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olma ruhuna yapılan açık bir saldırıdır. Büyük güç
oyunları oynanıyor ve nasıl bir yüz yıllık kuşatma ve
hesaplaşma planı olduğunu çok iyi biliyoruz.
Küresel güçler, cephe savaşları yerine vekalet
savaşları yürütüyor. Bizlerde bunun tam ortasındayız. Terör örgütleri Türkiye düşmanlığında buluştu.
Küresel güç hesaplarıyla, istihbarat örgütleriyle,
içerideki terör odaklarıyla, kırk yıl besleyip büyüttükleri hain ve sinsi şer odaklarıyla, sistemin içerisine yerleştirdikleri piyonlarıyla adeta yoklama çekiyorlar, ayar vermeye çalışıyorlar.
Şimdi ise sınırlarımıza dayandılar. Anadolu’ya
dayandılar. Çevremizdeki tüm ülkelerin, tarihlerini,
medeniyetlerini, kültürlerini harabeye çevirerek
sınırlarımıza kadar geldiler.

Tahir NURSAÇAN
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Okurlarım

T

ürkiye, tarihinin en olağanüstü dönemini yaşıyor.
Bin yıldır yaşadığımız Anadolu’daki varlığımız,
Osmanlı’nın dağılışından sonra, ikinci kez büyük
bir tehditle karşı karşıya kalmıştır. 15 Temmuz gecesi, milletimizin huzurunu, birliğini, beraberliğini,
kardeşliğini bozmak, millet iradesiyle seçilmiş bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan
kaldırmak, demokrasimizi, hukuk devletini, anayasamızı ve ulusal güvenliğimizi ihlal etmek maksadıyla, hain ve sinsi FETÖ terör örgütü tarafından bir
darbe ve işgal girişimine maruz kaldık.
15 Temmuz’da, Cumhurbaşkanımız, Liderimiz ve
Başkomutanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın, ilk
andan itibaren darbe ve işgal girişimine karşı onurlu, şereﬂi ve kararlı duruşu, milletimizi meydanlara
çağırması, bu menfur girişime karşı en etkili vuruşu
yaptı.
Hiçbir darbe ve işgal girişimi, hiçbir ekonomik
ve siyasi kriz, hiçbir toplumsal çatışma senaryosu böylesine ürkütücü, böylesine kalleşçe servis
edilmedi. İntikam planları korkunçtu. Bizler, oynanan senaryonun ne olduğunu, neyi hedeﬂediğini, nasıl bir Türkiye planı olduğunu, bu coğrafya
üzerinde ne tür bir harita çalışmalarının yapıldığını
biliyoruz.
15 Temmuz, yeni ve güçlü Türkiye’ye yapılan çokuluslu bir saldırıdır. Türkiye’nin sahip olduğu millet

İşgaller, darbeler, iç savaşlar, terör, baskı, zulüm,
açlık, işkence, ekonomik krizler, mezhep çatışmaları, İslam coğrafyasının sahip olduğu kaynaklar
üzerindeki talanlar ve sair…
Bütün bunlar tezgahlanırken, milletimizin o tarih
yapıcı iradesinin, direnişinin, oyunlarını bozacağını
öngöremediler, hesaplayamadılar. Milli iradenin, bu
cennet vatanı savunacağını öngöremediler. Kanlı
senaryolarıyla suçüstü yakalandılar.
Milletimiz, oynanan oyunların farkındadır.
Dostta, düşmanda, devlet- millet el ele verdiği
sürece, bu coğrafyanın teslim alınamayacağını
gördü ve hiçbir haritanın bundan böyle büyük ve
güçlü Türkiye’nin bilgisi dışında, açık bir şekilde
çizilemeyeceğini çok iyi biliyor.
Millet olarak, büyük bir badire atlattık. Şer ve ﬁtne
odaklarına karşı dimdik ayakta durduk ve Allah’ın
inayeti ile kazandık.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak,
OSB çalışanları ve bölgede faaliyet gösteren sanayicilerimizle birlikte, bu menfur hadisenin duyulduğu
andan itibaren gereken tavır gösterilmiş olup, insan
kaynaklarımız başta olmak üzere, tüm araç, gereç
ve malzemeleri ile demokrasi nöbetlerine devam
edilmiştir.

øú GQ\DVÕ RODUDN EXJQH NDGDU ROGX÷X JLEL
EXQGDQVRQUDGDKNPHWLPL]LQ\DQÕQGDROXQDFD÷ÕQÕ\HQLYHJoO7UNL\H¶GHKDLQOHULQ\HULQLQRODPD\DFD÷ÕQÕEHOLUWPHNLVWHULP
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Tanklarını, silahlarını milli iradeye doğrultmuş olan
bu millet düşmanlarına karşı mücadelede tam ve
kararlı olma, devlet-millet olarak kenetlenmek zorundayız.
Yerli ve yabancılara uşaklık eden ve darbe maskaralığı yapan legal görünümlü illegal yapılara, asil
bir milletin fertleri olarak asla prim verilmeyeceğini
dünya alem şahitlik etmiştir. İstiklal ruhu dimdik ayakta olduğu göstermiştir.
Dünyanın beşten büyük olduğunu kabullenemeyen güç odakları, sevgi ve medeniyet merhametinin
büyüklüğünü eninde sonunda kabul edeceklerdir.
Çünkü insanlığın gerçek huzuru, mutluluğu ve kurtuluşu buna bağlıdır.
Her şey aslına rücu eder. Tarihi misyonumuz, bu
topraklarda yeniden büyük ve güçlü Türkiye olma
yolunda bizlere görev tevdi etmektedir.
Bu kutlu yürüyüşten rahatsızlık duyan iç ve dış
çevreler, bu kutlu yürüyüşü sekteye uğratmak
için envai çeşit hile, entrika, sabotaj ve terör gibi
alçakça yöntemlere başvuracaktır.
Bu haince girişim, ülkemize zarar vermek isteyenlerin son çırpınışı olacak ve tarihin çöplüğünde
yerini alacaktır. Terör, onu besleyen elleri yakacak
ve elbet bir gün cezalandıracaktır.
Binlerce yıllık devlet geleneğinin varisi bir millet
olarak bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız inşallah.
15 Temmuz, ay yıldızlı bayrağımız altında, şehadeti
göze alan vatandaşlarımızın kahramanlık günü olmuştur.
Kritik, can alıcı ve doğru hamleler yapmak durumundayız.
Zaman, birlik ve beraberlik içerisinde olma zamanıdır. Silkelenip kendine dönme, derlenip toparlanma şuuru, bu aziz ve necip milletin özünde
mevcuttur.
Yenikapı Ruhu, milli iradeye ve demokrasiye kararlılığı bir kez daha göstermiştir.
Toprağı vatan yapan ruh, milli birlik ve beraberlikten geçer. Kendi gelecekleri ile ilgili planları olmayanlar, başkalarının planına dahil olurlar. Ruhlarında sarsılmaz bir iman, bünyelerinde ölmeyecek bir
irade taşıyan milletler, hiçbir vakit ve hiçbir surette
yok olmaz ve edilemezler,
Bugün, savaşların, işgallerin, çatışmaların altında
kan ağlayan İslam coğrafyası ve doğal afetleri ile
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boğuşan yerküre halklarının, acıları
doğuran yaralı bilinçlerden, kutsalı ve
değeri olmayan çarpık dindarlıktan,
hasta ruhlu, piskopat yürekler ve klinik vakalardan, körü körüne bağlanmış
irade ve idraklerden kurtulmak için
Allah’u Teala’ya yalvarma, yakarma,
yardım dileme zamanıdır.
Hükümetimizin,
2023
hedeﬂerini
gerçekleştirme noktasında ekonomik reform odaklı, yatırım hamlelerinin
devam ettiği, demokratikleşme, güven, istikrar ve
ekonomik refahın devamlılığının sağlanmasındaki
çalışmaların hız kazanacağına, yeni Türkiye’de yaşanmakta olan bu değişim ve gelişim hamlesinden
daha da güçlenerek çıkacağımıza olan inancımız
tamdır.
Devlet-millet el ele vererek, daha fazla üretim,
daha fazla yatırım, daha fazla ihracat ve daha fazla
istihdamla ülkemizin kalkınması ve güçlenmesi için
her zamankinden daha çok çaba ve gayret göstermeliyiz.
Bu hain eller ve karanlık odaklar karşısında, büyük
bir kararlılık, feraset, basiret, cesaret ve kahramanlık örneği sergileyen, tam bir irade ile milli iradeye
sahip çıkan, bu uğurda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan Rahmet, ailelerine ve milletimize
sabır ve metanet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.
Allah, ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar
yaşanmasına fırsat vermesin.
Allah, devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar
eylesin.
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0LOOHWLPL]LE|OHPH\HFHNVLQL]ED\UD÷ÕPÕ]ÕLQGLUHPH\HFHNVLQL]
YDWDQÕPÕ]ÕSDUoDOD\DPD\DFDNVÕQÕ]GHYOHWLPL]L\ÕNDPD\DFDNVÕQÕ]
H]DQODUÕPÕ]ÕVXVWXUDPD\DFDNVÕQÕ]EXONH\HGL]o|NWUHPH\HFHNVLQL]EXKDONDER\XQGXUXNYXUDPD\DFDNVÕQÕ]\ÕOGÕU
\UG÷P]EX\ROGDQEL]LJHULG|QGUHPH\HFHNVLQL]ONHPL]L
KHGHÀHULQGHQYD]JHoLUHPH\HFHNVLQL]
Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip ERDOĞAN
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Başbakanımız
Binali YILDIRIM

“İnsanlıktan Nasibini Almayanların, Yanına Bırakmayacağız”
Şehitlerimizin sevgili evlatları, nefes alıp verdiğiniz müddetçe gurur duyacağınız bir babaya, bir anaya
sahip olduğunuz için alınlarınızdan öpüyorum. Eğer bugün, rahat nefes alıp veriyorsak, eğer bugün
huzurunuzda rahatça konuşabiliyorsak, eğer bugün bağımsız, özgür, demokratik bir Türkiye’de
yaşıyorsak bu hiç kuşkusuz önce Mevlam, sonra da şehitlerimizin sayesindedir.

11
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*|QGHUPLúROGX÷XQX]QD]LNWHEULNPHVDMÕQÕ]LoLQWHúHNNUHGHU7UNL\H
&XPKXUL\HWL¶LQFL+NPHWL¶QLQKD\ÕUODUDYHVLOHROPDVÕQÕGLOHULP
%LOPHQL]LLVWHULPNLKNPHWLPL]$]L]PLOOHWLPL]LQUDIDKÕELUOLNYH
EHUDEHUOL÷LLoLQYDUJF\OHoDOÕúDFDNPXDVÕUPHGHQL\HWKHGHIOHULQHGR÷UX
GXUPDNVÕ]ÕQ\ROXQDGHYDPHGHFHNWLU
(QGHULQPXKDEEHWOHULPOH

Binali YILDIRIM
%$ù%$.$1
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI
Mehmet ÖZHASEKİ

Ekonomide
Tam Güven
Yola Devam
Bu ülkenin umudunu, heyecanını ve
büyümesini arttırmak, her zamankinden
daha güçlü bir şekilde yoluna devam
etmesini sağlamak ve ihanete en güzel
cevabı vermek…
'úQVHQL]H JHFH GDUEH JLULúLPL ROX\RU PLOOHW
VRNDNODUD oÕNÕ\RU GDUEH\L EHUWDUDI HGL\RU VDEDK
ROXQFD GD KLoELU úH\ ROPDPÕú JLEL LúH JLWPHN LoLQ
RWREVGXUDNODUÕQGDGROPXúGXUDNODUÕQGDDUDoEHNOL\RU'Q\DQÕQEDúNDELUONHVLQGHE|\OHELUGDUEH
JLULúLPL ROVD EÕUDNÕQ LúH JLWPH\L PLOOHW NRUNXGDQ
NDSÕQÕQ|QQHoÕNDPD]³1DVÕOROX\RUGD7UNL\H¶GH
%XVDOGÕUÕLOH7UNL\H¶\L\ÕOGÕULVWLNUDULoHULVLQGH GDUEHJLULúLPLVDEDKÕKD\DWKLoELUúH\ROPDPÕúJLEL
\|QHWHQONH\LYHVD\HWWHQNXUWDUPD\ROXQGD|QHP- NDOGÕ÷Õ\HUGHQGHYDPHGHELOL\RU"´GL\HNRQXúX\RU
OL NDUDUODUD LP]D DWDQ YH \LQH 7UNL\H¶\L oQF WPGQ\D
OLJGHQNUHVHOLNWLGDUDODQÕQDWDúÕ\DQVL\DVLDNÕOYH
NDGURODU FH]DODQGÕUÕOPDN YH \RN HGLOPHN LVWHQGL %L]LWDQÕPD\DQODUÕQEXPLOOHWLWDQÕPD\DQODUÕQE|\OH
$VOÕQGD HQ GR÷UX LIDGHVL\OH EX PLOOHWLQ LUDGHVLQH GúQPHVLQHúDúPDPDOÕdQNEL]LPYDWDQPLOOHW
YHQDPXVNDYUDPODUÕPÕ]JLELGH÷HUOHULPL]LWDUWDFDN
NDVWHGLOGL
WHUD]LOHUL \RN RQODUÕQ'DKD |QFH HQ XIDN GDOJDODQhVWDNOÕQWH]JkKDNR\GX÷X*H]LSODQÕEDúDUÕVÕ]RO- PDQHWLFHVLQGHE\NELUNUL]YH\ÕNÕPDJLUHQ7UN
XQFD EX VHIHU GH *OHQ YH WHU|ULVWOHUL ]HULQGHQ HNRQRPLVL  7HPPX] GDUEHVLQGH DWÕODQ WRSODUD
7UNL\H¶\H ELU GDUEH JLULúLPLQGH EXOXQXOGX $PD PHUPLOHUH YH I]HOHUH UD÷PHQ KHPHQ KHPHQ KLo
GDUEHFLOHULQ EHNOHPHGL÷L ELU úH\ ROGX %X PLOOHW HWNLOHQPHPLú YH  7HPPX] VDEDKÕ KD\DW NDOGÕ÷Õ
PH\GDQODUGDEXKDLQGDUEHJLULúLPLQHGXUGHGL
\HUGHQGHYDPHWPLúWLU
7HPPX]DNúDPÕ7UNL\H¶QLQVL\DVLWDULKLQGHHúL
EHQ]HULJ|UOPHPLúELUFLQD\HWYHLKDQHW|UQH÷LVHUJLOHQGL%LUONHELUGHYOHWELUPLOOHW7UN6LODKOÕ
.XYYHWOHUL LoHULVLQH VLQVLFH \HUOHúWLULOPLú YH RUDGD
EHVOHQLSE\WOPúELUWHU|U|UJWWDUDIÕQGDQGHKúHWYHULFLELUVDOGÕUÕ\DX÷UDGÕ

