birleşik Devletleri, aynı zamanda Müslümanlara
ellerindeki silahları imha etmelerini ve ABD patentli silahları,
yedek parçasız bir şekilde satın almalarını şart koştu.

"Kabile ve ulusun dar sınırlarından kurtulmak
için kendinizi Müslüman olarak düşünmeye
başlayın."
"Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler."
"Ben Avrupa’ya giderken kafam önümde eğik
gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık.
Oysa onlar bunların tamamını yaptılar. Hem de
Batı’nın gözü önünde; Batı medeniyeti adına."
"Sanat için soyunana alkış tutanlar Allah için
giyinene neden zulmeder?"
"İnsan şahsiyetini alçaltan, onu eşyayla bir tutan
herşey gayri insanidir."
"Ben Müslümanım ve Müslüman olarak kalmaya
kararlıyım. Bu hayatımın sonuna kadar böyle
devam edecek. Çünkü İslam benim için iyi ve
asil olmanın en doğru ifadesidir."
Kur'an edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla O'na
bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak
bakılmalıdır.
Din hurafeleri yok etmezse, hurafeler dini yok
eder.
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Bilgin YAZLIK
Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdürü

Kümelenme;içerisinde “rekabet halinde ortak çalışma kültürü geliştirme” felsefesini barındıran önemli
bir oluşumdur. Kümelenmenin önemini ifade eden
veciz bir söz vardır: “Daha hızlı gitmek istiyorsanız
yalnız gidin, ama daha ileriye gitmek istiyorsanız
birlikte gidin.”
Sanayici, problemlerinin üstesinden gelebilmek için çoğu
zaman işbirliği yapma ihtiyacı duyar.Bugün Türkiye’de uygulamada birden fazla sayıda adı küme olmayan kümelenmeler
söz konusudur. Örneğin Konya sanayisi makine alanında
kümelenmiş iken, Kayseri sanayisi mobilya alanında kümelenmiştir. Fakat tek bir alanda oluşmuş olan bu kümelenmelerin
sayısının ve çeşidinin arttırılması, kurumsallaştırılması, devlet
desteklerinden faydalanılması o bölgedeki üretimin çeşitlenmesi, sektörel ve bölgesel genişlemenin sağlanması açısından önem arz etmektedir.

ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi
amacıyla; Firma İhtiyaç Analizi, İstihdam Desteği, Eğitimler,
Danışmanlıklar, Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri, Yurt Dışına
Ticari Heyet Düzenlenmesi veya Yurt Dışından Alım Heyetinin
Türkiye’ye Getirtilmesi, Fuar Ziyaretlerigibi başlıklar altında
gerçekleştirilecek faaliyetler desteklenmektedir.
Proje Destek Süreci:
Öncelikle kümeyi oluşturan işbirliği kuruluşu bir proje dosyası
halinde başvurusunu Ekonomi Bakanlığına iletir. Bakanlığın

Üretime dayalı sektörlerde katma değeri yüksek ürünlerin
gelişimine katkı sağlayan, ihracatı çeşitlendirip artıran, proje
bazlı bir destek mekanizması olarak da tanımlanabilecek,
kümelenme yaklaşımının temelinde, sektörel rekabetçilik
gücünün artırılması yatmaktadır. Rekabetçiliğin ise en temel
unsurlarından ikisi, verimlilik ve inovasyondur. Özetle, kümelenme yöntemi uluslararası rekabetçiliği artırmak için fayda
sağlamakta, rekabetçiliğin temelinde ise verimlilik ve
inovasyonbulunmaktadır. Daha genel bir ifadeyle, rekabetçi
olan sektörler kümelenme çalışmaları ile geliştirilmekte,
bumetodla bölgesel ve ulusal rekabetçilik geliştirilmektedir.
1998 yılından sonra dünyada hızla popüler hale gelen kümelenme yaklaşımı ile firmalar dış kaynaklar aracılığı ile rekabet
avantajı kazanmaları konusunda gerekli altyapının oluşturulmasını sağlamışlardır. Kümelenme konusu, küreselleşmenin
etkisiyle hızla yayılmış ve rekabeti avantaja dönüştürmeamacı
taşıyan çok sayıdaülkenin dikkatini çekmiştir.
Ülkemiz de bu anlamda kümelenme faaliyetlerinin önemi ve
gerekliliğinin farkına varmış, araştırma ve altyapı faaliyetlerine
başlamıştır. Ekonomi Bakanlığı2007 yılından bu yana kümelenme projelerinin bizzat uygulayıcısı olmuş, 2010 yılı sonunda
ise Türk sanayisinin özellikle ihracat anlamında rekabet
gücünü ve verimliliğini arttırmaya yönelik kısaca UR-GE olarak
adlandırılan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Destek
Programı’nıbaşlatmıştır.
Kümelenme politikasını, firmaların uluslararası rekabetçiliğinin
ve verimliliğinin arttırılarak dış ticaret yapmaları ve 500 milyar
dolarlık 2023 ihracat hedefine ulaşmada önemli, esnek ve
dinamik bir araç olarak gören Ekonomi Bakanlığı, kümelenen
işletmeleri %75 hibe desteği ile 36 aya kadar desteklemektedir.
Firmaların ortak ihtiyaç, ortak öğrenme, ortak pazarlama gibi

Bilgin YAZLIK
1983 yılında Van’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Van’da
tamamladı. Elektrik– Elektronik Mühendisliği Lisans ve Yüksek
Lisans eğitimlerini 2009 yılında Erciyes Üniversitesinde tamamladı.
Erciyes Teknopark'ta 2005 yılında Uzman olarak göreve başladı,
2012 yılında Genel Müdür Yardımcısı, 2014 yılında ise Genel Müdür
oldu. 2012 yılında Erciyes Teknoloji Transfer Ofisini kurulumunda,
2013 yılında Tübitak 1513 desteği kapsamında Erciyes TTO
projesini hazırlamada görev aldı. Halen; Erciyes Üniversitesinde
Elektrik– Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalında doktora
eğitimine devam etmekte olup Erciyes Teknopark Genel
Müdürlüğü, 2012 yılında uygulamaya geçen Erciyes Teknopark
Bölgesel Yenilikçilik Merkezi adlı Avrupa Birliği IPA projesinde
Operasyon ve Koordinasyon Birimi Direktörlüğü, Tübitak 1513
tarafından desteklenen Erciyes TTO projesi ve yine Tübitak
tarafından desteklenen BiGG Erciyes programında proje
yürütücülüğü görevlerini yürütmektedir.
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kabulünün ardından küme üyesi firmaların ihtiyaç analizi
profesyonel manada yapılır. Bu aşamada bakanlık 400.000
ABD Dolarına kadar %75 oranında destek sağlamaktadır.
İkinci aşamada ise Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri
yürütülmektedir. Dış Ticaret Yönetimi, Markalaşma, Kurumsallaşma, Risk Yönetimi vb çok sayıda başlık altında sektöre
özgü konular hakkında eğitimler ve danışmanlık faaliyetleri
yürütülür. Bu aşama için Bakanlık yine 400.000 ABD Dolarına
kadar %75 oranında destek sağlamaktadır.
İhtiyaç analizi ve Eğitim faaliyetlerinin ardından küme üyesi
firmalar Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti başlığı altında fuar
ziyaretleri, Pazar ziyaretleri, eşleştirme faaliyeti gibi çok sayıda
alt faaliyeti yürütebilmektedirler. Bu aşamada yürütülen
faaliyetler için program başına 150.000 ABD Dolarına kadar
%75 oranında destek sağlanmaktadır.

İlk yurt dışı faaliyeti olarak ABD’de gerçekleştirilen CES (Consumer Electronic Show) International 2015 fuarına katılım
gösterilmiş,fuar sonrasında dünya bilişim sektörünün başkenti
konumundaki Silikon Vadisine ziyaret ve burada eğitim
faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
Silikon vadisi ziyaretinde, ETTOSOFT firmaları birçok global ve
yerel firma ile birebir iş görüşmeleri gerçekleştirmişlerdir. İş
görüşmeleri dışında ziyarete katılan firmalar, vadide başarılı
olmuş birçok girişimci ile görüşerek Silikon Vadisi ekosistemini
yakından tanıma fırsatını yakalamışlardır.
Erciyes Teknopark bünyesinde hizmet veren Erciyes Teknoloji
Transfer Ofisi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte
halihazırda

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi, Kalite ve Verimlilik,Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi gibi
Bakanlıkça uygun görülen firma ihtiyaçlarına özgü konular için
ise yine 50.000 ABD Dolarına kadar %75 oranında destek
sağlanmaktadır.

1. Mobilya
2. Tekstil Sanayii
3. Savunma ve Havacılık
4. Makine Üreticileri
5. Medikal Sanayii
6. Küçük Ev Aletleri
7. Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
8. Maden Sanayii
9. Metal Sanayii
10. Gıda Sanayii

Ekonomi Bakanlığı bugüne kadar yaklaşık 250’nin üzerinde
devam eden veya tamamlanmış URGE projesine destek
vermiş ve vermeye de devam etmektedir.

ile ilgili kümelerin kurulması için ön çalışmalar yürütmektedir.
Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi kümelere dahil olmak isteyen
tüm sanayicilerimizin hizmetindedir.

İkili iş görüşmeleri, tesis ziyaretleri, meslek kuruluşu ziyaretleri
gibi ziyaretler için ise program başına 100.000 ABD Dolarına
kadar %75 oranında destek sağlanmaktadır.