+DON GDUEHFLOHUH GDUEH \DSWÕ0H\GDQODU úLPGL\H
NDGDU EX WRSOXPX KHS D\UÕúWÕUPÕúWÕ )DNDW FXPKXUL\HW WDULKLQGH EHONL GH LON NH] PH\GDQODU EX
ROD\ODELUOLNWHWRSOXPXELUOHúWLUGL%\NELUPLOOHWúDQOÕELUGLUHQLúJ|VWHUGL

&XPKXUEDúNDQÕPÕ] 5HFHS 7D\\LS (UGR÷DQ
GúPDQOÕ÷Õ %DWÕ¶\OD )HW|3'< 7HU|U gUJW¶Q
ELUOHúWLUPLúWLU %LU \|Q\OH $%'¶QLQ oÕNDUODUÕ YH
*OHQ0HVLDQL]PLLúELUOL÷LLoHULVLQGHGLU
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%X \DSÕODUÕQ WHPHOGH KHGHÀHULQH RWXUWWXNODUÕ LNL
KXVXV YDUGÕU %XQODUGDQ LONL 7UN GHPRNUDVLVLQH
NDVW HGHUHN 7UNL\H¶\L NRQWURO HWPHN GL÷HUL LVH
7UNHNRQRPLVLQHE\NELUGDUEHYXUPDNWÕU

PLQH GH÷LQPHNWH ID\GD YDU *D\ULPHQNXOVHNW|ULQúDDWYHWXUL]PDODQODUÕQGD VD÷ODGÕ÷Õ FLGGL LVWLKGDP LOH
JHOLúPLú YH JHOLúPHNWH RODQ ONHOHULQ
GLQDPL]PLQH E\N NDWNÕ VD÷ODPg]HWOHPHN JHUHNLUVH  7HPPX] VDEDKÕ 7UNL- DNWDGÕU (NRQRPLVL J|]OH J|UOU ELU
\H¶GHEDúWDGHPRNUDVLHNRQRPL\DWÕUÕPODUHPQL- úHNLOGH JHOLúPHNWH RODQ ONHPL]GH
\HWJYHQOLNJLELXQVXUODUE\NELUGLUHQoWHVWLQ- GH XOXVDO E\PHQLQ HQ |QHPOL DNGHQ JHoPLúWLU%X ED÷ODPGD GDUEH WHúHEEVQQ W|UGU
SVNUWOPHVL VÕUDVÕQGD YH VRQUDVÕQGD 7UNL\H
HNRQRPLVLEXLPWLKDQÕEDúDUÕ\ODJHoPLúWLU
6HNW|U <HQL 7UNL\H YL]\RQXQD VÕQÕUVÕ] ND\QDN
VD÷OD\DQGHYOHWLUDGHVLQLGHDUNDVÕQDDODUDNVRQ
%|\OHVLQHD÷ÕUELUVDOGÕUÕNDUúÕVÕQGDELOHUHHOHNRQR- \ÕOGDROD÷DQVWELUE\PHLYPHVL\DNDODGÕ<NPLPL]GLPGLND\DNWDGXUPXúWXU+DONÕPÕ]ÕQE\N VHNE\PHUDNDPODUÕ\DNDOD\DQ7UNL\H\ÕOÕ
oR÷XQOX÷X SDQLN J|VWHUPHPLú KDWWD KDONÕPÕ]  LWLEDUL\OH 'Q\D¶QÕQ  $YUXSD¶QÕQ LVH  E\N
PLO\DU WXWDUÕQGD G|YL] ER]GXUDUDN 7UN /LUDVÕ¶QÕ HNRQRPLVLGXUXPXQDJHOGL
GHVWHNOHPLúWLU gGHPHOHU VLVWHPL KLo DNVDPDPÕú
EDQNDFÕOÕN VLVWHPL J|UHYLQL \DSPÕúWÕU 0HUNH] %X \NVHOHQ Jo YH HQHUML VD\HVLQGH JD\ULPHQNXO
%DQNDVÕ LKWL\Do ROXUVD GL\H EDQNDODUD VÕQÕUVÕ] OLN- VHNW|U8OXVODUDUDVÕSL\DVDODUGD\DúDQDQYHHWNLOHUL
LGLWHVD÷ODPÕúYHPDOLSL\DVDODUGDE\NRUDQOÕELU NUHVHO|OoHNWHoRNE\NRODQWPHNRQRPLNoDOVDUVÕQWÕROPDPÕúWÕU
NDQWÕODUDYHNUL]OHUHUD÷PHQWDNWLNYHVWUDWHMLNGHYOHWSROLWLNDODUÕQGDQGDJoDODUDNDOWÕQoD÷ÕQÕ\DúDGÕ
%XQXQ \DQÕQGD NUHGL GHUHFHOHQGLUPH NXUX- *D\ULPHQNXO VHNW|UQQ |QHPOL J|VWHUJHOHULQGHQ
OXúODUÕQGDQ ED]ÕODUÕQÕQ 7UNL\H¶QLQ NUHGL QRWXQX ELULVLRODQNRQXWVDWÕúODUÕUDNDPODUÕQDEDNWÕ÷ÕPÕ]GD
GúUPHVLED]ÕODUÕQÕQLVHNUHGLQRWXPX]XGúUPH- VHNW|UQFDQOÕOÕ÷ÕQÕUDKDWOÕNODJ|UHELOLUL]
NOHEL]OHULWHKGLWHWPHVLGDUEHJLULúLPLQLYHGDUEHFLOHULGHVWHNOHGLNOHULQLJ|VWHUPHVLEDNÕPÕQGDQPD- hONHPL]GH  \ÕOÕQGD  NRQXW VDWÕúÕ
QLGDUELUWDEORRODUDNNDUúÕPÕ]GDGXUPDNWD%DWÕ¶QÕQ \DúDQÕUNHQ VÕUDVÕ LOH EX VD\Õ  \ÕOÕQGD
EXDNEDEDWXWXPXGQROGX÷XJLELEXJQGH7U- ¶\H   \ÕOÕQGD ¶D \NVHOPLú
NL\H¶QLQ E\PHVL NDUúÕVÕQGD UDKDWVÕ]OÕN GX\DQODUÕ  \ÕOÕQGD  RODUDN JHUoHNOHúPLú 
JQ\]QHoÕNDUPÕúWÕU
\ÕOÕQGD LVH \HQL ELU UHNRU RODQ  VD\ÕVÕQD
XODúPÕúWÕU\ÕOÕQÕQLONDOWÕD\OÕNG|QHPLQGHLVH
0LOOHWLPL]LQ VHoLOPLú LUDGHGHQ \DQD RODQ NRQXWVDWÕúUDNDPÕROPXúWXU%XUDNDPELU
GHVWH÷L LOH KHQ] GDUEH JLULúLPLQ ]HULQGHQ |QFHNL\ÕOÕQD\QÕG|QHPLQHJ|UH\DOQÕ]FDDGHW
ELU D\ JHoPHPHVLQH UD÷PHQ PDOL SL\DVDODU GDKD D] VDWÕúÕ LúDUHW HWPHNWHGLU 7UNL\H¶GH 
LVWLNUDUD NDYXúPD\D EDúODPÕúWÕU 6L\DVHW YH \ÕOÕQGD JQGH  VDDWWH  GDNLNDGD LVH ¶LQ
]HULQGHNRQXWHOGH÷LúWLUPLúWLUhONHPL]\DNÕQJHPLOOHW JLEL HNRQRPL GH GDUEH\H GLUHQPLúWLU
OHFHNWH GH JD\ULPHQNXO VHNW|UQGH SRWDQVL\HOLQL
7UNL\H GDUEH\H NDUúÕ DoÕNoD ELU LNWLVDGL DUWÕUPD\DGHYDPHGHFHNWLU

GLUHQLúJ|VWHUPLúWLU

*OREDO\DWÕUÕPFÕODUÕQ7UNL\H¶\HGHVWH÷LE\NRUDQGDGHYDPHGL\RU%XGHVWH÷LVDGHFHV|]OHGH÷LO
\DSWÕNODUÕ \DWÕUÕPODUOD GD J|VWHUL\RUODU 7UNL\H
LoWH YH GÕúWD \DSWÕ÷Õ \DWÕUÕPODUÕQD E\N ELU KÕ]OD
GHYDP HGL\RU 'L÷HU \DQGDQ VRUXQ \DúDGÕ÷ÕPÕ]
GHYOHWOHUOHLOLúNLOHULPL]QRUPDOOHúPHVUHFLQHJLUL\RU5XV\DLOH\DSWÕ÷ÕPÕ]PXWDEDNDWOD|]HOOLNOHHQHUML WXUL]P YH GDKD ELUoRN DODQGD HNRQRPLPL]H
WD]HNDQJHOHFHN
6ÕUDVÕ JHOPLúNHQ JD\ULPHQNXO VHNW|UP]Q |QH-

']HQOHGL÷LPL] \HQL EDQNDFÕOÕN PHY]XDWODUÕ YH
IDL]OHULQ GúUOPHVL JD\ULPHQNXO VHNW|UQGH
KLVVHGLOLUELULYPH\HVHEHSROPXúWXU
%XLYPHQLQELUVRQXFXRODUDNEHOLUWPHNLVWHULP
NLONHPL]HJD\ULPHQNXODODQÕQGD\DWÕUÕP\DSPDN DPDFÕ\OD JHOHQ \]OHUFH ¿UPD YH \DWÕUÕPFÕ JoO HNRQRPLVL YH LVWLNUDUOÕ VL\DVL RWRULWHVL
VHEHEL\OH7UNL\H¶GHNDOÕFÕROPD\ÕKHGHÀHPHNWHGLU
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YHJLELRUWDYHX]XQYDGHOLSODQODPDODUÕ
PDQLIHVWRVXQDNDOÕQKDUÀHUOHLODYHHWPLúELU7UNL\HKHU]DPDQNLQGHQoRNGDKDGH÷HUOLELUFD]LEH
PHUNH]LGLUdQN7UNL\HLVWLNUDUÕVDGHFHEXJQ
\DúDPÕ\RUJHOHFHNLoLQGHYDDWHGL\RU%XGXUXP
WDELL RODUDN VHNW|U WHPVLOFLOHUL WDUDIÕQGDQ SR]LWLI
NDUúÕODQPDNWDGÕU
7PEXQODUDHNRODUDN7UNL\HJD\ULPHQNXOVHNW|UQGHNL JHOLúPHOHUL SURIHV\RQHO NDGURODUÕ\OD
\DNÕQGDQ WDNLS HWPHNWHGLU dHYUH YH ùHKLUFLOLN
%DNDQOÕ÷Õ YH LOJLOL %DNDQOÕNODUÕPÕ] EX NRQXGDNL
oDOÕúPDODUÕQÕE\NELUWLWL]OLNOH\UWPHNWHGLU
'HYOHW RUJDQODUÕPÕ]ÕQ JD\ULPHQNXO VHNW|UQH QH
GHUHFH |QHP YHUGL÷L VRQ  \ÕOGD \DSÕODQ LQúDDW
\DWÕUÕPODUÕQGDGDNHQGLQLJ|VWHUPLúWLU
%X \DWÕUÕPODUD SDUDOHO RODUDN VD÷ODQDQ LVWLKGDP
NDOLWHOLLúJF\OHELUOHúHUHN7UNL\H¶PL]LGQ\DGDVD\ÕOÕONHOHUNRQXPXQDJHWLUPLúWLU
'Q\DQÕQ HQ E\N  PWHDKKLWOLN úLUNHWL OLVWHVLQGH  \ÕOÕQÕQ (\OO D\Õ LWLEDUL\OH 7UN
¿UPDVÕEXOXQPDNWDGÕU*HQHOVÕUDODPDGDGD7UNL\H6ÕUDGDGÕU
7UNL\H¶GH ³\DEDQFÕ ONH YDWDQGDúODUÕQÕQ WRSUDN
YHPONHGLQPHKDNNÕQD´NDYXúWXUDQ\DVD\Õ
0D\ÕV¶GH\UUO÷HNR\GXN%LUOHúPLú0LOOHWOHUH \H ONH YDWDQGDúODUÕQÕQ QHUHGH\VH WDPDPÕLoLQ7UNL\H¶GHWDúÕQPD]HGLQHELOPHLPNkQÕQÕ
VD÷ODGÕN %XJQH NDGDU PWHNDELOL\HW ROPDGÕ÷Õ
LoLQ 7UNL\H¶GHQ PON HGLQHPH\HQ \DEDQFÕ ONH
YDWDQGDúODUÕEXNDQXQODPONHGLQPHIÕUVDWÕEXOGX
YHEXL\LOHúPHJD\ULPHQNXOVHNW|UQHoRNE\N
NDWNÕYHUGL
dHYUH YH ùHKLUFLOLN %DNDQOÕ÷Õ RODUDN EDúWD JD\ULPHQNXO VHNW|U ROPDN ]HUH WP \DWÕUÕPODUÕPÕ]D E\N ELU KÕ]OD GHYDP HGL\RUX] .HQWVHO G|QúP SURMHOHULPL]L WP \XUWWD E\N ELU
WLWL]OLNOH VUGU\RUX] 7HU|UGHQ PD÷GXU ROPXú YDWDQGDúODUÕPÕ]D \|QHOLN \DSWÕ÷ÕPÕ] NRQXW
HGLQGLUPHYH\HQLGHQLPDUIDDOL\HWOHULPL]YH6XU
(\OHP3ODQÕ\LQHGHYDPHGHQSURMHOHULPL]DUDVÕQGD <HUHO \|QHWLPOHULPL]H GHVWHN RODELOPHN LoLQ
øOOHU %DQNDVÕ $ù WDUDIÕQGDQ EHOHGL\HOHULPL]GHQ
JHOHQ NUHGL WDOHSOHULQLQ GDKD X\JXQ NRúXOODUGD
NDUúÕODPDVÕQD\|QHOLNoDOÕúPDODUÕPÕ]GHYDPHGL

\RU *D\ULPHQNXO VHNW|UQQ |QQ DoDELOPHN
LoLQELUGL]LG]HQOHPH\DSÕ\RUX]g]HOOLNOHNRQXW
VDWÕúODUÕQÕ KDUHNHWH JHoLUHFH÷LQL GúQG÷P]
WDSX KDUoODUÕ LQGLULPL LoLQ 0DOL\H %DNDQOÕ÷Õ LOH
GLUVHNWHPDVÕQGD\Õ]
%WQ EX SURMHOHU YH L\LOHúWLUPHOHULQ WHN QHGHQL
YDU%XONHQLQXPXGXQXKH\HFDQÕQÕYHE\PHVLQL DUWWÕUPDN KHU ]DPDQNLQGHQ GDKD JoO ELU
úHNLOGH\ROXQDGHYDPHWPHVLQLVD÷ODPDNYHLKDQHWHHQJ]HOFHYDEÕYHUPHN«
8PX\RUX]NL7HPPX]EDúDUÕVÕ]GDUEHJLULúLPL
EDúWD VL\DVHW HNRQRPL YH PHG\DGD )(7g3'<
7HU|U gUJW LOH LOLúNLOL WP XQVXUODUÕQ WHPL]OHQPHVL\ROX\OD\HQLELUG|QHPLQ|QQDoDFDNWÕU
%L]LP PLOOHWLPL] D]L]GLU %X DVLO PLOOHW \D WDULK
\D]DUÕ] \D GD WDULK ROXUX] GL\HUHN DOoDN GDUEH
JLULúLPL\OH IHGDNkUFD YH NDKUDPDQFD PFDGHOH
HWPLúWLU+DONÕPÕ] 7UNL\H HNRQRPLVLQH HNRQRPL
\|QHWLPLQH7UN/LUDVÕ¶QDJYHQGX\PD\DGHYDP
HWVLQOHU
%XJHoLúG|QHPLQLQ]RUOXNODUÕQÕQVWHVLQGHQLQúDOODK PLOOHWoH KHS EHUDEHU JHOHFH÷L]$QFDN E|\OHOLNOHGúPDQDDVÕO'$5%(¶\L7UNL\H
LQGLUPLúRODFDN

15

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

KAYSERİ VALİSİ
Süleyman KAMÇI

KAYSERİ VE EKONOMİ
<UWOHQ JHOHQHNVHO WLFDUHWLQ UHWLPLQ GÕúÕQGD GD VDQD\LFLOHULPL]LQ NDWPD GH÷HUL \NVHN RODQ
UQOHUH\|QHOPHVLLoLQQLYHUVLWHOHUOHLúELUOL÷LKDOLQGH\HQL\DWÕUÕPODU\DSÕOÕ\RU

A

VXUODU+LWLWOHU3HUVOHU.DSDGRN\D.UDOOÕ÷Õ5RPDOÕODU%L]DQVOÕODU6HOoXNOXNODU$QDGROX%H\OLNOHULYH2VPDQOÕ'HYOHWLJLELWDULKER\XQFD|QHPOLGHYOHWOHUHHYVDKLSOL÷L
\DSPÕú.D\VHULELQ\ÕOOÕNJHoPLúL\OH$QDGROX¶GDN|NOELUJHoPLúHVDKLSRODQLOOHUGHQELULGLU
*HoPLúLQGHQ DOPÕú ROGX÷X Jo LOH EXJQQ úHNLOOHQGLUHQ YH JHOHFH÷H XPXWOD EDNDQ
.D\VHUL¶QLQJHQOHULQGHNLWLFDUL]HNDVÕoD÷ODUER\XQFDEXWRSUDNODUGDPWHúHEELVUXKXQKHS
YDUROPDVÕ.D\VHUL¶QLQ7UNL\H¶GHVDQD\LVLJHOLúPLúLONLODUDVÕQGD\HUDOPDVÕQDGD]HPLQ
KD]ÕUODPÕúWÕU
.D\VHULOLVDQD\LFLOHULPL]WDULKER\XQFDONHQLQHNRQRPLVLQHYDWDQGDúODUÕPÕ]ÕQLVWLKGDPÕQD
NDWNÕVD÷OD\DUDN|QHPOL\DWÕUÕPODUÕEXWRSUDNODUGDYHONHJHQHOLQGHJHUoHNOHúWLUPLúOHUGLU
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.D\VHUL 2UJDQL]H 6DQD\L %|OJHVL øQFHVX YH
0LPDUVLQDQ2UJDQL]H6DQD\LE|OJHOHULQGHPRELO\DWHNVWLOHOHNWULNOLHYDOHWOHULYHJÕGDPDGGHVL DODQÕQGD IDDOL\HW J|VWHUHQ ¶H \DNÕQ
IDEULNDGD \DNODúÕN  ELQ NLúL LVWLKGDP HGLOL\RU
2UJDQL]H 6DQD\L %|OJHOHULPL]GH IDUNOÕ DODQODUGDIDDOL\HWJ|VWHUHQYH\DNODúÕNONH\H
LKUDFDWJHUoHNOHúWLUHQ¿UPDODU\ÕOÕLoLQGH
PLO\DUPLO\RQGRODULKUDFDWUDNDPÕLOH7UNL\HHNRQRPLVLQH|QHPOLELUNDWNÕVD÷ODPÕúWÕU
 \ÕOÕQÕQ LON \DUÕVÕQGD \DNODúÕN  PLO\RQGRODUOÕNLKUDFDWUDNDPÕQÕQLOLPL]GHKD\DWD
JHoHFHN SURMHOHUOH GDKD VW VHYL\HOHUH oÕNDFD÷ÕQDLQDQÕ\RUXP
<UWOHQJHOHQHNVHOWLFDUHWLQUHWLPLQGÕúÕQGD GD VDQD\LFLOHULPL]LQ NDWPD GH÷HUL \NVHN
RODQUQOHUH\|QHOPHVLLoLQQLYHUVLWHOHUOHLú
ELUOL÷LKDOLQGH\HQL\DWÕUÕPODU\DSÕOÕ\RU2UWD
$QDGROX .DONÕQPD$MDQVÕ 25$1  YH 7LFDUHW2GDVÕ¶QÕQJHUoHNOHúWLUGL÷LELOJLOHQGLUPHWRSODQWÕODUÕ\ODGD
$5*( YH LQRYDV\RQX WHúYLN HGLFL QLYHUVLWHVDQD\LLúELUOL÷LLoHULVLQGHLWKDODWDED÷ÕPOÕOÕ÷Õ D]DOWDFDN YH LKUDFDWÕ DUWÕUDFDN NDWPD
GH÷HUL \NVHN VHNW|UOHUH \|QHOLN \DWÕUÕPODUÕQ
JHUoHNOHúWLULOPHVL\|QQGHKHUWUOGHVWHNYH
JD\UHWLoHULVLQGH\L]
.|NO WDULKL LOH VRV\DO NOWUHO YH HNRQRPLN
JHoPLúLEXOXQDQ.D\VHUL\DWÕUÕPFÕVÕ\ODKD\ÕUVHYHUL\OHYHGHYOHWYDWDQGDúLúELUOL÷LLoHULVLQGH
GH÷HUOHULQLJHoPLúWHROGX÷XJLELEXJQGHJHOHFH÷HWDúÕPDNLoLQoDOÕúPDODUÕQDDUDOÕNVÕ]GHYDPHWPHNWHGLU
6RQ ]DPDQODUGD \DúDGÕ÷ÕPÕ] ROXPVX] WDEORODUD UD÷PHQ LOLPL] YH ONHPL]LQ HNRQRPLVL
VRQGHUHFHVD÷ODPELUúHNLOGHJHOHFH÷HXPXWOD
EDNDPD\DGHYDPHGL\RU

%XJQLoHULVLQGHEXOXQGX÷XPX]HNRQRPLNGXUXPGDQ GDKD LOHUL VHYL\HOHUH JLGHFH÷LPL]GHQ
KLoúSKHP\RN<HWHUNLLQDQDOÕPELURODOÕP
ELUOLNRODOÕPYHoDOÕúDOÕP
%X GX\JX YH GúQFHOHUOH ³.D\VHUL 26%
0DUND 'HUJLVL´QLQ KD]ÕUODQPDVÕQGD HPH÷L
JHoHQEDúWD.D\VHUL2UJDQL]H6DQD\L%|OJHVL <|QHWLP .XUXOX %DúNDQÕ 7DKLU 1XUVDoDQ
ROPDN]HUHEWQDUNDGDúODUDWHúHNNUHGL\RU GHUJLQLQ \HQL VD\ÕVÕQÕQ KD\ÕUOÕ ROPDVÕQÕ
WHPHQQLHGL\RUXP
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Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.Mehmet GÖRMEZ

MÜMİNİN ÜRETİM VE TÜKETİM FELSEFESİ
HELAL KAZANÇ, HELAL LOKMA

R

ahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Modern zamanların ekonomik anlayışı çoğu zaman
çılgınca üretim ve tüketimi; ötekine hayat hakkı tanımayan acımasız ve haksız rekabeti, bu esnada da
her türlü yola başvurmayı mubah gören bir anlayışı
esas almaktadır. Bu anlayış, insanları, emek harcamaksızın kısa yoldan servet edinme düşüncesine sevk
etmekte; “sen çalış ben yiyeyim” bencilliğine itmektedir. Bencilliğinin mağlubu olan insan da aldatmaktan, sömürmekten, zulmetmekten ve haksızlık yapmaktan geri durmamaktadır.
Diğer taraftan bugün insanlarda yetinme duygusu
ve kanaat hissi zedelendiği; güven ve dürüstlük gibi
değerler zayıﬂadığı için insanoğlunun yapısında
bulunan açgözlülük ve doyumsuzluk hisleri hırs ve
tamahın da etkisiyle had safhaya ulaşmıştır. Bu da
insanlar arasında ahlâkî değerlerden yoksun bir ticaret düşüncesinin, emeği haﬁfe alan bir zenginlik
anlayışının yaygınlık kazanmasına neden olmaktadır.
Ayrıca günümüzde kişisel rahatlık ve lüks yaşam
tarzının insanlar için bir ihtiyaç olarak algılanması,
sorunu daha da karmaşık hale getirmektedir.

Zihinlere hükmeden bu ekonomik anlayış, özellikle
bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler sayesinde
her türlü nimete müdahale etmeye başlamıştır. Bu
müdahalelerde helal ve haram duyarlılığı göz ardı
edildiği gibi fıtratı, insanı, sağlığı ve tab-ı selimi dikkate almaksızın tabiatın dengesini bozacak kadar ileri
boyutta tahribata gidilmiştir.
Nitekim Kur’an-ı Kerim de yaratıcıya sırtını dönen
gücün, kudretin yeryüzünde egemen olması halinde,
hem tarımı hem de tarımın ve kültürün ürünleri olan
her şeyi ifsat edeceğini açıkça belirtmiştir (Bakara
2/205). Bugün nimetlerin yapısı ve saﬁyeti ile oynanmıştır. Tohumlar değiştirilip asli hüviyetlerinden uzaklaştırılmıştır.
Bu tahribatın meydana getireceği akıbet ve etkiler ise
insanlığın geleceğini bekleyen tehlikeler açısından
tahminlerin çok ötesindedir. Üstelik insanlığın
tükenişini hızlandıran bu hoyratça üretim ve tüketim, sektörel örgütlerle, reklam ve propagandanın her
çeşidiyle her gün sürekli teşvik edilmektedir. İnsanı,
varlığı ve kâinatı değerlerden arındırma politikaları,
insanlığın bu alandaki çıkmazlarını ve bunalımlarını
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daha da artırmaktadır. Kısacası bugün insanlık, aşırı
gösterişçi, çılgınca üretim ve tüketimin körüklendiği
bir talan ve tezviratla karşı karşıyadır.
Bu üretim ve tüketim çarkında tükenmemek için
yapılacak ilk iş, ahlâkî bir duruş sergilemek, israftan uzak insaﬂı ve mutedil bir hayat tarzını seçmektir. Gerek fert gerekse toplum olarak Müslümanların kendi gıdalarını, Allah’ın koyduğu helal-haram
sınırları içerisinde üretme ve tüketme; ticaretlerini
de kazançlarını da, geçimlerini de aynı helal-haram
sınırlarına göre gerçekleştirme sorumlulukları bulunmaktadır.
Dolayısıyla Müslümanın üretim felsefesini ve ticaret ahlâkını yansıtan “Helal Kazanç, Helal Lokma”
meselesine, bu konudaki hassasiyete bugün yeniden dikkat çekmeye ihtiyaç vardır. Bir başka ifadeyle
modern zamanlarda zedelenen bu yüce değerlerin,
müminlerin duygularına, düşüncelerine,
davranışlarına,
alışkanlıklarına,
yaşam tarzına, en önemlisi çalışma hayatına, üretim, tüketim
ve ticaret ahlakına hükmedebilmesi için toplumda
bir farkındalık ve bilinç
oluşturmaya şiddetle
ihtiyaç bulunmaktadır.
“Helal Kazanç, Helal
Lokma”
meselesi,
Müslümanın üretim
ve tüketim ahlâkının
olmazsa
olmazıdır.
Müslüman hem üretirken hem de tüketirken zihin ve gönül dünyasında Yüce Yaradan’ın
emir ve yasaklarını, O’nun
belirlediği ölçüleri göz önünde
bulundurmak zorundadır. Çünkü
bu mesele, aynı zamanda mümin
kişinin ahiret hayatını etkileyecek bir meseledir.
“Helal Kazanç, Helal Lokma” konusu sadece bir
beslenme konusu değil; aynı zamanda ahlâkî bir
meseledir. Yeryüzünde Allah’ın nimetlerinden yararlanmanın, bu nimetlere sahip olmanın, verdiği rızkı
üretme ve tüketmenin ahlâkî boyutu vardır. Her şeyden önce her türlü nimet, yaratılış gayesine uygun
olarak kullanılmalıdır.
Türlü nezih nimetler yaratıp gerek bunlardan istifade
etmeyi gerekse bunların selim tabiatını bozmadan
çeşitli şekillerde çoğaltabilme ve geliştirebilme yeteneğini insana bahşeden Rabbimiz, burada bir