Kayseri’de bugün itibari ile Erciyes Teknopark tarafından
yürütülen ETTOSOFT isimli Türkiye’nin 2. yazılım kümesi
bulunmaktadır.
Erciyes Teknopark bünyesinde kurulan ve yurtiçi firmaların
yurtdışı pazarlara açılmaları, ihracat yapmaları amacıyla
kurulan ETTOSOFT Software Cluster, Ur-Ge (Uluslararası
Rekabetin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)
gereğince Ekonomi Bakanlığı tarafından 36 ay süreyle
desteklenmektedir.
ETTOSOFT yazılım kümesinde, kümelenme mantığı ile bir
araya gelen 27 firmanın proje kapsamında gerçekleştirdiği
faaliyetlerEkonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.
ETTOSOFT’tayer alan firmalara ilk aşamada ihtiyaç analizi
hizmeti sunulmuş, firmaların durumları ve ihtiyaçları ortaya
koyulmuştur. İhtiyaç analizlerine uygun olarak firmaların
ihtiyaçlarına uygun eğitimler düzenlenerek firmaların yurtdışı
pazara çıkışları öncesinde hazırlık yapmaları sağlanmıştır.
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İletişim Nedir?
Arş. Gör. Metin EKEN

makale
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Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
İnsani varoluşun en temel unsurlarından biri ve her bireyin
içerisine doğduğu anlama ve anlamlandırma etkinliği
olarak iletişim her ne kadar başta basit gibi görünse de,
iletişimin ne olduğuna dair bir soruya verilecek kapsamlı
bir cevap önemli zorlukları beraberinde getirir. Bu durum
ise, iletişimin çok boyutlu ve karmaşık yapısından ileri
gelir. Şimdi gelin, iletişim kavramının tüm boyutları ve
karmaşık yapısını etraflıca incelemeyi hacimli akademik
çalışmalara bırakarak, olgunun genel bir resmini sunmaya
çalışalım.
İletişim sözcüğüne Latince communicatio sözcüğü kaynaklık
eder. İngilizcede ise communication şeklinde karşılık bulan
sözcükte toplumsallık vurgusu ön plana çıkar. Türkçe karşılık
olarak dilimizde yaygın bir kullanım alanına sahip olan iletişim
sözcüğünde ise, ilk bakışta “karşılıklı ileti alışverişi” şeklinde
bir vurgu göze çarpar. Ancak iletişimi terimsel özellikleriyle ve
yalnızca toplumsal ya da bireylerarası yaşam ile sınırlamaktansa onu bütüncül anlamda ele almak ve tüm yaşamın, yaşam
alanlarının vazgeçilmezi, yaşam pratiğinin olmazsa olmazı
olarak düşünmek gerekir.
İletişim sözcüğünün kökenleri ve ihtiva ettiği anlamlara yönelik
bu açıklamadan sonra “İletişim Sözlüğü”nde yer alan bazı
tanımlara bakılabilir. Bu tanımlardan ilkinde iletişim; “Bilginin,
fikirlerin, duyguların, becerilerin vb. simgeler kullanılarak
iletilmesi” şeklinde, diğerinde “insanların kolektif olarak
toplumsal gerçekliği oluşturup düzenledikleri süreç” şeklinde
ve bir diğerinde ise, “sayesinde dünyayı anlamlı kıldığımız ve
bu anlamı başkalarıyla paylaştığımız insani bir süreç” şeklinde
tanımlanmıştır.
Bu tanımların geneline bakıldığında, öncelikle iletişimin insan
merkezli olduğu görülür. Çünkü iletişimin öncelikle amaçlı bir
edim olduğu bunu da ancak akli yetiye sahip olan insanın
gerçekleştirebileceği görüşü üzerinde uzlaşma sağlanmıştır.
Elbette ki hayvanlar arasında da çeşitli vasıtalarla gerçekleştirilen bir etkileşimden bahsetmek mümkündür. Ancak bu yeti
içgüdüsel olarak onlara sunulmuştur ve belirli bir çerçevenin
dışına çıkamaz. İnsanlar ise iletişimi çeşitli sembol sistemleri
vasıtasıyla, üretken bir edim olarak kullanma kabiliyetine
sahiptir. Ancak iletişimin insani bir şey olması sadece insanla
insan arasında gerçekleşen bir etkileşim olduğu anlamına
gelmez. Tanımlardan ulaşabileceğimiz bir diğer sonuç ise,
iletişimin; bir mesajın kaynaktan bir kanal aracılığıyla alıcıya
giden bir süreç olmakta birlikte sadece böyle anlaşılmasının
yetersiz olduğu, etkileşimin, paylaşımın ve ortaklaşalığın ön
plana çıktığı dinamik bir anlama ve anlamlandırma faaliyeti
olduğudur.
İletişimin mahiyetine yönelik bu kısa açıklamaların hemen
ardından iletişim türlerine geçilebilir. Kullanılan simgesel formlar açısından iletişim türleri sözel, sözel olmayan, yazısal ve
görsel iletişim şeklinde sıralanabilir. Sözlü iletişim, seslerin
anlamlı sözcükler haline geldiği konuşma ediminde somut-

laşır. Sözel olmayan iletişim ise, ses dışında; beden dili,
bedensel temas, kıyafet, aksesuar, renkler ve mekânsal
düzenlemeler vb. gibi çeşitli yollarla gerçekleşen bir etkileşim
sürecine tekabül eder. Yazısal iletişim, sözün sabitlendiği ve
bu vesileyle korunduğu bir araç olarak yazı vasıtasıyla
gerçekleşen iletişim türünü ifade eder. Ve son olarak görsel
iletişim ise, görülebilir her türlü nesnenin göz ve görsel algıyla
buluşmasıyla gerçekleşen iletişim türüdür. İletişim türleri araç
kullanımı bakımından ise yüz yüze ve aracılı iletişim şeklinde
de ayrımlanabilir.
Tüm bunlarla birlikte biçimsel olarak resmi ve resmi olmayan
iletişimden, düzey bakımından hiyerarşik ve eşit düzeyli
iletişimden ve iletişimin boyutları bakımından da kişinin kendisi
ile iletişiminden başlayarak özelden genele işleyen kişilerarası
iletişim, grup iletişimi, örgütsel iletişim, kitle iletişimi, uluslar
arası iletişim ve kültürlerarası iletişimden bahsetmek mümkündür.
İletişimin genel çerçevesini çizen bu açıklamaların hemen
ardından etkili iletişimin önemi üzerinde durulabilir. İnsanlar
bilgi almak-vermek, sosyalleşmek-sosyalleştirmek, eğlenmek,
ikna etmek kültürel alışverişi sağlamak vb. gibi pek çok
amaçla belli boyutlarda iletişime katılır. Ancak tüm bu
amaçlarla gerçekleştirilen iletişimin etkililiği de önemlidir. Aksi
halde iletişim çatışmaları yaşanabilir ve istenilen iletişim
amaçlarına ulaşılamaz. Bu bağlamda özellikle kişilerarası
iletişimde ve diğer iletişim türlerinde empati en önemli unsurların başında gelir. Bunun yanında hedef ve bu hedefe yönelik
amaçların uyumlu olması, istenilen amaç için uygun araçların
kullanılması, kişinin kendini tanıması, hoş görülü olması,
eleştiriye açık olması vb. gibi unsurlar da etkili iletişim açısından önem arz eder.

makale
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Tr72 Bölgesi Ve Kayseri’nin
Kümelenme Potansiyeli
Serdar ARSLAN
ORAN Kalkınma Ajansı Uzmanı

Kümeler belirli bir ekonomik faaliyet alanında bir
grup firmanın ve diğer ilgili kurumların (Sivil toplum
kuruluşları, kamu kurumları, üniversiteler, araştırma
kurumları, finans kurumları gibi) biraraya gelerek
oluşturdukları, üretkenliği, verimliliği, yenilikçiliği
arttırarak sektörün rekabet edebilirliğine olumlu etkileri olan gruplardır.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) işyeri sayısı verileri ve Maliye
Bakanlığı yurtiçi ve yurtdışı satışlarile ciro verileri baz alınarak,
sektörleri büyüklük, başatlık ve uzmanlıkkriterleri açısından
değerlendiren “3 Yıldız Tekniği” ile analiz edilmiş;ardından,
sektörel bazlı odak grubu toplantıları ve uygulanan
anketçalışmaları sonucunda katılımcı bir yaklaşımla belirlenmiştir.Bölge için y apılan bu analizde bu verilerin her biri
ayrı ayrı uygulanmıştır. Analizde, her bir kriter (büyüklük,

Ulusal ve uluslararası arenada sektörel rekabetçiliğin ön plana
çıktığı günümüzde klasik kalkınma yaklaşımlarından ziyade
sürdürülebilir bir rekabetin temin edilmesini hedef alan kümelenme yaklaşımı benimsenmekte; kümelenme, ülkemizde ve
TR72 Bölgesinde (Kayseri, Sivas, Yozgat) ekonominin
lokomotifi konumundaki KOBİ’lerin üretim süreçlerini kolaylaştırması yanında ulusal ve dış pazarlara erişimini artırarak,
rekabet gücünün artırılmasına önemli bir katkıda bulunmaktadır.
Kavram olarak kümelenmenin yer aldığı ilk ulusal politika
belgesi 2004 yılında yayımlanan KOBİ Stratejisi ve Eylem
Planı’dır. Günümüzde, üst ölçekli plan ve programlarda da
kümelenme kavramının üzerinde durulmakta, özellikle kalkınma ajanslarına önemli roller tanımlanmaktadır. Bu çerçevede;
Onuncu Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi,
2014-2016 Orta Vadeli Program, Sanayi Stratejisi Belgesi gibi
birçok belgede kümelenme hususuna yer verilmektedir.
Dünyada örnekleri görüldüğü üzere, kalkınma ajanslarının
kümelenme potansiyeli olan sektörleri tespit etme, kümelerin
oluşumuna ve gelişimine destek olma gibi birtakım fonksiyonları bulunmaktadır. Ülkemizde de kalkınma ajanslarının
kuruluş amacı“Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum
kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların
yerinde kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete
geçirmek” şeklinde tanımlanmış olup, öncelikle TR72 Bölgesi’nde kümelenme potansiyeli taşıyan sektörler nicel ve nitel
verilere dayalı olarak tespit edilmiştir.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Kalkınma
Bakanlığı tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde
verilen yetki uyarınca, paydaşların katılım ve katkılarıyla hazırlanan TR72 Bölgesi 2014-2023 dönemi Bölge Planının
Rekabet Edebilirlik Ekseni, İmalat Sanayinin Geliştirilmesi
önceliği altında “Sektörel Kümelenme ve İhtisaslaşma Geliştirilmesi” tedbirine yer verilmiştir.
TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı kapsamında, bölgede
öne çıkan sektörler ve kümelenme potansiyeli taşıyan sektörler, Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı istihdam verileri,