taraftan tekvin sıfatını izhar ederken diğer taraftan
teşri’ sahibinin Kendisi olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Nimetlerden istifade ile bunların hesabını
vermek üzere sorumluluk altına girme aynı anda
gerçekleşmektedir. Tükettiklerimizin gerçek sahibini
hatırlayabilme ve O’na şükran duygusu içinde olabilmenin bir sınavı olarak, tayyibat vasfına bir de meşruluk şartı eklenmiştir ki bu, tükettiklerimizin helalden
olması şartıdır. “Tayyibat”tan sadece yenilmesi ve
içilmesi helal olanlar değil; aynı zamanda helalinden
kazanma da kastedilmektedir. Nitekim Kur’an’da
“yetimlerin mallarına el uzatmayın” ayetinin içinde
“habisle tayyibi birbirine karıştırmayın” (Nisa 4/2)
buyrulmuştur.
Helal ve haram, birinin tanımı diğerinin tanımlanmasına esas teşkil eden iki zıt kavramdır. Birisi, Allah’ın meşru kıldıkları ve izin verdikleri; diğeri ise
yaklaşmayın, diyerek uyardıkları ve yasakladıklarıdır.
Haramlar, cennet nimetlerini andıran helallerin hemen kıyısında ve sınırındadır. İnsanın
yaratılış hikâyesinde de ifade edildiği
gibi haramları bedenimize katmamızın bedeli ayıplarımızın ortaya dökülmesidir. Rahman’ın
katındaki saygınlığımızı kaybedip ahsen-i takvimden
esfel-i sâﬁline düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmamızdır.
Dolayısıyla hem bu dünyada hem de öte dünyada
insanın saﬁyet ve erdemini
ölçen temel kıstaslardan biri
helal-haram karşısındaki duyarlılığıdır, tavrıdır.
Burada asıl büyük başarı, sınırsız
üretim, çılgınca tüketim değil; Allah’ın koyduğu helal-haram sınırlarını
hakkıyla muhafaza edebilmektir.
Sonuç olarak nimetlerden istifade etmenin ilahi bir
yasası, nebevi bir modeli ve insani bir ahlakı vardır.
Aslında bunlar ne sadece toplumsal kurallar ve
kanunlar ile ne de emniyet gücü ve müeyyidelerle
tam olarak hayata geçirilebilir. Burada Allah’a karşı
kalplerde beslenen takva duygusuna sahip olmanın
önemi, kendisini açıkça gösterir.
“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla
yemeyin.” (Nisa 4/29) ayetini zihinlere ve gönüllere
yerleştirip vicdani ve ahlâkî boyutu oluşturmadan,
“Helal Kazanç, Helal Lokma” konusunda haramlardan, hilelerden ve yanlışlıklardan emin olmak
mümkün değildir.
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15 TEMMUZ SAAT : 22:00
Genelkurmay’da silah sesleri duyuldu ve bir
helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı.
İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri
bir grup hain darbeci tarafından kapatıldı.

15 TEMMUZ SAAT : 23:05
Başbakan Binali Yıldırım, bir televizyon kanalına
bağlanarak “ Bir kalkışma girişiminin olduğunu”
belirtti ve “ Bu girişime asla izin verilmeyecektir.”
dedi.

15 TEMMUZ SAAT : 24:00
Genel Kurmay Başkanlığınca “ Ordu içerisinde
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
(FETÖ/PYD) mensubu bir grup subay tarafından askeri
kalkışmada bulunulmaktadır.” açıklaması yapıldı.

16 TEMMUZ SAAT : 00:13
TRT’yi işgal eden darbeci hainler korsan
darbe bildirisi okuttu.

16 TEMMUZ SAAT : 00:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon
kanalının canlı yayınına bağlanarak, askeri
kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlar
ile havalimanlarına davet etti.
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16 TEMMUZ SAAT : 01:01
Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçakları ve
helikopterlerin saldırısına uğradı. Darbeci hainler
Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını ve
TÜRKSAT’ı savaş uçakları ile bombaladı.

16 TEMMUZ SAAT : 02:30
Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girmeye çalışan
bölücü terör örgütü FETÖ mensubu hainler
gözaltına alındı.

16 TEMMUZ SAAT : 02:42
TBMM, hainler
başlandı.

tarafından

bombalanmaya

16 TEMMUZ SAAT : 03:00
TRT normal yayınına geçti.

16 TEMMUZ SAAT : 03:20
Cumhurbaşkanı
İstanbul’a geldi.

Erdoğan

16 TEMMUZ SAAT : 04:00
Ankara Cumhurbaşkanlığı Başsavcılığı “Yurtta Sulh
Komitesi” mensubu darbeciler hakkında gözaltı
kararı verdi.

15 TEMMUZ SAAT : 06:30

Boğaziçi Köprüsünü işgal eden darbeciler teslim oldu.
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16 TEMMUZ / 06.43
Darbeci hainler tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. Çok sayıda sivil vatandaş şehit oldu.
16 TEMMUZ / 07.50
Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı askerler, Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs
Komutanlığına operasyon düzenleyerek Genel Kurmay Başkanı Orgeneral
Hulusi Akar ve diğer kuvvet komutanlarını kurtardı.
16 TEMMUZ / 09.40
Genel Kurmay Başkanlığı işgalden kurtarıldı, darbeci hainler polise teslim
oldu.
16 TEMMUZ / 12.04
Özel Harekat Polisleri, Jandarma Genel Komutanlığı binasında 200 kadar
darbeci haini gözaltına aldı.
16 TEMMUZ / 16.08
Başbakan Binali Yıldırım olağanüstü toplanan TMBB Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti. Yıldırım, konuşmasına İstiklal Marşı’ndan dizeler okuyarak başladı. Bu olağanüstü oturumda bütün partilerin temsilcileri darbeyi
lanetleyen konuşmalar yaptı. Ayrıca TBMM, darbeye karşı ortak bildiri yayımladı.
16 TEMMUZ / 20.02
Darbenin merkez üssü olan Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ndeki FETÖ cuntasına
yönelik operasyon sona erdi.
16 TEMMUZ / 21.57
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı göndererek, “FETÖ’ye üye oldukları değerlendirilen idari ve adli yargıdaki
toplam 2 bin 745 hakim ve savcının gözaltına alınmasını ve haklarında
soruşturma yürütülmesini” istedi.

VE MİLLET, VATANINA SAHİP ÇITI!
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KAYSERİ OSB DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI TEK YÜREK OLDU

15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin ve devletimizin bekasını, millet iradesiyle seçilmiş olan Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmayı, milletimizin huzurunu, birliğini ve beraberliğini bozmayı
hedef alan, hain ve alçak terör örgütü FETÖ’nun teröristleri tarafından darbe girişimine karşı Kayseri
OSB olarak, Yönetim Kurulu ve bütün personeli ile ilk tepki gösterilmiş, darbe girişimi haberleri ilk
ortaya çıktığı andan itibaren, çok hızlı bir biçimde haberleşme sağlanarak, OSB Yönetim Kurulu ve
personeli, araç ve gereçleri ile birlikte darbe girişimine dur demek ve milli iradeye sahip çıkmak için
Cumhuriyet Meydan’ında bulunulmuş ve demokrasi nöbetine başlanılmıştır.
Ülkemiz ve milletimiz, bu vatan hainliğini ve alçaklığı asla unutmayacak, nesilden nesile aktaracak ve
hafızasından hiç silmeyecektir. İş dünyası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Devletimizin – Hükümetimizin- Milli iradenin yanında olunacağını özellikle belirtmek isteriz.

MİLLETİMİZ DARBECİLERE GEÇİT VERMEMİŞTİR
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Millet iradesinin, o tarih yapıcı iradesinin önüne
asla geçemeyeceksiniz.
Asla bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz.
Asla Türkiye’nin büyük ve kutlu yürüyüşünü
durduramayacak, tarihin akışını
değiştiremeyeceksiniz.
Yeni ve güçlü Türkiye’de hainlerin yeri asla
olmayacaktır.
Bu haince girişim sizin son çırpınışınız olacak ve tarihin
çöplüğünde mutlaka yerinizi alacaksınız.
Bu asil ve necip millet, vatan hainleri olarak yüzünüze
tükürecek ve yıllarca
lanetle anılacaksınız.
Allah, ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar
yaşatmasın.
Gün, birlik, beraberlik, kardeşlik ve
dayanışma günüdür.
Cenab-ı Hak, devletimizi payidar,
milletimizi bahtiyar eylesin.

TAHİR NURSAÇAN
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı
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KAYSERİ OSB
MİLLİ İRADE NÖBETİ’NİN
SON GÜNÜNE KADAR
MEYDANLARDAYDI...
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KAYSERİ
DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak,
OSB çalışanları ve bölgede faaliyet gösteren sanayicilerimizle
birlikte, bu menfur hadisenin duyulduğu andan itibaren
gereken tavır gösterilmiş olup, insan kaynaklarımız başta
olmak üzere, tüm araç, gereç ve malzemeleri ile demokrasi
nöbetlerine son ana kadar devam edilmiştir.
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OSB

TEK YÜREK OLDU
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.
KAYSErI

MİLLİ İRADE İÇİN YÜRÜDÜ
Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “ Milli İrade Yürüyüşü “ ne Bölgemiz
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, Bölge Müdürü
Ali Yaprak, Bölge Müdür Yardımcısı Adil Özhan ve OSB personeli katıldı.
Talas Yamaç Paraşütü İndirme Alanı’nda başlayan yürüyüşe, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İlçe Belediye Başkanları, STK yöneticilerinin yanı sıra, vatandaşlarımızın da yoğun bir katılımı oldu.
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KAYSERİ OSB’DEN
15 TEMMUZ ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE DESTEK

15 Temmuz’da milletin egemenliğine
kast eden hain FETÖ’nün darbe girişimi,
milli iradeye canı pahasına karşı koyan
halkımız tarafından bertaraf edilmiştir.
Millet tarafından kendilerine emanet
edilen silahları, halka döndüren hainlere
karşı mücadele edilmiş ve sonuna kadar
devam edilecektir.
15 Temmuz gecesinin ilk saatlerinden
itibaren Cumhuriyet Meydanı’nda yerini alan ve nöbete devam eden Kayseri
OSB ailesi de üzerine düşen görevi ikinci
bir emre kadar kararlılıkla sürdürecektir.
Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için,
canlar feda elmiş ve ülkemizin geleceği
teminat altına alınmıştır.
Bu uğurda hiç bir tereddüt etmeden
ön saﬂarda milli iradeye sahip çıkma
görevinde, şehit olan kahramanlarımızın
aileleri ve yaralı vatandaşlarımız için
Başbakanlığın 2016/18 sayılı genelgesi çerçevesinde başlatılan “15 Temmuz
Dayanışma Kampanyası” na Kayseri
OSB ailesi olarak imkanlar ölçüsünde
destekte bulunulmuş olup, ilgili banka
hesabına havale edilmiştir.
Kayseri OSB olarak ayrıca, söz konusu kampanyaya daha geniş katkı sağlanması amacıyla, Başbakanlığın ilgili
genelgesi bölgemizde faaliyet gösteren
tüm sanayicilerimize duyuru yapılmak
suretiyle destekleri talep edilmiştir.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine
ve milletimize başsağlığı ,yaralılarımıza
acil şifalar diliyoruz.