Serdar ARSLAN – ORAN Kalkınma Ajansı Uzmanı
1981 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta
öğrenimini Malatya’da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü kazanarak
bu bölümden 2003 yılında mezun oldu. Yine aynı bölümün yüksek
lisans programını kazanarak 2008 yılında yüksek mühendis
diploması aldı. Lisans tezinde yapay zeka ve uzman sistemlerin
tesis yerleşiminde uygulanması, yüksek lisans tezinde ise yalın
üretim sisteminin otobüs üretiminde uygulanması üzerine çalıştı.
2004 yılında başladığı iş hayatında sırasıyla M.A.N. Türkiye A.Ş.
otobüs üretim fabrikasında iş hazırlama mühendisi olarak,
Mercedes Benz Türk A.Ş. Aksaray kamyon üretim fabrikasında
proses planlama mühendisi olarak çalıştı. Actos, AxorFacelift,
Doğalgazlı otobüs (CNG),NeoplanTourliner, Lion’sRegio ve TCV
Karat otobüsleri üretimi gibi birçok projede takım üyesi olarak yer
aldı.Üretim kalite koordinatörü olarakKaizen, yalın üretim, 5S, süreç
planlama, ISO 9001, ISO 16949, ISO 14001 konularında çalıştı.
Serdar ARSLAN, 2012 yılı Eylül ayından bu yana Orta Anadolu
Kalkınma Ajansı’nda uzman olarak çalışmaktadır. İngilizce ve
Almanca bilmekte olup Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde doktora yapmaktadır.
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığı tarafından
3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde verilen yetki uyarınca, paydaşların katılım
ve katkılarıyla hazırlanan TR72 Bölgesi 2014-2023 dönemi Bölge Planının
Rekabet Edebilirlik Ekseni, İmalat Sanayinin Geliştirilmesi önceliği altında
“Sektörel Kümelenme ve İhtisaslaşma Geliştirilmesi” tedbirine yer verilmiştir.

baskınlık ve uzmanlaşma) için bir eşik değer belirlenmekte ve
kriterin hesaplanan değeri bu eşik değeri aşarsa, ilgili sektör
bu kriterden bir yıldız almaktadır.Bölgeler bazında analiz
edilen sektörler üç kriterde de eşik değeri aşması durumunda
üç yıldız almakta veilgili sektörün o Bölgede “kümelenme”
gösterdiği kabul edilmektedir.

TR72 Bölgesinde herhangi bir şekilde (aday, potansiyel ya da
olgun) kümelenme özelliği gösteren sektörler (büyüklük,
baskınlık, uzmanlaşma katsayılarına göre) ile Ajans tarafından
yapılan Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksine
(RCA) göre Kayseri ili için rekabet gücü yüksek olarak
belirlenen sektörler aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Potansiyel
Küme

Olgun
Küme

Tablo 1. TR72 Bölgesinde İmalat Sanayi Sektörlerinin Kümelenmesi (Kalkınma Bankası, 2013)
Hangi Katsayılara
Göre
Büyüklük, Baskınlık,
Uzmanlık

Baskınlık ve Uzmanlık

Aday Küme

Baskınlık

Uzmanlık

Hangi Kritere Göre

Sektörler

İşyeri Sayısı

Gıda, Mobilya

İstihdam

Elektrikli Teçhizat, Mobilya

Ciro

Mobilya

İşyeri Sayısı

Ağaç, Kauçuk&Plastik, Metal Eşya

İstihdam

Gıda, Metal Eşya

Ciro

Gıda, Tekstil, Kauçuk&Plastik, Metal Eşya, Elektrikli
Teçhizat

İşyeri Sayısı

Giyim Eşyası

İstihdam
Ciro

Tekstil, Giyim Eşyası, Kauçuk&Plastik, Mineral
Ürünler,
Mineral Ürünler, Ana Metal

İşyeri Sayısı

Mineral Ürünler, Elektrikli Teçhizat

Tablo 2. RCA Endeksine Göre Kayseri, İlinde Rekabet Gücü Yüksek (RCA>50) Olan Sektörler2008-2012 Yılı
Ortalaması (TÜİK)
Kayseri
Gıda ürünleri ve içecek
Mobilya ve başka yerde sınıﬂandırılmamış diğer ürünler
Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat
Plastik ve kauçuk ürünleri
Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır vb. örülerek yapılan maddeler
Başka yerde sınıﬂandırılmamış makine ve teçhizat
Tabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı
Giyim eşyası
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Tr72 Bölgesi Ve Kayseri’nin
Kümelenme Potansiyeli
Serdar ARSLAN
ORAN Kalkınma Ajansı Uzmanı

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu ortaya çıkan
tablolarda üç yıldız analizi ile belirlenen ve kümelenme potansiyeli yüksek olan sektörlerden
bazılarının, aynı zamanda Kayseri ilinde rekabet
gücü yüksek olan sektörler arasında yer aldığı
görülmektedir. Ajans tarafından yapılan tüm analizler
ve Bölgenin yerel dinamikleri dikkate alındığında,
Kayseri ilinde, “Mobilya İmalatı”, “Tekstil”, “Makine
ve Teçhizat”, “Elektrikli Teçhizat”, “Fabrikasyon
Metal Ürünleri” ve “Metal Eşya”, sektörlerinin ön
plana çıkan sektörler olduğu görülmektedir.
Çalışma sonuçlarına göre kümelenme potansiyeli
taşıyan en güçlü sektör olan Mobilya sektörü için

ilimizde kümelenme çalışmaları sürdürülmektedir.
Ayrıca, Erciyes Teknopark A.Ş. bünyesinde de
yazılım kümelenmesi girişimleri devam etmektedir.
Kayseri ili özelinde özellikle mobilya, makine ve
teçhizat ile elektrikli teçhizat sektörlerinde potansiyelin kuvvetli olması değerlendirilerek kümelenme
birliktelikleri yapılmalıdır. Bölgede işleyen kümelerin
oluşması için, kümelenmeye ilişkin farkındalık ve
bilgi birikiminin artırılması, kümelenmenin önündeki
olası engellere ilişkin küme aktörlerinin bilinçlendirilmesi ve bir araya gelme kültürünün geliştirilmesi,
küme yönetiminin oluşturulması ve yol haritasının
belirlenmesi önemlidir.
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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Nursaçan, KKTC Eski Cumhurbaşkanı
Derviş Eroğlu’na Kayseri OSB
Kültürel Yayınlarını takdim etti
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Kayseri OSB Mobil Uygulaması
Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Firma Bilgi ve Erişim Rehberi resmi
uygulaması.
Uygulama sayesinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firma bilgilerine kolayca
erişim sağlayabilirsiniz.
Sektörlere göre firmaları listeleyebilir ya da doğrudan firma adı ile ilgili firmanın ayrıntılı
bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Seçtiğiniz firmanın telefonunu doğrudan arayabilir, cihazından hızlıca e posta yollayabilir ve de konumunu harita üzerinde görerek dilerseniz yol tarifi alabilirsiniz.
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haziran
temmuz
ağustos
eylül

fuar takvimi
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fuarlar

NO

BAŞLAMA

BİTİŞ
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FUARIN ADI

KONUSU

239

01.06.2016

03.06.2016

Smart City Fuarı İstanbul

Akıllı Şehirler, Teknoloji,
Sürdürülebilir Enerji, Şehir
Taşımacılığı, Su ve Atık Yönetimi

240

01.06.2016

03.06.2016

CPHI İstanbul 2016 3.İlaç
Bileşenleri Fuarı

İlaç, İlaç Bileşenleri, Paketleme,
Ekipman ve Kontrat Hizmetleri

241

01.06.2016

04.06.2016

242

01.06.2016

04.06.2016

243

01.06.2016

04.06.2016

ITM TEXPO EURASIA 2016
33.Uluslararası Tekstil, İplik,
Örgü, Dokuma, Boya Baskı
Terbiye, Çorap Makineleri,
Yan Sanayileri ve Kimyasalları
Fuarı
HIGHTEX 2016 Uluslararası
Teknik Tekstiller ve
Nonwoven Fuarı

BAŞLICA ÜRÜN HİZMET
GRUPLARI
Teknoloji, Atık Yönetimi, Su
Yönetimi, Toplu Ulaşım, Akıllı
Binalar, Yenilenebilir Enerji Bilgi
Teknolojileri, Akıllı Güvenlik, Afet
Yönetimi,
API'ler Yardımcı Maddeler ve
Formulasyon, Özel Üretim, Aracılar,
Özel Kimyasallar, Tamamlanmış
Dozlar, Biyoforma, Antibiyotikler,
Antikorlar, Paketleme, Dizayn,
Ekipman

TÜRÜ

YER

ŞEHİR

DÜZENLEYİCİ

1.Konu
Kodu

2.Konu
Kodu

WEB

E-MAIL

İhtisas Fuarı

Haliç Kongre
Merkezi

İstanbul

Edufairs Fuarcılık
Ltd. Şti

8

16

www.edufair info@edufairs.
s.com.tr
net

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Kongre
Merkezi

İstanbul

UBM İstanbul
Fuarcılık Ve Gösteri
Hizmetleri A.Ş.

28

42

www.ubm.co mustafa.karaca
m
@ubm.com

47

Tekstil, Dokuma, İplik, Terbiye,
Örgü, Konfeksiyon, Çorap
Makineleri, Kimyasallar

Tekstil, Dokuma, İplik, Boya, Baskı,
Terbiye, Örgü, Konfeksiyon, Çorap,
Lazer Makineleri, Laboratuar
Cihazları, Tekstil Kimyasalları, Yan
Sanayi ve Aksesuarlar

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi

İstanbul

1.Tüyap Tüm
Fuarcılık Yapım
A.Ş. 2. Teknik
Fuarcılık ve Yayın.
Reklam TicLtd. Şti.

Teknik Tekstiller, Nonwovenlar,
Hammaddeleri, Üretim
Teknolojileri,

Teknik Tekstiller, Nonwovenlar,
Hammaddeleri, Üretim Teknolojileri,

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi

İstanbul

Teknik Fuarcılık ve
Yayın. Reklam
Danış. Tic. Ltd. Şti

POLAGRİ'16 Polatlı Tarım
Ekipmanları Gıda ve
Hayvancılık Fuarı

Tarım Gıda ve Hayvancılık
Endüstrisi ve Teknolojileri

Tarım, Tarım Teknolojileri, Tohum,
Gübre, Yem, Fidan, Sulama Üniteleri,
Seracılık, İlaçlama, Hayvancılık
Teknolojileri Gıda ve Gıda Endüstrisi

İhtisas Fuarı

Polatlı Fuar Alanı

Ankara

Zümrüt Fuarcılık
Tan. Org. San. Ve
Tic. Ltd. Şti.

46

İş Makineleri, Yapı Elemanları ve
İnşaat Teknolojileri

İş Makineleri, Yapı Elemanları, İnşaat,
Beton, Asfalt ve Çimento
Teknolojileri, Madencilik Makine
Ekipmanları, Kaldırıcı, Taşıyıcı Sistem
Ekipmanları

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

E Uluslararası Fuar
ve Tanıtım
Hizmetleri A.Ş.

25

www.euf.co
m.tr

Akuakültür Ekipmanları, Balıkçılık
Malzemeleri, Su Ürünleri İşleme
Makineleri, Deniz Ürünleri

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Fuar İzmirGaziemir

İzmir

Avrasya Fuarcılık
Tanıtım Org. Hizmet
Ltd. Şti.

6

www.future- info@eurasiafai
fish.com
rs.com

Genel Fuar

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Sinerji Uluslararası
Fuarcılık Ltd. Şti.

62

www.sinerjif info@sinerjifua
uar.com
r.com

İhtisas Fuarı

ATO Kongre ve
Sergi Sarayı

Ankara

Atis Fuarcılık A.Ş.

8

www.atisfua info@atisfuarci
rcilik.com
lik.com

İhtisas Fuarı

Merinos Atatürk
Kongre ve Kültür
Merkezi

Bursa

Erexpo Fuarcılık
A.Ş.

13

www.erexpo erdalusta@erex
.com.tr
po.com.tr

www.tuyap.c tuyap@tuyap.c
om.tr
om.tr

www.tuyap.c tuyap@tuyap.c
om.tr
om.tr

47

19

www.zumrut
info@zumrutfu
fuarcilik.com
arcilik.com.tr
.tr

244

01.06.2016

05.06.2016

Ankomak 201621.Uluslararası İş Makineleri,
Yapı Elemanları ve İnşaat
Teknolojileri Fuarı

245

02.06.2016

04.06.2016

FUTURE FISH EURASIA
2016 8.Uluslararası Su
Ürünleri İhracat ve İşleme,
Akuakültür ve Balıkçılık
Teknolojileri Fuarı

Su Ürünleri İhracat ve İşleme,
Akuakültür, Balıkçılık,

246

02.06.2016

04.06.2016

2.Çin Ürünleri Fuarı

Genel Ticaret

247

02.06.2016

05.06.2016

E-Game Show

Bilgisayar Oyunları Fuarları

248

02.06.2016

05.06.2016

Geleceğin Burada, Yurtiçi,
Yurtdışı Eğitim ve
Alternatifleri

Yurtiçi, Yurtdışı Eğitim ve
Alternatifleri

249

06.06.2016

25.06.2016

35.Kitap ve Kültür Fuarı

Basılı Sesli, Görüntülü Yayınlar

Basılı Sesli, Görüntülü Yayınlar

İhtisas Fuarı

Beyazıt Meydanı

İstanbul

Vakıf Fuarcılık Rek.
Yay. Tanıtım Org.
Tic. Ltd. Şti.

29

vakiffuarcilik@
www.vakiffu
vakiffuarcilik.c
arcilik.com.tr
om.tr

250

09.06.2016

11.06.2016

İSKİF 2016 İstanbul Kariyer
ve İstihdam Fuarı

Kurumlar, İşverenler, Çalışanlar
ve Öğrencilerin Buluşması

İşletmelerin Kendilerini Tanıtmaları,
İnsan Kaynakları İhtiyaçları, İstihdam
Fırsatları ve Yeni İş Hatyatına
Atılacaklara Yönelik Hizmetler

İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

İstanbul Dünya
Ticaret Merkezi A.Ş.

60

www.idtm.c
om.tr

251

09.06.2016

14.06.2016

9.Uluslararası Dossodossi
Moda Gösteri Fuarı

Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri
ve Kumaş Fuarı

Hazır Giyim, Moda, Kumaş,
Konfeksiyon Yan Sanayi

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Antalya Fuar
Merkezi

Antalya

Dossodossi Fuarcılık
A.Ş.

252

12.06.2016

01.07.2016

35.Kitap ve Kültür Fuarı

Basılı, Sesli, Görüntülü Yayınlar

Basılı Yayın, Kitap, Sesli Ve
Görüntülü Yayın

İhtisas Fuarı

Kocatepe Camii
Avlusu

Ankara

Vakıf Fuarcılık Rek.
Yay. Tanıtım Org.
Tic. Ltd. Şti.

29

İhtisas Fuarı

Edirne Fuar Alanı

Edirne

Renkli Fuarcılık Ltd.
Şti.

46

www.renklyf info@renklyfua
uar.com
r.com

İhtisas Fuarı

ANFA Altınpark
Fuar Merkezi

Ankara

İnfo Uluslararası
Fuar Tan. Org. A.Ş.

44

www.infofai
r.com.tr

İhtisas Fuarı

ATO Kongre ve
Sergi Sarayı

Ankara

Eket Fuarcılkk Tic.
Ltd. Şti.

13

www.uniterc info@eketfuari.
ih.com
com

Aydınlatma, Yapı ve Dekorasyon
Malzemeleri Donanımları, Hazır
Giyim, Tekstil, Mobilya, Sağlık
Hizmetleri, Medikal Ev Tekstili, Ev
Elektroniği, Hediyelik Eşya
Bilgisayar, Dijital Oyunlar, Oyun
Yazılımları, Donanımları,
Aksesuarları, Ekipmanları, Kutu ve
Konsolları, Telefon, Tablet, Diğer
Oyunlar
Yurtiçi Eğitim Kurumları, Dersaneler,
Özel Eğitim Kurumları, Üniversiteler,
Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim

Traktör ve Tarım Ekipmanları,
Otomobil, Beyaz ve Kahverengi Eşya,
Elektronik Aletler, Tarım ve
Hayvancılık Teknolojileri, İşlenmiş
Gıda Ürünleri
Genel Havacılık Şirketleri, Hava Yolu,
Uçak Bakım Onarım Şirketleri,
Turizm Şirketleri, Ticari ve Genel
Amaçlı Hava Araçları, Sigorta ve
Danışmanlık Kontrol Şirketleri
Üniversiteler, Yurtdışı Üniversiteleri,
Dil Kursları, Eğitim Sektörüne Yönelik
Ekipmanlar

info@iteturkey.com

expo@idtm.co
m.tr

www.dossod
merkezossifuarcilik.
1@hotmail.com
com
vakiffuarcilik@
www.vakiffu
vakiffuarcilik.c
arcilik.com
om

21

253

11.07.2016

17.07.2016

EDİRNE Gıda, Tarım,
Hayvancılık, Sanayi Fuarı
2016

Traktör ve Tarım Ekipmanları,
Otomobil, Beyaz ve Kahverengi
Eşya, Elektronik Aletler

254

14.07.2016

17.07.2016

Flytech 2016 1. Havacılık
Fuarı

Havacılık ve Havacılık
Teknolojileri

255

19.07.2016

20.07.2016

Üniversite Tercih Fuarı

Eğitim

256

20.07.2016

23.07.2016

Gapshoes Kış 23.Uluslararası
Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve
Yan Sanayi Fuarı

Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan
Sanayi

Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan
Sanayi

Uluslararası
İhtisas Fuarı

OFM Ortadoğu
Fuar Merkezi

Gaziantep

Akort Tanıtım
Organizasyon ve
Fuarcılık Ltd. Şti.

11

www.akort.c akort@akort.co
om
m

257

22.07.2016

24.07.2016

5.Üniversite Tercih Fuarı

Eğitim

Üniversiteler, Yurtdışı Üniversiteleri,
Dil Kursları, Eğitim Sektörüne Yönelik
Ekipmanlar

İhtisas Fuarı

Lütfi Kırdar
Uluslararası
Kongre ve Sergi
Sarayı

İstanbul

Eket Fuarcılkk Tic.
Ltd. Şti.

13

www.uniterc info@eketfuari.
ih.com
com

258

26.07.2016

27.07.2016

Üniversite Tercih Fuarı

Eğitim

İhtisas Fuarı

Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi

İzmir

Eket Fuarcılkk Tic.
Ltd. Şti.

13

www.uniterc info@eketfuari.
ih.com
com

259

27.07.2016

30.07.2016

31.Uluslararası Anne Bebek
Çocuk Ürünleri Fuarı (İstanbul
Çocuk Moda)

Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

UBM ICC Fuarcılık
ve Organizasyon
Tic. A.Ş.

7

www.cbmetu info@cbmeturk
rkey.com
ey.com

260

28.07.2016

31.07.2016

1.Aksaray İnşaat ve Yapı
Malzemeleri, Doğalgaz Fuarı

İhtisas Fuarı

Çok Amaçlı Teşhir
Alanı

Aksaray

ART Fuar Org.Tic
Ltd.Şti.

23

www.artfuar. artfuar@ttmail.
com
com

261

28.07.2016

31.07.2016

1. Aksaray Mobilya, Ev
Aksesuarları ve Beyaz Eşya
Fuarı

İhtisas Fuarı

Çok Amaçlı Teşhir
Alanı

Aksaray

ART Fuar Org.Tic
Ltd.Şti.