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
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“15 TEMMUZ ŞEHİTLER” PARKI
ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI HİZMETE AÇILDI
15 Temmuz 2016 gecesi, devletimizin ve milletimizin bekası, millet iradesiyle seçilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmayı, milletimizin huzurunu,
birliğini ve beraberliğini bozmayı hedef alan, hain ve alçak terör örgütü FETÖ’ nün alçak
planı, halkımızın meydanlarda sergilemiş olduğu güçlü irade ile bozguna uğratılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin asla bu ve benzeri hain örgütlerce teslim alınamayacağının anıtı
ve milli irade uğruna şehit düşen kahramanlarımızın anısını nesiller boyunca yaşatmak
için; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde bulunan ve İç Anadolu’nun en
büyük Bayrak Park Alanı’na, Kayseri OSB
Yönetim Kurulu’nun 19.07.2016 gün ve 1606
sayılı toplantısında alınan karar ile”15 Temmuz Şehitler Parkı” ismi verilmiş olan park
hizmete açılmıştır.
Ülkemiz ve milletimiz, bu vatan hainliğini ve
alçaklığı asla unutmayacak, nesilden nesile
aktaracak ve hafızasından hiç silmeyecektir.
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Bu vatana
ihanet edenler,
bu ihanetin
bedelini ödeyecek

Biz, kaderin üstündeki
kadere teslim olarak
mücadelemizi sürdürecek ve
eğilmeyeceğiz.
Biz sadece rükûda eğiliriz,
başka yerde asla!
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Bu vatana ihanet edenler, bu ihanetin bedelini ödeyecek.
(Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN)

H

ain FETÖ terör örgütü tarafından
gerçekleştirilen darbe girişimine karşı Sivas Cadde’sinde toplanan binlerce vatandaş
çeşitli sloganlar atarak yürüyüş yaptı.
Genciyle, yaşlısıyla onbinlerce yüreğin bir
araya geldiği milli irade yürüyüşünde, ellerde
şanlı Türk Bayrağı ile milli irade şehitlerimiz selamlanarak, bu haklı ve inançlı davadan asla
vazgeçilmeyeceği, hain bölücü terör örgütlerinin Türk Halkını asla bölemeyeceği bir kez
daha tüm dünyaya ilan edildi.
“Milli İrade Yürüyüşü’ne” Yönetim Kurulu ve
çalışanları ile tam kadro katılan Kayseri OSB,
kurum olarak; milli irade ve demokrasiye,
seçilmiş olan hükümetimize ve devletimize sahip çıkmaya sonuna kadar devam edecektir.
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Ülkemizin dört bir yanında düzenlenen bu ve
benzeri etkinlikler ile dünyaya mesaj olacaktır.
Yürüyüş sonrası bir açıklama yapan Kayseri OSB Bu millet hiçbir terör örgütüne boyun eğmeyecek, hain FETÖ terör örgütü gibi kendi halkına
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir NURSAÇAN;
“ 15 Temmuz’da bu ülkenin üzerinde oynanan silah doğrultanları asla affetmeyecektir.
büyük oyun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile halkımızın kenetle- Milli İrade Yürüyüşünün ardından, Cumhuriyet
Meydanında düzenlenen “ Milli İrade ve Şehitler
nmesi üzerine bertaraf edildi.
Mitingi “ ne iştirak edildi.
İnşallah bundan sonraki dönemde böyle hainlik
yapmaya kalkışacak olanlar, bir kez daha düşün- Buradan bir kez daha, Vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkarken şehit olan kahramanmek zorunda kalacaklar.
Çünkü biz Türkiye olarak hep biriz, hep beraber- larımıza Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil
iz, güçlüyüz.
şifalar diliyoruz.” dedi
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Biz,
gerektiğinde
tüm
fertleriyle
inancı, vatanı,
bayrağı,
devleti uğruna
savaşabilen,
bunu göze alan
bir milletiz !
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ŞEHİTLERİMİZ İÇİN
ELLER SEMAYA KALKTI

Milli iradeye sahip çıkan ve bu uğurda
canlarını feda eden, aziz “ Şehitlerimiz “ için, dualar edildi. 18.07.2016
Pazartesi günü, Kayseri OSB Merkez
camisinde tertip edilen programda,
emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin NURSAÇAN hocamızın
vaazından sonra toplu dua edildi.
Programa, sanayicilerimiz, Kayseri
OSB ve bölgede faaliyet gösteren ﬁrmaların çalışanları iştirak etti.

15 TEMMUZ
Bir Milletin Dirilişi
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Demokrasi Şehidi

Türk Milleti
6RQVX]'HID6L]H+DNNÖQÖ
Helal Ediyor...
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sunuyorum.
Darbe girişimine karşı tüm farklılılarını bir kenara bırakarak, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyBu kardeşlerimizden, 172’si sivil, 63’ü polis, 5’i la, dünyayı kendine hayran bırakan tüm
asker olmak üzere 240’ı şahadet makamına ul- vatandaşlarımızın gazası mübarek olsun.
aştılar. Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin Kardeşlerim, bu millet başka bir millet. Gerçekbaşı sağ olsun. Yine o gece kahramanca darbe- ten Türk milleti 1000 yıl önce Malazgirt’te hani
cilerin üzerine yürüyen kardeşlerimizden 2195 inançla Anadolu’nın kapılarını açmışsa, 15 Temtanesi gazilik rütbesine ulaşmıştır. Tedavileri muz’da da aynı hissiyatla darbecilerin karşısına
süren yaralılarımıza Rabb’imden şifalar niyaz dikilmiştir.
ediyorum.
Osman Gazi 1299’da tarihin en kudretli devletini
O gece adeta ölümü öldürerek sokakları, mey- hangi temeller üzerine bina ettiyse, biz de o gece
danları dolduran milyonlarca vatandaşımız için- Türkiye’yi aynı ilkeler etrafında müdafaa ettik.
den şehitlik ve gazilik şereﬁne nail olanlar isimler- Ecdadımız hangi idrakle Çanakkale’de kanının
ini tarihe altın harﬂerle yazdırdılar. Vatan uğruna son damlasına kadar mücadele ettiyse, 15 Temverilen mücadelede bu rütbelere ulaşabilmek muz’da aynı iradeyle FETÖ’yü püskürttük.
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Gazi M. Kemal’in zafere ulaşmasını sağlayan inancın bir benzeri 15 Temmuz’da tüm şehirlerde
adeta kol geziyordu. 15 Temmuz dostlarımıza
bu ülkenin askeri sabotajlara karşı da güçlü olduğunu, yıkılmayacağını, rayından çıkmayacağını
göstermiştir.
“BU MANZ
ZARA 2023’E ULAŞACAĞI
ĞIMIZIN
İSPATIDIR”
Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Türkiye’nin
tüm renkleriyle, bağımsızlığına ve geleceğine
yönelik atılan bu adımlar var ya, çok önemli.
Bu, geleceğe yönelik vatanımıza sahip çıkmanın ilanıdır. Bu manzara
1000 yıllık vatanımızın tek bir
taşına göz dikenlerin ödemeyi göze alacakları bedelin ilanı ve ispatıdır.
Bu manzara Türkiye’nin 2023 hedeﬂerine ulaşacağının
ilanı ve ispatıdır.
Siyasi
partilerimizin genel başkanları burada, sizin
talebinizi biliyorlar.
Egemenlik kayıtsız
şartsız milletin olduğuna göre, siz de idam
talebinde bulunduğunuza göre bunun kararını
verecek mercii TBMM’dir.
Meclisimiz kararı verdikten sonra
atılacak adım bellidir. Ben peşinen ifade ediyorum, onarım.
“BENZER TEŞEBBÜSTE
BUL
LUNAN HERKES MİLLETİMDEN AYNI
CEVABI ALACAKLAR”
Devlet ve millet olarak 15 Temmuz darbe girişimini çok iyi analiz etmeliyiz. Onların arkalarındaki güçleri de çok iyi değerlendirmeliuyiz. FETÖ
mensuplarını hala ağzına almaktan çekinenler
var. Muktedir olanlar bunların isimlerini aynen
ifade etsin ki bilmeyenler bu FETÖ kimdir bunu
öğrensin.
“ADI PKK, FETÖ, DAEŞ OLSA DA FARK ETMEZ”
Ülkemize
yönelik
tehdidin
görünürdeki
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maşalarıdır. Biliyoruz ki bu senaryo onların boyunu çok aşar. Elbette bu örgütü hukuk dairesine imha etmek mecburiyetindeyiz. TSK’dan
yargıya, polis teşkilatından istihbarat kuruluşlarına kadar her yere sızabilen ihanet şebekelerine karşı kendimizi güçlendirmeliyiz. Adı PKK,
FETÖ, DAEŞ de olsa, başka da olsa fark etmez.
Örgütlerin isimleri, kadroları, söylemleri değişebilir ama hepsinin Türk devletinin düşmanları
olduğu gerçeği değişmez.
“K
KİMSE ENDİŞEYE KAPILMASIN
N”
“BU
U MİLLETE KİMSE BU ESARETİ AS
SLA
GETİREMEYECEKTİR”
Yakın tarihimizin vicdanları kanatan tüm sorunlu olaylarını
yeniden masaya yatırarak ortaya koymalıyız.
FETÖ’nün
TSK’daki
etkinliğinin
önünü
açan davaları yeni
baştan incelemeliyiz. Birçok davaları incelemeliyiz.
Şaibeli tüm sınavları gözden geçirmeliyiz. Bu örgütün
gayr-ı meşru şekilde elde ettiği güç ile
dizayn etmek istediği
iş dünyasını yeniden
kendi tabii seyrine oturtmalıyız. Hiç kimse kapatılan
yurtlardan, okullardan, evlerden
dolayı endişeye kapılmasın. Çok
daha iyisiyle, çok daha fazlasıyla STK’larımız bu
boşluğu dolduracaktır.
Hükümetimiz OHAL ilanı sonrasında sahip olduğu yetkiyle çok önemli adımlar atmaya devam
ediyor. Gazi Meclis’imiz de üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir. Siyasi partilerimizin ve medyamızın da bu süreci değerlendirerek, yeni yasalar hızla hazırlanacaktır.
15 Temmuz gecesinden beri atılan her adımda
79 milyon tek yürek oldunuz, demokrasi nöbetini farklı yürüttünüz. İşte burada, Yenikapı Meydanı’nda demokrasi nöbetini taçlandırıyorsunuz.
Hepimiz al bayrağımızın birleştiriciliği altında buluştuk.
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“TÜM BU GERÇEKLERİ
HEP BİRLİKTE GÖRDÜK”

Hiç kimse başını eğmedi, kimse ölümden korkmadı. Halide Edip o muhteşem topluluğa “Toprağın üzerinde şerefsiz yaşamaktansa altın15 Temmuz gecesi bu gerçeği Türk’üyle, da şereﬂe yatarız” dedi. 15 Temmuz akşamı da
Kürt’üyle, Laz’ıyla, Arap’ıyla 79 milyon hep bir- FETÖ terör örgütünün ihtilal teşebbüsüyle karşı
likte gördüğümüz için, sokaklarda omuz omuza karşıya kaldık. Üzerimizden uçaklar uçtu, asker
mücadele ettik. O gece insanlar, ülke ve mil- kıyafetindeki teröristler silahlarıyla millete kan
let olarak istiklalimizi ve istikbalimizi düşünmek kustu. Cumhurbaşkanımız başkomutanımız milsuretiyle mermilerin önünde kucak kucağa şehit leti meydanlara davet etti. Salalar okundu, ezanoldu.
lar baştan başa Türkiye’de yankılandı. Bu aziz
millet İstanbul ve Ankara’da, İzmir’de 81 velay“MİLLİ İRADE ŞEHİTLERİMİZLE, GAZİL
LERİMİ- ette “Toprağın üzerinde şerefsiz yaşamaktansa,
ZLE GÜÇ KAZANDI”
toprağın altında şereﬂe yatarız, şehit oluruz, gazi
oluruz”
Minarelerimizden susturulmak istenen ezanlar yerine, selalar, ezanlar yükseldi. Hiçbir çıkar
insanın kendi canından daha tatlı değildir. O
gece darbecilerin karşısına dikilenler, şayet ülkesi bağımsızlığını kaybederse, geride zaten
bir şey kalmayacağını çok iyi biliyordu. Ben bu
muhteşem buluşmada tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize tekrar
Rabb’imden şifalar diliyorum. Yıllardır dilimizden
düşürmediğimiz milli irade, şehitlerimizle, gazilerimizle güç kazandı.
BA
AŞBAKANIM
MIZ SAYIN BİNALİİ YILDIRIM’IN
YENİK
KAPI MİTİNG KONU
UŞMASI
16 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan ayrılırken ne kadar umutluysa milletimiz bugün o kadar umutludur. 6
Ekim 1923’te geldikleri gibi giden düşmanın arkasından ne kadar coşkuluysa bugün de o kadar
coşkuludur Türk milleti. 27 Mayıs 1994 bir Türkiye sevdalısını, bir Kasımpaşalıyı, bir yiğit adamını seçerken ne kadar güzel İstanbul o kadar
güzelsin bugün.
“İstanbul’u düşmana teslim etmediniz”
Aziz milletim, Necip Fazıl ne güzel söylemiş.
“Güneşten başını göklere yükselt, aziz İstanbul.” Sevgili milletim bugün sizlere Nazım Hikmet’in dizeleriyle diyorum ki “Emret ki ölelim,
güneşe akın var, güneşi zapt edeceğiz,
güneşin zaptı yakın.” Ahmed Arif’in dizeleriyle duygularımı dile getiriyorum. “Bunlar engerekler ve çıyanlardır, ekmeğimize göz koyanlardır.”

BLOYU
“BU BİRLEŞTİRİCİ TAB
BOZMAYACAĞIZ””
Bu muhteşem tabloyu hesap edemediler. Şunu
ifade etmek istiyorum sayın Cumhurbaşkanım,
siyasette meydana gelen bu birleştirici tabloyu
bozmayacağız. Uzlaşmayı işbirliğini daha da
güçlendireceğiz. Türkiye’yi milletimizle siyasi
partilerimizle STK’larla liderliğimizde 2023 hedeﬂerine taşıyacağız.
Kardeşlerim, Kürt ile Türküyle bunların arasına
giren işte bu hainlerdi. Türk ve Kürt arasındaki
bu mikropları temizleyeceğiz. Terör örgütlerini
aradan çıkaracağız. Türk Kürt Alevi Sünni arasındaki muhabbet kardeşliği daha da geliştireceğiz.