35

262

28.07.2016

31.07.2016

Aksaray 2.Otomobil - Ticari
Araçlar ve Yan Sanayi Fuarı

Otomobil, Ticari Araç,
Motosiklet, Bisiklet, LPG
Sistemleri, Yan Sanayi

Otomobil, Ticari Araç, Motosiklet,
Bisiklet ve Aksesuarları, Oto Müzik
Sistemleri,, Modifiye, Garaj ve Servis
Ekipmanları, Benzi İstasyonları

İhtisas Fuarı

Çok Amaçlı Teşhir
Alanı

Aksaray

ART Fuar Org.Tic
Ltd.Şti.

37

263

29.07.2016

31.07.2016

Yalova Gayrimenkul Fuarı ve
Arap-Türk Zirvesi

Gayrimenkul

Gayrimenkul Projeleri

İhtisas Fuarı

Cumhuriyet
Meydanı Alanı

Yalova

JNR Fuarcılık Ltd.
Şti.

264

03.08.2016

07.08.2016

4.Çorlu Autoshow Otomobil
Ticari Araçlar Motosiklet
Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı

Otomobil Ticari Araçlar
Motosiklet Bisiklet ve
Aksesuarları

Otomobil Ticari Araçlar Motosiklet
Bisiklet ve Aksesuarları

İhtisas Fuarı

Çorlu Orion
Alışveriş Merkezi
Fuar Alanı

Tekirdağ

Renkli Fuarcılık Ltd.
Şti.

37

www.renklyf info@renklyfua
uar.com
r.com

265

03.08.2016

07.08.2016

9.Çorlu Tarımtech 2016

Tarım Hayvancılık, Tohum,
Meyvecilik, Sulama Teknolojileri

Tarım, Hayvancılık, Tohum,
Meyvecilik, Sulama ve Seracılık
Teknolojiler,Traktör ve Ekipmanları,
Depolama Sistemleri,Soğutma,
Havalandırma

İhtisas Fuarı

Çorlu Orion
Alışveriş Merkezi
Fuar Alanı

Tekirdağ

Renkli Fuarcılık Ltd.
Şti.

46

www.renklyf info@renklyfua
uar.com
r.com

266

04.08.2016

07.08.2016

Av - Silah - Doğa Sporları
Fuarı

Av, Silah, Balıkçılık ve Doğa
Sporları Ürünleri

Av ve Avcılık Silahları, Malzemeleri,
Doğa Sporları Malzemeleri

İhtisas Fuarı

ATO Kongre ve
Sergi Sarayı

Ankara

Rem Fuar Sergi ve
Panayır Tanıtım
Ltd.Şti.

İnşaat Malzemeleri, Yapı
Malzemeleri, Mutfak, Banyo,
Vitrifiye Ürünleri Doğalgaz
Teknolojileri
Mobilya, Mobilya Yan Sanayi,
Beyaz Eşya, İç Mimari,
Dekorasyon, Ürünleri ve
Aksesuarları

Üniversiteler, Yurtdışı Üniversiteleri,
Dil Kursları, Eğitim Sektörüne Yönelik
Ekipmanlar
Taşıma Araç Gereçleri, Bisiklet,
Güvenlik, Hazır Giyim, Oyuncak,
Mobilya, Ev Tekstili, Kozmetik, Gıda,
Beslenme Ekipmanları
İnşaat Malzemeleri, Mutfak, Banyo,
Vitrifiye Ürünleri Doğalgaz
Teknolojileri, Tesisat ve Yalıtım
Sistemleri
Mobilya, Mobilya Yan Sanayi, Ev
Tekstili, Beyaz Eşya, İç Mimari,
Dekorasyon, Bahçe Mobilyalaraı,
Elektrikli Ev Aletleri ve Aksesuarları

17

info@infofair.c
om.tr

www.artfuar. artfuar@ttmail.
com
com

www.artfuar. artfuar@ttmail.
com
com
www.jnrfuar
.com

15

4

45

info@jnrorg.co
m

www.remfua info@remfuar.c
r.com.tr
om.tr

KA YS E R İ O R GA N İ Z E S AN AYİ BÖL G ES İ

267

04.08.2016

07.08.2016

MAYFU Manisa 2.Ayakkabı
Moda Fuarı

Ayakkabı ve Ayakkabı Yan
Sanayi

Ayakkabı, Ayakkabı Yan Sanayi
Ürünleri, Terlik, Çanta, Kemer,
Cüzdan, Aksesuar ve Sektör Yayınları

İhtisas Fuarı

Manisa Belediyesi
Fuar Merkezi

Manisa

SNS Fuarcılık Tan.
Org. Rek. Yay. San.
Tic. Ltd. Şti

11

www.snsfuar info@snsfuarcil
cilik.com.tr
ik.com.tr

268

26.08.2016

04.09.2016

85.İzmir Enternasyonal Fuarı

Genel Ticaret

Sağlık, Gıda, Otomotiv, Ticari Araç,
İş Makineleri, Genel Makine, Mobilya,
Finans, İletişim Teknolojileri ve
Telekomünikasyon

Uluslararası
Genel Fuar

Uluslararası İzmir
Fuar Alanı Kültürpark

İzmir

İZFAŞ İzmir
Fuarcılık Hizmet.
Kültür ve Sanat
İşleri. Tic.A.Ş

62

www.izmirfa info@izmirfair.
ir.com.tr
com.tr

Su, Atıksu İşleme, Evsel,
Endüstriyel Kirlenme, Atık
Yönetimi Teknolojileri

Su, Atıksu İşleme, Evsel, Endüstriyel
Kirlenme, Atık Yönetimi Teknolojileri

İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

E Uluslararası Fuar
ve Tanıtım
Hizmetleri A.Ş.

9

www.euf.co
m.tr

269

01.09.2016

03.09.2016

IWE-İSTANBUL WATER
EXPO Su, Atıksu İşleme,
Evsel, Endüstriyel Kirlenme,
Atık Yönetimi, Teknolojileri
Fuarı ve Konferansı

270

01.09.2016

04.09.2016

Mermer Makine Fuarı

Mermer, Maden, Blok, Doğaltaş,
Makine Teknolojileri, Sarf
Malzemeleri, ve İş Makineleri

Mermer, Maden, Blok, Doğaltaş,
Makine Teknolojileri, Sarf
Malzemeleri, ve İş Makineleri

İhtisas Fuarı

Kültürpark
Belediye Fuar
Alanı

Afyonkara
hisar

AS Fuarcılık
Hizmetleri Tic. Ltd.
Şti

271

01.09.2016

04.09.2016

3.Expo Tunnel Turkey -Tünel
Yapım Teknolojileri ve
Ekipmanları Fuarı

Tünel Yapım Teknolojileri ve
Ekipmanları

Tünel Yapım Teknolojileri ve
Ekipmanları

İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Demos Fuarcılık ve
Org. A.Ş.

23

25

www.demosf info@demosfua
uar.com.tr
r.com.tr

272

01.09.2016

04.09.2016

2. Maden Fuarı Türkiye

Madencilik Teknolojileri,
Ekipomanları ve İş Makineleri
.

Madencilik Teknolojileri,
Ekipomanları ve İş Makineleri

İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Demos Fuarcılık ve
Org. A.Ş.

32

25

www.demosf info@demosfua
uar.com.tr
r.com.tr

273

01.09.2016

04.09.2016

ROLLEXPO TURKEY 2016
3.Rulman, Kayış, Sekman,
Kasnak, Zincir, Sızdırmazlık
Elemanları ve Teknik Hırdavat
Fuarı

Rulman, Kayış, Sekman, Kasnak
Zincir, Sızdırmazlık Elemanları ve
Teknik Hırdavat

Rulman, Kayış, Sekman, Kasnak
Zincir, Sızdırmazlık Elemanları ve
Teknik Hırdavat

İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Demos Fuarcılık ve
Org. A.Ş.

34

37

www.demosf info@demosfua
uar.com.tr
r.com.tr

274

01.09.2016

04.09.2016

Akışkan Gücü Fuarı

2.Hidrolik, Pnömatik, Akışkan
Gücü, Otomasyon Teknolojileri ve
Ekipmanları Fuarı

İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Demos Fuarcılık ve
Org. A.Ş.

34

www.demosf info@demosfua
uar.com.tr
r.com.tr

275

01.09.2016

04.09.2016

Doğalgaz Antalya'16

Doğalgaz ve İklimlendirme
Teknolojileri

İhtisas Fuarı

Cam Piramit
Sabancı Kongre ve
Fuar Merkezi

Antalya

Detay Fuarcılık Org.
Ve Tanıtım Hizmet.
Ltd.Şti

23

www.detayf
uarcilik.com

info@detayfuar
cilik.com

276

01.09.2016

04.09.2016

IPACK 2016 31.Uluslararası
Ambalaj, Paketleme ve Gıda
İşleme Sistemleri Fuarı

Ambalaj, Paketleme ve Gıda
İşleme Sistemleri

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

E Uluslararası Fuar
ve Tanıtım
Hizmetleri A.Ş.

3

www.euf.co
m.tr

info@iteturkey.com

277

01.09.2016

04.09.2016

Worldfood İstanbul 2016
24.Uluslararası Gıda Ürünleri
ve Teknolojileri Fuarı

Gıda Ürünleri ve Gıda
Teknolojileri

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

E Uluslararası Fuar
ve Tanıtım
Hizmetleri A.Ş.

19

www.euf.co
m.tr

info@iteturkey.com

278

01.09.2016

04.09.2016

Agrotec 2016 20.Uluslararası
Tarım ve Tarım Teknolojileri
Fuarı

Hidrolik, Pnömatik, Akışkan Gücü,
Otomasyon Teknolojileri ve
Ekipmanları
Doğal Gaz Ekipmanları, Kombi
Cihazları, Klima, Radyatör, Kazanlar,
Doğalgaz Bacaları,
Ambalaj ve Makineleri, Paketleme,
Etiketleme, Kolileme, Dolum, Streç
Ambalaj, Paketleme Makineleri, Cam
Ambalajlar, Plastik Çemberler Ve
Makineleri
Süt, Et, Şekerleme, Konserve, Çay Ve
Kahve, Organik, Deniz Ürünleri,
Dondurulmuş ve Hazır Gıda, Gıda
Katkı Maddeleri, İçecekler, Yağlar,
Bakliyat, Baharat, İçecekler, Doğal
Ürünler, Kuru Yemişler

Tarım Makine ve Ekipmanları

Tarım Makinaları, Zirai İlaçlar,
Hayvancılık ve Sera Ekipmanları

Uluslararası
İhtisas Fuarı

ANFA Altınpark
Fuar Merkezi

Ankara

İnfo Uluslararası
Fuar Tan. Org. A.Ş.

46

www.infofai
r.com.tr

infofair@infofa
ir.com.tr

279

01.09.2016

04.09.2016

PROMOTÜRK Kurumsal
İletişim ve Promosyon
Ürünleri Fuarı

Profesyonel Promosyon Ürünleri,
Hediyelik Eşya ve Tanıtım
Malzemeleri

Tanıtım, Pazarlama, Ürün ve
Hizmetleri, Kristal ve Cam Ürünler,
Kalemler, Elektronik Ürünler, Masa ve
Duvar Saatleri, Baskılı Malzemeler,
Anahtarlık, Plaket, Seyahat Setleri,

İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi
Yeşilköy

İstanbul

İstanbul Fuarcılık
A.Ş.

38

www.itfkaan.oksuz@cn
exhibitions.c
r.net
om

280

01.09.2016

04.09.2016

2.Ege Tarım Hayvancılık, Süt
Teknolojileri, Çiftlik
Ekipmanları, Sera
Teknolojileri Fuarı

Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım
ve Süt Teknolojileri

Canlı Hayvan, Hayvancılık ve Tarım
Teknolojileri Ekipmanları, Traktör
Seracılık, Yem Tohum, Gübre, İlaç, Et
ve Süt Teknolojileri

İhtisas Fuarı

Kemal Öz Kapalı
Pazar Yeri Alanı

Uşak

Platform Fuarcılık
Hizmetleri Ltd. Şti.

46

www.platfor
mfuar.com

281

01.09.2016

04.09.2016

Sivas Kitap Fuarı

Kitap Firmaları, Yayın Evleri,
Sivil Toplum Kuruluşları

Kitap, Dergi, Gazete

İhtisas Fuarı

Sivas Fuar Alanı

Sivas

Shov Fuarcılık Ltd.
Şti

29

www.fairsho info@fairshowe
wexpo.com xpo.com

282

01.09.2016

04.09.2016

Kadın'a Dair Her Şey

Kadına Dair Her Şey

Moda, Aksesuar, Sağlık, Spor,
Estetistik, Tasarım, Mobilya, Tekstil,
Deri, Sanat, Eğitim, Gayrimenkul,
Kozmetik, Medya, İletişim

Genel Fuar

İstanbul Kongre
Merkezi

İstanbul

Türkel Fuarcılık A.Ş.

62

www.turkel.
com.tr

283

02.09.2016

05.09.2016

3.Kırşehir Tarım Hayvancılık
ve Tarım Teknolojileri Fuarı

Tarım, Hayvancılık, Tarım
Makineleri, Süt Endüstrisi,
Ambalaj ve Tohum

İhtisas Fuarı

Kapalı Teşhir
Salonları

Kırşehir

ART Fuar Org.Tic
Ltd.Şti.

46

www.artfuar. artfuar@ttmail.
com
com

284

06.09.2016

09.09.2016

DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji
Günleri 2016

Uygulamalı Tarım ve Hayvancılık
Fuarı

İhtisas Fuarı

Karaevli Fuar Alanı

Tekirdağ

DLG Fuarcılık
Ltd.Şti.

285

07.09.2016

09.09.2016

ISSA/Interclean İstanbul
Endüstriyel Temizlik
Teknolojileri ve Hizmetleri
Fuar ve Konferansı

Endüstriyel Temizlik, Teknolojiler
ve Hizmetleri

İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

UBM NTSR Fuar ve
Gösteri Hizmetleri
A.Ş.

60

www.ntsr.co info@ntsr.com.
m.tr
tr

286

07.09.2016

10.09.2016

CSI İstanbul Güvenlik Fuarı

Sivil Güvenlik Teknolojileri

İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Pozitif Fuarcılık A.Ş.

20

www.cnrexp kaan.oksuz@cn
o.com
r.net

287

08.09.2016

10.09.2016

İstanbul Çin Sanayi Fuarı

Endüstriyel Ürünler ve
Teknolojileri

Genel Fuar

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Voli Fuar Hizmetleri
A.Ş.

62

www.voli.co info@voli.com.
m.tr
tr

288

21.09.2016

24.09.2016

SHOEXPO İzmir
"40.Ayakkabı ve Çanta Fuarı"

Ayakkabı ve Çanta

Ayakkabı ve Çanta

İhtisas Fuarı

Fuar İzmirGaziemir

İzmir

11

www.izmirfa info@izmirfair.
ir.com.tr
com.tr

289

21.09.2016

25.09.2016

Samsun Tarım Fuarı 2016
2.Tarım, Hayvancılık ve
Teknolojileri

Tarım, Hayvancılık ve
Teknelojileri

Tarım, Hayvancılık ve Teknelojileri

İhtisas Fuarı

Tüyap Samsun
Fuar ve Kongre
Merkezi

İZFAŞ İzmir
Fuarcılık Hizmet.
Kültür ve Sanat
İşleri. Tic.A.Ş

Samsun

Tüyap Tüm Fuarcılık
Yapım A.Ş.

46

www.tuyap.c tuyap@tuyap.c
om.tr
om.tr

Enerji ve Çevre Teknolojileri

Enerji Üretim Teknolojileri, Enerji
Dağıtım, İletim ve Kontrol Sistemleri,
Bakım Onarım ve Servis Hizmetleri,
Verimlilik Sistemleri, Çevre
Teknolojileri, Geri Dönüşüm, Sistem,
Danışmanlık, Proje, İnşaat

İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

İstanbul Fuarcılık
A.Ş.

16

Güneş Enerji Sistemleri ve
Teknolojileri

Güneş Enerji Sistemleri ve
Teknolojileri

İhtisas Fuarı

ATO Kongre ve
Sergi Sarayı

Ankara

Messe Stuttgart Ares
Fuarcılık Ltd. Şti

İhtisas Fuarı

Merinos Atatürk
Kongre ve Kültür
Merkezi

Bursa

Erexpo Fuarcılık
A.Ş.

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Haliç Kongre
Merkezi

İstanbul

CNR ENERGY İstanbul

.

Tarım, Hayvancılık, Tarım
Makineleri, Süt Endüstrisi, Ambalaj,
Tohum, Peyzaj , Seracılık, Yumurta,
Sulama Sistemleri, Labaratuar ve
Analiz Teknolojileri, Veterinerlik
Tohumlar, Gübreler, Zirai İlaçlar,
Tarım Makineleri, Fidanlar Sulama
Ekipmanları, Hayvancılık,
Endüstriyel Temizlik Makinaları,
Ekipman ve Araçları, Aksesuarları ve
Servis Hizmetleri, Eğitim,
Sertifikasyon Araştırma, Buharlı
Temizlik Hizmetleri
Sivil Güvenlik, Bina Güvenliği, İş
Güvenliği, Elektronik Güvenlik
Ekipman ve Teknolojileri
Yapı, Makine, Medikal, Otomotiv Yan
Sanayi, Tekstil Endüstrisi ve
Teknolojileri

290

22.09.2016

24.09.2016

291

22.09.2016

24.09.2016

292

22.09.2016

25.09.2016

293

22.09.2016

25.09.2016

İstanbul Sanat 2016

4.İstanbul Modern ve Çağdaş
Sanat Fuarı

294

22.09.2016

25.09.2016

Tarım Hayvancılık ve Gıda
Sanayi, Makine ve
Ekipmanları Fuarı

Tarım Hayvancılık ve Gıda
Sanayi, Makine ve Ekipmanları

Tarım, Tarım Teknolojileri, Seracılık,
Hayvancılık, Yem, Tohum, Fidan,
Sulama, Gıda Süt Endüstrisi, Traktör

İhtisas Fuarı

Sorgun TSO Fuar
Alanı

Yozgat

295

22.09.2016

25.09.2016

27.Uluslararası Züchex,
Züccaciye Ev Eşyaları,
Dekoratif Ürünler ve Elektrikli
Ev Gereçleri Fuarı

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

Cam Ürünler, Çelik Mutfak Eşyaları,
Plastik Ürünler, Porselen, Küçük
Elektrikli Ev Aletleri, Ev Tekstili,
Dekoratif Ürünler Ve Çeyiz

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi

İstanbul

Solar Plus Ankara 2016 Güneş
Enerji Sistemleri, ve
Teknolojileri
Bursa Destinasyon, Kültür
Turizmi, Termal Turizm, 3.
Yaş Turizmi, Sağlık ve
Medikal Ürünler Fuarı

Turizmi, Sağlık ve Medikal
Ürünler

İl Kültür Turizm Müdürlükleri, Oteller,
Seyahat Acenteleri, Hastaneler, Sağlık
Kuruluşları, Termal Tesisler, Medikal
Ürünler
Tablolar, Çizimler, Heykeller, Baskı,
Fotoğraflar, Video ve Dijital Sanat
Örnekleri

İnterteks
Uluslararası
Fuarcılık A.Ş.
Kobi Fuarcılık
Tanıtım ve
Organizasyon Ltd.
Şti.
Life Media Fuarcılık
A.Ş

32

25

19

www.asfuar. info@asfuar.co
com
m

info@platformf
uar.com

info@turkel.co
m.tr

www.dlgfuar info@dlgfuarcil
cilik.com
ik.com

46

9

www.itfkaan.oksuz@cn
exhibitions.c
r.net
om

www.aresfua info@aresfuarci
rcilik.com
lik.com

16

48

info@iteturkey.com

42

40

www.erexpo erdalusta@erex
po.com.tr
.com.tr
www.interte
ks.com

interteks@intert
eks.com
kobifuarcilik@
gmail.com

46

19

www.kobifu
arcilik.com

50

17

www.zuchex pınark@zuchex
.com
.com

fuarlar

127

128

fuarlar

KA YSERİ ORGANİZE SA NA Y İ BÖL G ESİ

Yangın Söndürme Sistemleri,
Ekipmanları, Malzemeleri, Yangınla
Mücadele, Acil Durum, Arama
Kurtarma Ekipmanlar,
İş Güvenliği Ekipmanları, Kişisel
Koruyucu Malzemeler, İş Güvenliği
Eğitimi, İş Sağlığı Ekipmanları

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Marmara Tanıtım
Fuarcılık Org. Rek.
ve Tic. A.Ş.