Aziz vatandaşlarım, bölücü terör örgütünü
de milletimizin arasından çıkaracağız. Hangi
mezhepten, meşrepten olursa olsun. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara asla fırsat ver97 yıl önce 19 Mayıs 1919’da İzmir işgaliyle Sul- meyeceğiz. Ulaşamayacağımız hiçbir iş yok. Beraber olursak aşamayacağımız hiçbir engel yok.
tanahmet meydanında yüzbinler toplandı.
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15 Temmuz günü ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmış, bir grup illegal çete mensubu terörist hain
Fetullahçı Terör Örgütü, tarihimizde görülmemiş
bir şekilde, vatanımıza, milletimize, cumhuriyetimize bu zilleti ve rezaleti yaşatmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şan ve şereﬂe dolu geçmişine
kara bir leke sürmüşlerdir.
“ASİL MİLLETİMİZ KAHRAMANCA KARŞI
KOYDU”

TBM
MM BAŞKANII İSM
MAİ
A L KAHRAMA
AN’IN
YENİKA
KAPI
PI KON
ONUŞ
UŞMASI
“Büyük bir badirenin içinden birlikte çıktık. Milletimizi birbirine düşürmek isteyen şer güçlere
direndik ve kazandık. Açtıkları okullarda, dershanelerde, milletin kurumlarına yerleştirdikleri
ajan ve vatan hainlere milletimiz hak ettikleri cevabı en güzel şekilde verdi. Şehitlerimize rahmet
diliyorum.
Dünyada gazi ünvanı olan tek parlamento
TBMM’dir. Çalışma günü olmamasına rağmen
15 Temmuz gecesi darbe harekatının başlaması
üzerine TBMM hemen açıldı ve gece boyunca
açık tuttuk. Ertesi gün olağanüstü toplantı yaptık
ve 4 partinin imzaladığı bir ortak bildiri yayımladık. Partiler demokrasinin yanında olduklarını
dünyaya açıkladılar. İkinci defa Meclisimiz gaziliği hak etti.

Her yönüyle milli ve yerli olan yüksek siyasi liderlikçe verilen direktiﬂer doğrultusunda, asil
milletimiz sizler ve onun bağrından çıkan Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin gerçek evlatlarıyla emniyet
mensupları, kahramanca ve ferasetle bu hain
girişime karşı koymuşlardır.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve bağrından çıktıkları
milletimize ihanet eden bu alçaklara layık oldukları cevap tereddütsüz bir şekilde alanlarda
verilmiştir. Bu rezaleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, mazisi şan ve şereﬂe dolu Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve asil milletimize yaşatan hainler en
ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

GENE
ELKURMAY BA
BAŞK
ŞKA
ANI HULUSİ AKA
AR’IN
YENİKAPII KON
ONUŞMASI

CHP
P GENEL BAŞKANI KEM
MAL
KILIÇDAROĞ
ĞLU
L ’NUN YENİKAPI KONUŞMASI
Bugün demokrasi tarihimizin önemli bir günüdür.
Parlamenter sistemimize karşı bir darbe yapmak
istediler. Bu cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir.
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Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir
bu. 240 şehidimiz var, 240 aslanımızı toprağa
verdik, 240 demokrasi şehidimize Allah’tan gani
gani rahmet diliyorum. Onlar bizim demokrasi tarihimizdeki altın sayfalarda yerlerini aldılar.
Onları unutmayacağız ve unutturmayacağız,
demokrasinin kahramanlarıdır onlar.
15 Temmuz’un bir özelliği var artık. 15 Temmuz’da artık yeni bir Türkiye vardır. Bu uzlaşma
kültürünü, daha da ileriye taşıyabilirsek çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakabiliriz.

rine sahip çıkmaktadır. Hepinizle övünüyorum,
Türk milletiyle iftihar ediyorum.
15 Temmuz’da felaketimizi projelendirdiler. 15
Temmuz’da son nefesi vermemizi gözlediler.
Fethullahçı Terör Örgütü, milletimizin helali olan
savaş uçaklarıyla saldırdı. Helikopterler tepemizde uçuştu, bombalar, kurşunlar üzerimize
yağdı. 15 Mayıs 1919’da İzmir işgal edilmişti. İstanbul, 16 Mart 1920’de işgale uğramıştı. Biliniz
ki, 15 Temmuz yeni bir istila denemesi, yeni bir
kıyım ve yıkım hamlesiydi. Mondros’ta çerçevesi
çizilip Sevr’de dayatılan imha planları 15 Temmuz’da yeniden gün yüzüne çıkarıldı. ‘Su uyur

SÖZ KONUSU VATANSA...
Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Vatan
sonuna kadar sahip çıkacağız.
Her şartta demokrasiye sahip çıkmalıyız. Darbe
girişimi demokrasinin ne kadar önemli olduğunu
gösterdi. Kadın erkek herkese sesleniyor, siz bir
tarih yazdınız. Demokrasi milletin iradesidir.

düşman uyumaz’ sözü bir kez daha anlam ve
karşılığını buldu.

MH
HP GENEL BAŞKANI DEVLET
T BAHÇELİ’N
NİN
YE
ENİKAPI KONUŞMA
ASI
Göğsümüzü kabartacak bu ihtişamlı coşkudan
görüyorum ki, Üzerimizde oynanan oyunlara, Aramıza sokulmak istenen ﬁtnelere rağmen cesaretle dik durdunuz. Al bayrağımızı gururla yükselttiniz. Şehitlere yüreklice sahip çıktınız. Kardeşliği
inançla savundunuz. Hainlere dersini çekinmeden verdiniz. Teröristlere haddini bildirdiniz.
Türkiye tüm güzellik ve görkemiyle yeni bir sefere Yenikapı’dan başlamaktadır. Türk milleti kad

Yeni bir sayfa açalım, milli bir uzlaşmayla,
hukukun üstünlüğünü gözeterek, insan hak ve
özgürlüklerini muhafaza ederek geleceğin yol
haritasını çizelim. Türkiye’nin tarihsel haklarını
lekelemeye cüret edenleri şaşkına çevirelim.
Birliğimizi kararlı bir şekilde korumalıyız. Kutuplaşma ve cepheleşmeleri bıçak gibi kesmeliyiz.
Şehitlerimizin ruhları, Şehit analarının gözyaşları,
Yetimlerinin yürek yaraları, Nesillerin gelecek
ümitleri bizimledir, yanımızdadır ve aramızdadır.

“İşgalcile
ere ülkemizi asla
bırak
kmaya
aca
ağıız”
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KAYSERİLİ
ŞEHİTLERİMİZ
Şehidimiz
Kübra DOĞANAY

Şehidimiz
Cennet YİĞİT
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EXİMBANK GENEL MÜDÜRÜ
HAYRETTİN KAPLAN

İ

çinde bulunduğumuz dönemde, millet olarak birlik ve beraberlik içinde ülkemizi daha ileri götürmek için çalışmamız
daha büyük bir önem taşımakta.

Geleneksel olarak ﬁrmalarımızın üretim sürecinde ihtiyaç
duyacağı nakdi kredi desteği, gerek sevkiyat yapılmadan
öncesi gerekse sonrası dönem için sunulmaktadır.

Türk Eximbank olarak biz de ihracatçılarımız, döviz kazandırıcı faaliyetlerle uğraşan ﬁrmalarımız ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve yatırımcılarımıza
sağladığımız ﬁnansman desteğini artırarak ekonomik büyümede lokomotif konumunda olan ihracatımıza daha fazla
katkı sağlamayı hedeﬂemekteyiz.

Kredilerimiz 2016 yılının Temmuz sonu itibariyle bir önceki
yıla göre %24 oranında artarak 51 milyar TL’a ulaşmıştır.
Nakdi kredilerin yanı sıra, ihracatçılarımıza ihracat kredi
sigortası desteği de sunarak, onların ticari ve politik riskleri
düşünmeden mevcut pazarlarındaki rekabet güçlerini artırmalarına ve yeni pazarlara girmelerine imkân tanımaktayız.

Bu amaçla nakdi kredi ve ihracatçılarımızın yurt dışı alacaklarını güvence altına aldığımız ihracat kredi sigorta programlarımız ile ihracat sektörümüzün yanındayız. İhracatçılarımıza Temmuz 2016 sonu itibariyle 69 milyar TL
ﬁnansman desteği...

Bankamız tarafından sigortalanan sevkiyat tutarı Temmuz
2016 sonu itibariyle bir önceki yıla göre %13’lük bir artışla 18 milyar TL’nın üzerine çıkmıştır. Böylece ihracat sektörüne sağladığımız toplam ﬁnansman desteğimizi %21’lık
bir artışla, 69 milyar TL’na yükseltilmiştir.
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2016 sonunda ise toplam desteğimizi 85-86 milyar TL’na
yükseltmeyi, böylece %21-22 seviyesinde olan ülkemiz
ihracatını ﬁnanse etme oranımızı korumayı hedeﬂiyoruz.
Türk Eximbank olarak ihracatçılarımızı geniş bir program
yelpazesi ile destekliyoruz. Başlıca uygulamalarımız hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Böylece Kayserili ihracatçılarımız ve ihracata yönelik mal üreten imalatçılarımız
genel olarak programlarımız hakkında bilgi sahibi olarak,
kendilerine uygun olanı belirleyebilirler.
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Söz konusu faktoring şirketi poliçede dain-i mürtehin
sıfatıyla yer alacak. Böylece, yurt dışındaki borçlu ﬁrmanın
ihracat bedelini vadesinde ödememesi halinde doğacak
zarar faktoring şirketine ödeme yapılarak tazmin edilecektir.
Faktoring şirketleri şu anda Avrupa’ya yapılan ihracatı
etkin bir şekilde destekliyor. Ancak, biz Afrika, Körfez ve
Orta-Doğu gibi bölgelerde de aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Faktoring şirketlerine sunacağımız bu teminat uygulamasıyla da bu şirketlerin Avrupa dışındaki bölgelere de

Reeskont Kredileri ile ihracatçılarımıza uygun maliyetli
kredi desteği sunulmakta...
Halihazırda Merkez Bankası kaynaklı Reeskont Kredisi,
Bankamızın en uygun maliyetli kredisi olması nedeniyle
yoğun bir ilgi görmektedir. Reeskont Kredisi mal ve döviz
kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan ﬁrmalarımıza Libor+0,50’den başlayan faiz oranları ile kullandırılmaktadır.
Yine Merkez Bankası kaynağından kullandırılan Sevk Sonrası Reeskont Kredisiyle de ihracatçılarımızın yeni ve hedef pazarlarda vadeli satış imkânları ile rekabet şanslarının
artırılması amacına yönelik olarak kısa vadeli sevk sonrası
ﬁnansman desteği sağlanmaktadır.
Ayrıca, Sevk Sonrası Reeskont Kredisinde teminat olarak
Bankamızın sigorta poliçesi de kabul edildiği için ﬁrmalarımız başka teminata gerek duymaksızın krediden faydalanabilmektedir. Bankalardan sonra faktoring şirketleriyle
işbirliği içinde daha fazla ihracatçıya ulaşılmakta...
En eski uygulamalarımızdan biri olan Sevk Öncesi İhracat
Kredisini uzun yıllardır mevduat ve katılım bankaları aracılığı
ile kullandırmaktayız.
Kredilerimizin daha geniş bir ihracatçı kitlesine ulaştırılabilmesi amacıyla bu uygulamanın bir benzerini 2015 yılından
itibaren faktoring şirketleri ile gerçekleştirmeye başladık.
Bu kez Sevk Sonrası Reeskont Kredisini geniş bir müşteri
ağına sahip olan faktoring şirketleri aracılığı ile kullandırmaya başladık. Bununla birlikte Eximbank müşterisi olmayan
mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatçısı ﬁrmalarımız da
bu uygun maliyetli bir krediye ulaşma imkanına kavuşmuştur.
Bankamızca ihracat faktoringi alanında faaliyet gösteren 17 şirketten 14’üne limit tanınmıştır. Amacımız, işbirliği
yaptığımız faktoring şirketi sayısını ve bu uygulamanın bilinirliğini artırarak daha fazla ihracatçımıza ulaşabilmektir.
Ayrıca, faktoring şirketleri ile 2016 yılı içerisinde yeni bir uygulamayı daha başlatıyoruz.
İhracatçılarımız Eximbank sigorta poliçelerini teminat olarak kullanarak faktoring şirketlerinden ﬁnansman temin
edebileceklerdir. Hâlihazırda üç faktoring ﬁrması ile protokol imzaladık. Bu sayının yakın zamanda daha da artmasını bekliyoruz. Uygulamanın işleyişi, Eximbank’tan
Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Poliçesi bulunan ﬁrmalarımızın, sigorta poliçelerini teminat olarak göstermek ve
poliçeden doğan tazminat alacaklarını faktoring şirketlerine devretmek suretiyle, faktoring şirketlerinden ﬁnansman
sağlaması şekilinde olacak.

açılmasına imkân tanıyacağız.
Dolayısıyla, önümüzdeki aylardan itibaren faktoring sektörünün bölge spesiﬁk olmaktan çıkıp Türk ihracatçısının
açıldığı tüm bölgelerde hizmet verilebilmesini sağlamış olacağız. Böylece, ihracatçılarımıza verilen desteğin miktarı
ve kapsamı çok daha genişleyecektir.
İhracatta katma değeri yüksek ürünlere dönüşüm orta-uzun
vadeli kredilerimiz ile desteklenmekte...
Son dönemde katma değeri yüksek ihracatımızın artırılması konusuna ayrı bir önem verilmektedir. Bu çerçevede,
Bankamızın Marka Kredisi programı da, ülkemiz ihracat
sepetinde kalite algısı yüksek mal ve hizmetlerin sayısının
artırılabilmesi için oluşturulmuştur.
Malum, kalite algısı doğrudan ürün markası ile ilgilidir. Diğer
taraftan markalaşma bazı sektörlerde on yıllarca sürebilecek meşakkatli bir süreçtir.
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Bu noktada biz Türk Eximbank olarak yurt dışında mevcut
ve tanınan bir markanın Türk ihracatçısı tarafından satın
alınmasını çok uygun koşullarda 10 yıla kadar vadeli Marka
Kredisi ile ﬁnanse ediyoruz. Böylece, ﬁrmalarımızın zaten
yeterli kaliteye sahip ürünlerini, satın alınan prestĳli markaların sinerjisinden de faydalanarak çok daha karlı bir şekilde satabilmesini destekliyoruz. Hâlihazırda üç ﬁrmamızın
çeşitli sektörlerdeki yurt dışı alımlarına kredi sağladık.