20

14

www.marma marmara@mar
rafuar.com.tr marafuar.com.tr

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Marmara Tanıtım
Fuarcılık Org. Rek.
ve Tic. A.Ş.

20

23

www.marma marmara@mar
rafuar.com.tr marafuar.com.tr

Kedi Köpek Ürün ve Malzemeleri, Kuş
Ürünleri, Akvaryum ve Akvaryum
Malzemeleri, Veterinerlik Malzemeleri

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Ulusal Fuarcılık
Org.Tic.Ltd.Şti.

5

Şömine, Şömine Aksesuarları,
Taş, Mermer ve Dekorasyon,
Barbekü

Şömine, Şömine Aksesuarları, Taş,
Mermer ve Dekorasyon, Barbekü

İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Ulusal Fuarcılık
Org.Tic.Ltd.Şti.

23

32

www.ulusalf ulusal@ulusalfa
air.com
ir.com

OFF-ROAD Turkey 4X4 Araç,
Off-Road Ekipman, Yardımcı
Ürünler ve Kamp Malzemeleri

OFF-ROAD 4X4 Araç, Ekipman,
Yardımcı Ürünler ve Kamp
Malzemeleri

4X4 Araç Üreticileri ve Distribütörleri,
Kamp Malzemeleri, Yardımcı Ürünler,
Tekstil ve Promosyon Ürünleri, Yedek
parça, Eğitim Kurumları

İhtisas Fuarı

Intercity İstanbul
Park - Tuzla

İstanbul

Türkel Fuarcılık A.Ş.

37

45

www.turkel.
com.tr

02.10.2016

7.Antalya Konyaaltı Kitap
Fuarı

Kitap, Dergi, Süreli Yayınlar

Kitap, Dergi, Süreli Yayınlar

İhtisas Fuarı

Cam Piramit
Sabancı Kongre ve
Fuar Merkezi

Antalya

NAP Fuarcılık Ltd.
Şti

24.09.2016

27.09.2016

İNTARF 2016 İnegöl Tarım
Fuarı

Tarım, Gıda, Hayvancılık,
Fidancılık, Seracılık, Gübre
Tohum, Sulama ve Teknolojileri
Fuarı

Tarım, Tarım Makine ve Ekipmanları,
Hayvancılık, Süt ve Süt Ürünleri,
Fidan, Yaş Meyve ve Sebze, Seracılık,
Tohum, Fidan, Gübre, Sulama

İhtisas Fuarı

İnegöl Hikmet
Şahin Kültür Parkı
Uluslarararı Fuar
Alanı

Bursa

Modef Fuarcılık
Ticaret Ltd. Şti

46

www.modef. info@modef.co
com.tr
m.tr

303

27.09.2016

29.09.2016

TISSUE World İstanbul 2016

Temizlik Kağıdı, Teknolojileri,
Kimyasalları, ve Yardımcı
Malzemeleri

Temizlik Kağıdı, Teknolojileri,
Kimyasalları, ve Yardımcı
Malzemeleri

İhtisas Fuarı

İstanbul Kongre
Merkezi

İstanbul

UBM İstanbul
Fuarcılık Ve Gösteri
Hizmetleri A.Ş.

33

www.ubm.co mustafa.karaca
m
@ubm.com

304

27.09.2016

02.10.2016

Avrasya Boat Show 2016
10.Deniz Araçları, Ekipmanları
ve Aksesuarları Fuarı

Deniz Araçları, Ekipmanları ve
Aksesuarları

Tekne Aksesuarları ve Yapım
Malzemeleri, Sürat ve Gezi Tekneleri,
Motor Yat ve Güç Ekipmanları, Tekne
ve Yatlar, Marinalar ve Su Sporları
için Donanımlar ve Aksesuarlar

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Ataköy Mega
Yacht Marina

İstanbul

Pozitif Fuarcılık A.Ş.

10

www.cnrexp kaan.oksuz@cn
o.com
r.net

305

27.09.2016

02.10.2016

Bot Şov Avrasya

Denizcilik Sektöründeki
Teknelerin Tanıtımı ve Satışı

İhtisas Fuarı

Viaport MarinaTuzla

İstanbul

Via Fuarcılık A.Ş.

10

www.viapro
perties.com

306

28.09.2016

30.09.2016

Global Sağlık Turizmi Zirvesi
ve Fuarı

Sağlık Turizmi, Medikal Turizm,
İleri Yaş Turizmi Bilişimi,

İhtisas Fuarı

ATO Kongre ve
Sergi Sarayı

Ankara

HHB Fuar
Organizasyon
Reklam Ltd. Şti

48

www.hhbexp sule@hhbo.com.tr
expo.com

307

28.09.2016

01.10.2016

Aymod 17.Uluslararası
Ayakkabı Moda Fuarı

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Pozitif Fuarcılık A.Ş.

11

www.cnrexp kaan.oksuz@cn
o.com
r.net

308

28.09.2016

02.10.2016

Trakya 11.Tarımtech 2016
Fuarı

İhtisas Fuarı

Lüleburgaz Semt
ve Fuar Alanı

Kırklareli

Renkli Fuarcılık Ltd.
Şti.

46

www.renklyf info@renklyfua
uar.com
r.com

309

29.09.2016

01.10.2016

TURKCAST 2016 7.Döküm
Ürünleri İhtisas Fuarı

310

29.09.2016

01.10.2016

311

29.09.2016

01.10.2016

312

29.09.2016

01.10.2016

2.Robot Yatırımları Zirvesi ve
Sergisi

Robotlu Üretim Teknolojileri ve
Otomatik Depolama Sistemleri

313

29.09.2016

01.10.2016

Tesislerde Modernizasyon ve
Verimlilik Zirvesi ve Sergisi

Tesislerde Bakım ve Servis
Düzenlemeleri

314

29.09.2016

02.10.2016

7.Van Turizm ve Seyahat Fuarı

Turizm

315

29.09.2016

02.10.2016

Sign İstanbul-2016
18.Uluslararası Endüstriyel
Reklam ve Dijital Baskı
Teknolojileri Fuarı

Endüstriyel Reklam ve Dijital
Baskı Teknolojileri

316

29.09.2016

02.10.2016

5.Uluslararası Isaf IT Security
Fuarı

Bilgi ve Ağ Güvenliği

317

29.09.2016

02.10.2016

5.Uluslararası Isaf Smart
Home Fuarı

Akıllı Binalar ve Bina
Otomasyonu

318

29.09.2016

02.10.2016

20.Uluslararası Isaf -Security
Fuarı

Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri
Ekipmanları, RFID

319

29.09.2016

02.10.2016

EV & STİL FUARI
Tasarım ve İnovasyon odaklı
Ev Dekorasyonu Fuarı

Ev Tekstili, Mobilya, Ev
Aksesuarları, Tasarım Ürünleri

320

29.09.2016

02.10.2016

TAVEX 2016 Tavukçuluk
Teknolojisi, Üretimi ve
Ekipmanları

Tavukçuluk Teknolojisi, Üretimi
ve Ekipmanları

296

22.09.2016

25.09.2016

20.Uluslararası SHF -Fire &
Rescue Fuarı

Yangın, Acil Durum, Arama ve
Kurtarma,

297

22.09.2016

25.09.2016

5.Uluslararası SHF Safety &
Health Fuarı

İş Güvenliği ve İş Sağlığı

298

22.09.2016

25.09.2016

PET İstanbul Fuarı5.Uluslararsı Evcil Hayvan
Ürün, Malzeme ve Aksesuar
Tedarikçileri Fuarı

Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve
Aksesuarı

299

22.09.2016

25.09.2016

İstanbul Şömine ve
Aksesuarları Fuarı

300

23.09.2016

25.09.2016

301

23.09.2016

302

Ankiros 2016 13.Uluslararası
Demir-Çelik ve Döküm
Teknolojileri, Makine ve
Ürünleri
Annofer 2016 12.Uluslararası
Demir Dışı Metaller
Teknolojileri, Makine ve
Ürünleri

Ayakkabılar, Çantalar, Kemerler,
Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler
ve Dergiler
Tarım, Hayvancılık, Tohum,
Meyvecilik, Sulama ve Seracılık,
Traktör ve Ekipmanları,
Depolama Sistemleri, Soğutma

Tekne, Tekstil, Tekne Ekipmanları,
Denizcilik Yazılımları
Sağlık Turizmi Merkezleri, Termal
Oteller, Özel Hastaneler ve Sağlık
Kuruluşları, SPA & Wellness
Merkezleri, Sağlık Turizmi Seyahat
Acentaları ve Yatırım
Ayakkabılar, Çantalar, Kemerler,
Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler Ve
Basın
Tarım, Hayvancılık, Tohum,
Meyvecilik, Sulama ve Seracılık,
Traktör ve Ekipmanları, Depolama
Sistemleri, Soğutma

www.ulusalf ulusal@ulusalfa
air.com
ir.com

info@turkel.co
m.tr

www.napgru info@napgrup.
com
p.com

29

erayasil@viadm
c.com

Döküm Ürünleri

Döküm Teknolojileri, Metalden
Mamul Her Türlü Döküm Ürünleri

İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi

İstanbul

Hannover Messe
Ankiros Fuarcılık
A.Ş.

34

Demir - Çelik ve Döküm
Teknolojileri, Makine ve
Ekipmanları

Demir - Çelik ve Döküm Sektörü ile
İlgili Hammadde, Makine, Ekipman,
Teknoloji, Ürün, Hizmet

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi

İstanbul

Hannover Messe
Ankiros Fuarcılık
A.Ş.

34

www.hmank info@ankiros.c
iros.com
om

Demir Dışı Metaller Teknolojileri,
Makine ve Ekipmanları

Demir Dışı Metaller Sektörü İle İlgili
Hammadde, Makine, Ekipman,
Teknoloji, Ürün, Hizmet

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi

İstanbul

Hannover Messe
Ankiros Fuarcılık
A.Ş.

34

www.hmank info@ankiros.c
iros.com
om

İhtisas Fuarı

WOW Kongre
Merkezi
Yeşilköy

İstanbul

ST Alternatif
Fuarcılık ve
Organizasyon Tic.
Ltd.Şti.

60

www.alterna
info@alternatif
tifyayincilik.
yayincilik.com
com

İhtisas Fuarı

WOW Kongre
Merkezi
Yeşilköy

İstanbul

ST Alternatif
Fuarcılık ve
Organizasyon Tic.
Ltd.Şti.

60

www.alterna
info@alternatif
tifyayincilik.
yayincilik.com
com

İhtisas Fuarı

Van TSO Sergi ve
Fuar Alanı

Van

Ajansasya Fuarcılık
Org. Ltd. Şti.

48

www.vanfua vanasyafuar@g
r.com
mail.com

Uluslararası
İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi

İstanbul

İFO İstanbul Fuar
Hizmetleri A.Ş.

38

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Marmara Tanıtım
Fuarcılık Org. Rek.
ve Tic. A.Ş.

8

20

www.marma marmara@mar
rafuar.com.tr marafuar.com.tr

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Marmara Tanıtım
Fuarcılık Org. Rek.
ve Tic. A.Ş.

14

8

www.marma marmara@mar
rafuar.com.tr marafuar.com.tr

Uluslararası
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Marmara Tanıtım
Fuarcılık Org. Rek.
ve Tic. A.Ş.

20

8

www.marma marmara@mar
rafuar.com.tr marafuar.com.tr

İhtisas Fuarı

Bursa Uluslararası
Fuar ve Kongre
Merkezi

Bursa

Tüyap Bursa
Fuarcılık A.Ş.

18

50

www.tuyap.c tuyapbursa@tu
om.tr
yap.com.tr

İhtisas Fuarı

Kocaeli BB
Uluslararası Fuar
Merkezi

Kocaeli

Tüyap Tüm Fuarcılık
Yapım A.Ş.

46

Robot Sistemleri, Kontrolörleri,
Yazılımları, Robot Kollar, Diğer Robot
Aksamları, Entegratör Firmaların
Hizmetleri, Otomatik Depolama
Sistemleri
Vana, Pompa, Scada, DCS, Basınçlı
Kaplar, Analizörler, Labaratuar ve
Kontrol Cihazları Mühendislik
Çözümleri
Seyahat Acentelerı, Oteller, Rent A
Car Şirketleri, Turizm Büroları,
Turizm Bakanlıkları, Bölgesel Turizm
Tanıtma Ofisleri
Dijital Yeknoloji, Tekstil Baskı ve
Serigrafi Teknolojisi, Sign Teknolojisi,
Led Teknoljisi, Görsel İletişim,
Outdoor Medya Pazarlama
Ağ Güvenliği, Veri Güvenliği,
Antivirüsler, Donanım Güvenliği, Bilgi
Güvenliği, Data Güvenliği
Bina Otomasyon ve Yönetim
Sistemleri, İzleme Sistemleri, Uzaktan
Kontrol, Akıllı Bina Teknolojileri
Güvenlik Sistemleri Hizmetleri
Ekipmanları, Alarm, CCTV, Kamera,
Geçiş Kontrol, RFID, Araç Güvenlik,
Çevre Güvenlik
Aydınlatma ve Elektrik Ekipmanları,
Mobilya, Ev Tekstil ve Aksesuar
Firmaları, Züccaciye, Banyo ve
Ekipmanları, bahçe Mobilyaları,
Zanaat Objeleri
Tavukçuluk Üretim, Yetiştirme, yem
Endüstrisi, Beyaz Et ve Yumurta
Teknolojisi ve Lojistiği, Hayvan
Sağlığı, Veteriner Hizmetleri, Hijyen,
Çiftlik Projelendirme ve İnşası, Eğitim
Kurumları

37

www.hmank info@ankiros.c
om
iros.com

www.ifo.co
m.tr

ifo@ifo.com.tr

www.tuyap.c tuyap@tuyap.c
om.tr
om.tr
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Konu Kodu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
62

KONU GRUP BAŞLIĞI KOD NUMARASI LİSTESİ
AĞAÇ ENDÜSTRİSİ , ORMAN ÜRÜNLERİ
ALTIN, MÜCEVHERAT, SAAT
AMBALAJ, ETİKET
AV, SİLAH, DOĞA SPORLARI
BAHÇE, BAHÇE MOBİLYALARI, PEYZAJ, ÇİÇEKÇİLİK, SÜS BİTKİLERİ, EVCİL HAYVANLAR
BALIKÇILIK, SU ÜRÜNLERİ
BEBEK, ÇOCUK İHTİYAÇLARI
BİLGİSAYAR, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, TELEKOMÜNİKASYON
ÇEVRE, GERİ DÖNÜŞÜM, ATIK YÖNETİMİ, SU TEKNOLOJİLERİ, BELEDİYE, KENT MOBİLYALARI
DENİZCİLİK, YELKENLİ VE MOTORLU DENİZ ARAÇLARI VE SU SPORLARI
DERİ TEKNOLOJİLERİ, DERİ ÜRÜNLERİ, DERİ KONFEKSİYON, AYAKKABI
DOĞAL ÜRÜNLER, SAĞLIKLI YAŞAM
EĞİTİM, EĞİTİM EKİPMANLARI VE TEKNOLOJİLERİ
ELEKTRİK, ELEKTRONİK, AYDINLATMA, OTOMASYON
GAYRIMENKUL
ENERJİ
EV ELEKTRONİĞİ, ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI, DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
EV TEKSTİLİ, HALI
GIDA, GIDA İŞLEME, İÇECEK, TEKNOLOJİ VE ENDÜSTRİLERİ
GÜVENLİK, YANGIN
HAZIR GİYİM, MODA, KUMAŞ, KONFEKSİYON YAN SANAYİİ
HEDİYELİK EŞYA, EL SANATLARI
ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA, DOĞALGAZ VE SİSTEMLERİ
İNŞAAT MALZEMELERİ, BANYO, MUTFAK, SERAMİK, NALBURİYE, HIRDAVAT, TESİSAT
İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ
KALİTE KONTROL VE TEKNOLOJİLERİ
KIRTASİYE, BÜRO MALZEMELERİ
KİMYA, KİMYA SANAYİİ, KİMYASAL ÜRÜNLER
KİTAP, SÜRELİ YAYIN
KOZMETİK, GÜZELLİK, ESTETİK, KİŞİSEL BAKIM
LOJİSTİK, TAŞIMACILIK, DEPOLAMA, İSTİFLEME,
MADEN, MADENCİLİK, DOĞAL TAŞLAR, MERMER
MATBAA MAKİNALARI, KAĞIT VE TEKNOLOJİLERİ
METAL İŞLEME, KESME, KAYNAK, AKIŞKAN, DÖKÜM, KALIP, YAN SANAYİLER
MOBİLYA, MOBİLYA YAN SANAYİİ
OTEL, OTEL EKİPMANLARI, RESTORAN, HAVUZ, ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK, BAKIM/ONARIM
OTOMOBİL, TİCARİ ARAÇ, MOTOSİKLET, AKSESUAR, OTOMOTİV YAN SANAYİİ, GARAJ EKİPMANLARI,
AKARYAKIT
PAZARLAMA,İSTASYONLARI
REKLAMCILIK, BAYİLİK, HALKLA İLİŞKİLER, PROMOSYON, TASARIM, İNSAN
KAYNAKLARI
PERAKENDECİLİK, MAĞAZA EKİPMANLARI
SANAT
PLASTİK, KAUÇUK VE ENDÜSTRİLERİ
TIP, TIBBİ CİHAZLAR, LABORATUVAR, DİŞ HEKİMLİĞİ, ECZACILIK, OPTİK
SAVUNMA SANAYİİ VE ASKERİ HAVACILIK
SİVİL HAVACILIK
SPOR MALZEMELERİ
TARIM, SERACILIK, HAYVANCILIK VE TEKNOLOJİLERİ
TEKSTİL, KONFEKSİYON, ÖRGÜ, NAKIŞ MAKİNE VE AKSESUARLARI, İPLİK
TURİZM
UNLU MAMULLER VE TEKNOLOJİLERİ, DONDURMA, PASTA, ŞEKERLEME, DEĞİRMEN MAKİNELERİ
ZÜCACİYE, PORSELEN, SERAMİK
DİĞER
GENEL

KA YSERİ ORGANİZE SA NA Y İ BÖL G ESİ
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Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir
Onu en çolpa herifler de emin ol becerir.
Sade sen gösteriver 'işte budur kubbe' diye
iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye.
Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman
Bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan.
Bunların var mı sizin listede hiç benzeri; yok.
Ya ne var? Bir kuru dil siz buyurun karnım tok.
Ötmeyin nafile baykuş gibi karşımda susun.
Mürtecisin be imam? Mürteciyim hamdolsun.
Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir
Onu en colpa herifler de emin ol becerir.
Sade sen gösteriver 'iste budur kubbe' diye
İki ırgatla iner koca Süleymaniye.
Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman
Bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Mimar Sinan.
Mehmet Âkif Ersoy