Bu kredilerde öne çıkan sektör ise makine – teçhizat. Başta Afrika ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere makine ihracatçılarımızı çeşitli ülkelerde destekliyoruz. Şimdilik hacim
düşük olsa da önümüzdeki dönemde artmasını bekliyoruz.
İhracat Kredi Sigortası da ihracatçılarımıza risksiz bir ortamda ticaret yapma olanağı sunduğu için küresel risklerin
süregeldiği bu dönemde önemli bir destek olarak karşımıza
çıkmakta...

Hedeﬁmiz Marka Kredisini daha geniş bir kitleye tanıtarak
bu sayıyı artırmaktır. Öte yandan, kredi portföyümüzün
vadesini uzatarak, ihracata ve ihracatçılarımıza sunduğumuz katkının yelpazesini genişletmeyi hedeﬂiyoruz. Bu
amaçla ihracata yönelmek veya mevcut ihracat kapasitesini
artırmak için ﬁnansmana ihtiyaç duyan ﬁrmalarımızın yeni
veya kapasite artırıcı yatırımlarını 7 yıla kadar vadeli İhracata Yönelik Yatırım ve İşletme Sermayesi Kredisi ile destekliyoruz.

Türk Eximbank olarak, aynı zamanda, ihracatçının alacağını
sigortalayarak, malın satıldığı alıcının ﬁnansal olarak zor
duruma düşmesi gibi ticari risk, ya da söz konusu ülkenin
döviz transferini yasaklaması gibi politik risk durumlarına karşı ihracatçının alacağını güvence altına alıyoruz. Bu
riskler gerçekleştiğinde ihracatçıya alacağını biz ödüyoruz,
böylece ihracatçının ﬁnansal anlamda öngörülebilir bir ortamda ticaret yapmasına katkı sunuyoruz.

Orta-uzun vadeli kredilerimiz ile ihracatımızda orta-ileri
teknolojili ürünlere dönüşüme de önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Nitekim, son dönemde orta uzun
vadeli kredilerimizin toplam kredi stokumuz içindeki payını
2014 yılında %24’ten mevcut durumda %35’e kadar yükselttik.
Alıcı kredileri ile ihracatçılarımızın rekabet gücünün artırılmasına çalışılmakta. Bildiğiniz gibi, ihracatçılarımızın en
önemli hedeﬁ, küresel piyasalarda rekabetçi koşullarla, en
uygun maliyetle ve aynı zamanda risklerini en iyi şekilde
yöneterek ihracatlarını arttırmaktır. Ancak, küresel ekonomide süregelen riskler ihracatçılarımızın bu hedeﬂere ulaşmasını zorlaştırmaktadır.
Bu konuda ihracatçılarımıza ve yurt dışında faaliyette bulunan müteahhit/yatırımcılarımıza yardımcı olmak amacıyla,
Bankamız ihracatçıların ürünlerini satmak istediği alıcının
ﬁnansman sıkıntısın gidermek için alıcılara da kredi vermekte, böylelikle Türk mallarına yönelik talep yaratılmasına
olanak tanımaktadır.
Uluslararası Krediler Programlarımız ile, Türkiye’de yerleşik
ﬁrmalar tarafından ihracatı gerçekleştirilecek dayanıklı ve
dayanıksız tüketim malları ihracatının 2 yıla, sermaye malı
ihracatının ve yurtdışında üstlenilen projelerin ise 10 yıla kadar vadeli kredilerle desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Uluslararası Proje Kredileri kapsamında,
Türk müteahhitleri tarafından yurt dışında üstlenilen projeler, devlet garantisi altında ya da Bankamızca analizi
yapılarak muteber bulunan yurtdışı bankalara tahsis edilen
limitler çerçevesinde 10 yıla kadar vade ile kredilendirilmektedir. Günümüzde, Afrika bu alanda önemli bir pazar olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Eximbank olarak Etiyopya, Gana, Senegal ve en son Kongo’daki çeşitli projeleri ﬁnanse ediyoruz. Diğer yandan, son
iki yıl içerisinde kapsamı genişletilen Uluslararası Ticaretin
Finansmanı ürün portföyü ile devlet garantili işlemler haricinde, Bankamızca limit tesis edilen yurt içi ve yurtdışı
bankalar üzerinden de alıcı kredisi kullandırımına yönelik
programlar uygulamaya sokulmuştur.

Dolayısıyla, Eximbank’ın sigorta hizmetinden faydalanan
bir ihracatçının bundan önce ticaret yapmadığı bir ülke
veya alıcıya mal satarken tahsilat riskinden kaygı duymasına gerek kalmıyor. Bu durum bir yandan mikro anlamda ﬁrmalarımızın ihracat hacmini olumlu etkilerken, diğer yandan
makro anlamda ihracat pazar kompozisyonunun çeşitlenmesine katkı sunmaktadır.
Türk Eximbank ihracat kredi sigortası sisteminin lokomotiﬁni
Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı oluşturmakta.
Bu program ile ihracatçılarımızın 238 ülkeye gerçekleştirdikleri 1 yıla kadar vadeli sevkiyatları, sevk sonrası dönemde
ortaya çıkabilecek ticari ve politik risklere karşı tek bir poliçe
kapsamında sigorta teminatı altına alınmaktadır.
Bu suretle sigortalıların hem düşük hem de yüksek riskli
alıcı ve ülkelere yaptığı ihracat işlemlerinin aynı poliçe kapsamında değerlendirilmesi ile uygun risk dağılımı sağlanarak, ihracatçılarımıza daha uygun prim oranları ile hizmet
edilebilmektedir.
Zararın kesinleşmesine ilişkin bekleme süresinin ilgili sevkiyatların vade tarihlerinden itibaren azami 4 ay olarak uygulandığı program kapsamında zarar tazmin oranı yüzde
90’dır. Ayrıca 2016 yılından itibaren Bankamızın kısa vadeli ihracat kredi sigortası müşterisi olan ﬁrmaların yurt içi
alacaklarını da sigorta kapsamına almaya başladık.
Böylece, ihracatçının tahsilat riskinin sadece yurt dışı kısmı
değil tüm alacakları sigorta kapsamına alınmakta olup,
ihracatçılarımızın daha öngörülebilir ve istikrarlı ﬁnansman
koşullarında faaliyet göstermesine olanak tanınmaktadır.
Eximbank olarak ülkemizde dayanışma ruhunun arttığı bu günlerde ihracatçılarımız ile güç birliği yaparak
bu zorlu dönemde bir başarı hikâyesi yaratabileceğimizi
düşünüyorum. Kenetlenmiş olmamızın verdiği gücü doğru kanalize ederek hedeﬂerimize rahatlıkla ulaşabiliriz. Bu
çerçevede, ihracat sektörümüzün değerli temsilcilerini
Bankamıza bekliyoruz.
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Mobilya Boya Malzemeleri Satışından,
Mobilya ve Malzemesi Üretimine Yürüyen
Şeref ÖZDEMİR

“Artık şirketlerimizin anayasası olmalı, kurumsallaşmayan
ﬁrmanın yaşama şansı yok!”
Röportaj: Recep YILDIRIM

Fotoğraf: Kemal ALAN

“ Babam bize; ‘Hanımlarınızı işlerinize karıştırmayın. Kardeşleriniz de olsa, ortaklarınızda olsa kepengi kapatınca
hiçbir şeyi eve yansıtmayın’’, derdi. Aile şirketlerinin ömrünün kısa olmasının başlıca sebeplerinden birisi de bu.
Şirketlerimizin anayasası olmalı, yarın birinin kafasına estiğinde veya hanımının lafı ile; “Ben ayrılacağım’ diyemeyecek; bir diğeri; ‘Ben 55 yaşındayım, 34 yıldır ticaret ile uğraşıyorum’ diyemeyecek, diyememeli. Bizde, 2.
nesil de işe girmeye başladı. Yönetim olarak toplandık. 2. Neslin önünü açmamız gerektiği kanaatine vardık. Bizler gene şirketin başında olacağız, kontrollerimizi yapacağız. Kontrol etmek güvenmemek değildir. Tabi ki hata
yapacaklar, bu sayede tecrübe kazanacaklar. Biz 2023 hedeﬂerine ulaşmak istiyorsak, önce eğitim diyoruz! Sonra şirketlerde oturup belli bir anayasa yapmamız gerekiyor. Şirketler bölünürse, büyüme şansı azalır. O yüzden;
‘bir elin nesi var, iki elin sesi var’, derler. Bizler de kontrolü elden bırakmamalıyız, gençler cahildir, hata yapabilir.
Günümüzde yapılan bir hatanın bedeli çok yüksek olabilir. Biz, şu andaki makam odalarımızı ancak ﬁlmler de
görürdük, ama ‘ne olduk değil, ne olacağız’, prensibini bırakmadan, doğru yoldan ayrılmadan devam edeceğiz!”

B

ugünkü sohbetimiz Özdemir Grup Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Şeref Özdemir ile olacak. Şeref Bey, aynı zamanda Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz?

etme kararı aldık. Bugün 3 tane üretim, 1 pazarlama
şirketimiz var. 50 ülkeye ihracat yapıyoruz, ne olduk
değil, ne olacağız sloganıyla yolumuza devam ediyoruz.

1962 Hacılar doğumluyum. Ticaret hayatına 1984
yılında, 30 metrelik bir dükkânda mobilya boya malzemeleri satarak başladım. 34 yıllık ticaret hayatım
var. 2000 yılına kadar işin alım-satım kısmı ile geçti. 2000 yılından sonra biraderlerim ile oturup alıp
satmanın cazibesini kaybettiğini, ana malzemelerin
yavaş yavaş üretimine geçip ticaret hayatına devam

Bünyemizde 300 kişi çalışıyor.

Grup şirketlerinizde kaç kişi çalışmakta?

Üretici olmak nasıl bir duygu?
Hem çok güzel, hem de çok zor bir duygu. Ama insan
işini severse inanın her şey çok güzel oluyor.
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Bu proje, sadece Kayseri’ye değil, İç Anadolu
bölgesine hizmet edecek. Bu projenin temeli ne
zaman atılacak?
İnşallah en yakın zamanda olacak. Biliyorsunuz, 5
Mayıs, bizim göreve başladığımız tarih. 5 Mayıs’a
denk getirip temelini atmayı düşünüyoruz. Kayseri,
İç Anadolu’nun merkezinde ve mobilya denince ilk
akla gelen şehir. Fuar alanında, inşallah TÜYAP ile
anlaşıp yılda en az 10 fuar yapmayı düşünüyoruz.
Her fuara 100.000 kişi geldiğini düşünürsek, senede
1 milyon kişinin Kayseri ekonomisine katkısını takdirinize bırakıyorum.

OSB’deki yangınlar için ‘tedbirler yeterli mi?’ diye itfaiye birimini ele aldığımızda, çok üzücü durumlarla
karşılaştık. Başlarında profesyonel bir müdürün ve
eğitimlerin olmaması, gerçekten çok eksik bir konu.
Yönetim olarak ilk işimiz ﬁzibilitesini hazırlatarak yeni
bir itfaiye binası yapmaya karar verdik. Şu anda,
kargas’ı bitti, ince işleri başladı. Tahmin ediyorum,
önümüzdeki haftalarda bitirmeyi planlıyoruz.
5 adet tam donanımlı itfaiye aracı aldık. Bu hafta teslim olacak. Önceki itfaiye aracında 7 litre su
ile yapılan işi, 1 litre su ile ve köpük sistemli şekilde
yapacak.
OSB’deki gününüz nasıl geçiyor?

Şehir merkezinde bulunan tesis yeterli
gelmediği için OSB böyle bir yeniliğe başvurmuş.
Biz burada, sırf mobilya olarak düşünmüyoruz. Bir ay
mobilya, bir ay metal, bir
ay elektrik çeşitleri şeklinde fuarlar yapmayı
planlıyoruz.
Kamuoyunda; ‘fuar
ve kongre merkezi işi OSB’nin işi
değil’, diye söylentiler dolaşıyor. Bu
konuda neler söylemek istersiniz?
Biz onlara gülüp geçiyoruz. İşimizi sevip odaklandık. Kayseri ekonomisine nasıl katma değer sağlarız,
Kayseri’yi nasıl ön plana çıkartırız,
tüm amacımız bu yönde.
Kayseri’nin şu anda ihracattaki yeri nedir?
Zaten bizim fuar ve kongre merkezine başlamamızdaki gayemiz o. Türkiye ihracatı 150 milyar dolar. Bizim
payımız %1. Bu rakam, Kayseri için yetersiz olduğundan fuar merkezi ile bu rakamları artırmayı
amaçlıyoruz.
Biz yönetim olarak oturduk, neler yapabiliriz, diye
düşündük. Bu inovasyon çalışmasıyla ve fuar alanlarıyla biz 2023 yılına 1.7 milyar dolar olan ihracatımızı, nasıl 4-5 milyar dolara çıkartırız, gayesi ile
hazırlandık. Alt yapı çalışmalarımız devam ediyor.
22 milyon m² alana sahibiz, 150 km civarında yolumuz var. Yönetime geleli 8 aylık dönem oldu, bu süre
zarfında, 20 km’lik asfalt yaptık. Su ve doğalgaz şebekelerini yeniliyoruz.

Biz göreve gelirken mesaimizin yarı
gününün OSB Müdürlüğü’nde
geçeceğini tahmin etmiyorduk. ‘Haftada 1 günlük nöbetimizde gidip
yapacağız’
diyorduk.
İşin içine girdiğimizde,
yapılacak hizmetleri
gördüğümüzde, haftanın 6 gününün 3
günü OSB’de geçiyor. Bizim biraderler rahatsız olmaya başladı. ‘Oraya
ayırdığın mesaiyi buraya ayırsan cirolarımız
2’ye katlardı’, dediler.
İşin latifesi tabi, bu bir bayrak yarışı.
Biz sanayiciye hizmet için geldik.
Rabbim can sağlığı verdikçe hizmete
devam edeceğiz. İşin bürokrasi kısmı var bir
de. Ziyaretlerimiz var, iadei ziyaretlerimiz var, devlet
büyükleri ile devamlı iletişim halindeyiz. OSB’mize
bayrak direği diktik.
İddia ediyoruz; İç Anadolu’nun en büyük bayrağı. 70
m yüksekliğinde 600 m² çapında. Bayrağımız dalgalanmaya başladı. Arsa talebi çok fazlaydı. 2 milyon
800 bin m² arsa genişleme bölgesi açacağız, bakanlığa müracaatımızı da yaptık.
Fakat kanuni mevzuata takıldı, maalesef yapamayacağız. Sanayiciden 574 tane arsa talep dilekçesi aldık. Yönetim olarak arsa durumumuz nedir
diye araştırdık. 12 tane parselli arsamız var, bunun
karşısında 574 tane sanayicimizin arsa talebi var.
Biz, ‘bunu, demokratik ve şeﬀaf bir şekilde ihale
yapalım’, dedik. Medyanın huzurunda 12 parselin
satışını gerçekleştirdik.
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Bu sadece 12 parsel ihalesi değil, aynı zamanda
Organize Sanayi Bölgesi gerçek değerini de bulmuş oldu değil mi?
Aynen katılıyorum. Biz ihaleyi yapmadan araştırdık,
Konya ve Antep’te arsa ﬁyatları 200-250 dolar civarında.
Bursa ve Kocaeli’ni baz almıyoruz, oralarda ﬁyatlar
500-600 dolar. Biz isterdik ki, sanayicimize tahsis
yapalım, ama 574 dilekçeye karşılık, 12 parsel var.
Kime verirsek verelim, peşkeş çekmiş olurduk. Açık
ve şeﬀaf şekilde, medyanın huzurunda, alnımızın
akı ile 12 parselimizi ihale ile verdik. Sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de çalışmalarımız var. ‘Marka’
adını verdiğimiz dergimizin ilk iki sayısını çıkarttık.
Ön ve arka kapağından hedeﬂerin ne kadar yüksek
tutulduğu anlaşılıyor. Bunun yanında, kitapçıklar
bastırdık. Yangın bilinci ve atık su arıtma ile ilgili
kitapçığı tüm sanayicilerimize dağıtacağız.
Bu konular çok hassas, bunun bilincindeyiz. Sanayicinin derdini daha iyi anlayabilmek için belirli aralıklar
ile sektörel toplantılar yapıyoruz. İlki mobilya sektörü
ile başladık, sonra metal sektörü, çelik kapı ve küçük
ev aletleri üzerine yaptık. İnşallah bu toplantılarımız
devam edecek.
Çünkü biz sanayicilerimizin isteklerini bu şekilde yerine getirebiliriz. OSB olarak sanayicilerimiz arasında
rekabet değil de, meslektaş kültürünü nasıl geliştiririz, diye çalışmalarımız devam ediyor. Biz, şehir sanayi ve ticaret kültüründe belirleyici yere sahip olan
‘Ahîlik Geleneğini’ burada da aktif hale getirmek istiyoruz. Onun için, OSB’deki sanayiciler olarak, rekabet değil, birbirimize destek vererek yarış anlayışıyla
işimizi sürdüreceğiz.
Web sayfamızı yeniledik, sosyal ve kültürel konulara
daha çok yer veriyoruz, logomuzu yeniledik. Eskiden, sadece ‘Kayseri OSB’ olan logomuzu ‘Kayseri
OSB’ olarak değiştirdik. Daha anlaşılır olmasını
amaçladık. Çünkü internetten Kayseri OSB diye
arattığımızda, Konya OSB, Kocaeli OSB gibi yerler
çıkıyordu. Endüstriyel Tasarım Merkezi’ni de ele aldık. Başarılı ve katma değerli ürünlerin tasarımdan
geçtiğini bildiğimizden ETM’de de yenilik çalışmalarına devam ediyoruz.
Anlata anlata bitmeyen projeleriniz var, maliyetler
de bir hayli fazla. 5. aydan itibaren çok daha fazla
projelere imza atılacağını anlıyorum buradan.
Sizce mutlu bir evliliğin sırrı nedir?
Sevgi, saygı ve sadakattir. Severseniz sevgi
görürsünüz, sayarsanız saygı görürsünüz derim her
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zaman. 30 yıla yakın evlilik hayatım var. 2 kızım var,
birisi gelin oldu, diğeri üniversitede okuyor. Evlilik çok
hassas bir konu, karşılıklı sevgi ve saygı beslerseniz
aşılmayacak bir konu yoktur. Günümüzde boşanmaların çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu da, şükürsüzlük ve manevi eksiklikten oluyor. Biz Caferbey Mahallesi’nde 2 göz odada 10 baş horanta ile yaşadık.
Evin içerisinde tuvalet, çeşme ve banyo yoktu. Ancak
sevgi, saygı, bağlılık ve şükür vardı. Babamın meşhur
bir lafı var: ‘’oğlum önceden evler küçüktü ama insan
doluydu. Şimdi evler büyük ama içinde insan yok’’
derdi.
Birbirimizi sevip sayacağız. Üç günlük dünyada kalp
kırmadan geçinip gitmeliyiz. Dünü bir daha geri getirme şansımız ok, içinde bulunduğumuz anı nasıl
iyi geçiririz diye düşünüp yaşamalıyız. Biz ticaret
ile uğraşıyoruz, tüm mülklerimizi kiraya versek, çok
şükür yedi ceddimize yeter. Ama biz bir kişi daha
fazla nasıl istihdam yaparız, ülkeye nasıl katkıda bulunuruz çabasındayız.
Kayseri OSB Yönetim Kurulu olarak Kızılay ile birlikte yürüttüğünüz insani yardım projeniz var. Bu
konuyu da açabilir misiniz?
Suriye’deki Bayırbucak Türkmenleri’nin hali belli.
Çok mağdurlar, her şeye ihtiyaçları var. Biz de oraya
nasıl yardımcı olabiliriz, diye çalışmalar yaptık. Çocuk
bezi, yiyecek, içecek, battaniye gibi malzemeleri bir
hafta içerisinde OSB’ye duyurularımızı yaptık. Sanayicilerimiz de çok duyarlı Allah razı olsun. Beklediğimizden çok yardım aldık ve bunları bölgeye
başarıyla ulaştırdık.
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300 kişi çarpı 4 kişi dersek, yaklaşık 1500 kişinin ekmek yiyor olması ayrı bir gurur kaynağı. İnşallah bu
300 artarak 500 – 600 olur, tek hedeﬁmiz o.

Yönetim kurulu olarak OSB tarihinde ilk defa bir
uygulama başlattınız. ‘Beyaz Masa Çözüm Merkezi’ adında. Bu birim ile ilgili bilgi verir misiniz?

İş hayatınızda kimleri örnek aldınız?

Sanayicimize daha kolay ve seri hizmet edebiliriz anlayışı içerisinde başlattık. Sanayicimiz gelip en ufak
sıkıntısını bile burada anlatıyor, biz de en kısa zamanda çözüm yollarına gidiyoruz.

Biz işçi çocuğuyduk. Hacılar’ın dibinin çıkmaza
oluşu, tarla işleri olmayınca dedelerimiz, babalarımız
çocuklarını Sanayi’ye vermişler. Çırakken kalfa olmuşlar, sonra usta olmuşlar, derken iş yeri sahibi olmuşlar.
Grup şirketlerinizde hangi ürünler üretiliyor?
Mobilyada kanepe, oturma grubu, yatak, baza. Yani
yumuşak grup üzerine malzemeler üretiyoruz. Mesela baza amortisörleri üretiyoruz, otomobil bagaj
amortisörleri üretiyoruz. Elhamdülillah, Güney Amerika, İspanya, Romanya, Gürcistan’da bayiliklerimiz
var. İkinci üretim grubumuz elastik yatak ﬁtili. Boneli
yay ve karkas yay üretimimiz var. Ambalaj konusunda
karton, mukavva, balonlu ve düz naylon üretiyoruz.
Bu ürünler, mobilya sektöründe olmazsa olmaz. Ayrıca mobilya sektöründeki ana kalemlerde bayiliklerimiz var.
İşe aldığınız gençlerde ne gibi özellikler ararsınız?
Öncelikle ahlâki durumuna bakıyoruz. İş yerinde
disiplin olursa başarı olur. Sabıkası var mı, kötü
alışkanlığı var mı, en az lise mezunu olmasına dikkat ediyoruz. En az bir yabancı dil bilmesi, üniversite
mezunu olması ve kendini bu sektörde yetiştirmeye
namzet olması.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin 2015 yılında
olağan genel kurulu gerçekleşti. Sizler meşakkatli ve yorucu da olsa aday oldunuz. Bize bu olağan
genel kurul ile ilgili izlenimlerinizi anlatabilir misiniz? Bir de sandık kondu bildiğim kadarıyla.
12-13 yıldır bizden önceki yönetim vardı. Her 2 yılda bir seçim olmasına rağmen, hiç sandık ile seçim
olmadı. 5 Mayıs’ta gayet demokratik ve şeﬀaf bir
seçime gittik. Bizim aday olmamızdaki en büyük
sebep, sanayicinin sorunlarını biliyorduk. Bu sorunları nasıl asgariye indiririz, nasıl daha fazla yardımcı oluruz? Bu gaye ile yola çıktık. Allah’ın sayesinde
sanayicimizin de teveccühü ile bu dereceye geldik.
Rabbim utandırmasın, biz sanayiciye hizmet için
geldik. Yeni yönetime gelmemizle haftanın her iş
günü nöbetçi başkanlık sistemi getirdik.
Bu sayede, birim müdürleri kendine biraz daha
çekidüzen vermeye başladı. Sanayicimiz güvenle
gelmeye başladı, 24 saatlik hizmet çalışması başlattık.

Göreve geleli 8 ay oldu. Bu 8 ayda sayılamayacak kadar önemli projelere imza attınız. Bize ana
başlıklar halinde önemli uygulamalarınızı anlatabilir misiniz?
İlk işe başladığımızda GES sistemini ele aldık. Bizden
önceki yönetimin yaptığı 7 Mw’lık bir güneş enerji
sistemi vardı. Biz ilave olarak, açık ve şeﬀaf bir şekilde 18 Mw lık GES ilavesinin ihalesini yaptık.
Bu kapasiteyi daha da artırma gibi bir düşünceniz
var mı?
İleriki zamanlarda, 32 Mw daha genişletme projemiz var. İnşallah Türkiye’deki en büyük GES projesini
yapmış olacağız. İkinci olarak, biz göreve geldiğimizde, METEM’de 670 civarında öğrencimiz vardı.
Bunu 1017’ye kadar çıkarttık. Başarılı öğrencilere
hediyeler ve burslar vererek daha cazip hale getirdik.
Okulumuzda 5 tane atölyemiz var, 350 kişilik öğrenci
yurdu ve spor salonumuz var. İnşallah seneye bunları
da faaliyete geçirerek öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim sunacağız. İlave olarak meslek lisesi ve
meslek yüksek okulu projemiz var.
Bunların alt yapı çalışmaları devam ediyor. Birinci hedeﬁmiz mobilya üzerine, ikinci meslek lisemiz metal sektörü üzerine, üçüncüsü de elektrik, elektronik
üzerine olacak. Biz, nitelikli elemanların bu okullardan
yetişip sanayimize katma değer katacağını bildiğimiz
için bu okullara büyük önem veriyoruz.
Göreve geldikten sonra, olmazsa olmazlardan bir
tanesi de ‘Mobese Sistemi’ydi. Mobese sisteminin
çalışmalarını yaptık, plaka takip ve tanıma sistemlerini getirdik, emniyet müdürlüğü ile koordineli çalışarak 167 adet kamera yerleştirdik. İzleme merkezini
Organize içerisindeki polis merkezine dizayn ettik.
Buradan 24 saat takip edilecek ve inşallah olumsuz
olaylar en aza indirilecek.
Bizim seçim öncesinde fuar ve kongre merkezi
projemiz vardı. Fuar merkezi, maalesef Kayseri’de
bulunmuyordu. Konya’da 60 000 m² fuar merkezi
yapılmış. Biz araştırdık, Kayseri de 150 000 m² lik alana 40 000 m² kapalı alan olmak üzere, otel projesi ile
birlikte yapıp Kayseri’ye kazandırmak istiyoruz.
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30-35 yıldır ülkemizde kanayan yara olan terör
olayları hakkında yorumlarınızı alabilir miyiz?
Akşamları evde haber dinleyemez olduk. O şehitleri,
yetim kalan çocukları gördükçe kötü oluyoruz. Biz,
uzaktan anca ‘ah-vah’ diyoruz, ama ateş düştüğü
yeri yakıyor. Hepimiz ana-babayız, hepimizin evlatları
var. Hükümetimiz inşallah son zamanlarda kararlı bir
şekilde bu terör olaylarının üzerine gidiyor.
İnşallah bu terörün kökünü kazımaya kararlı.
Hükümetimiz oralara çok güzel havaalanları yaptı,
depremden sonra Van yeniden inşa edildi.
Maalesef terör belası, yapılan okullara, otoyollara,
hastanelere saldırıyor, öğretmenlerimizi, doktorlarımızı öldürüyor, kısacası geleceğimize saldırıyorlar.
Çok büyük azimle inşallah oralar temizlenecek,
batımız ile aynı seviyeye gelecek. Kürt, Çerkez, hepsi bizim kardeşimiz, ama maalesef birileri, ‘Kürt Meselesi’ deyip olayı kaşıyor. Hükümetimiz de geri adım
atmıyor, biz de her zaman dua ediyoruz. Devletsiz,
vatansız kalanların halini görüyoruz. Bütün Avrupa,
kapılarını kapattığı halde, biz 2 milyon 700 bin mülteci misaﬁr ediyoruz. Bizim başımıza gelse, bizi kimse kabul etmez. Vali Bey’in başkanlığında, biz OSB
yönetimi olarak maddi, manevi katkıda bulunuyoruz.
Deneyimli bir iş adamı olarak sanayicilerimize ve
gençlerimize ne mesaj vermek istersiniz?
Memleketimizin en büyük sorunlarından birisi bu.
Yıllar önce bir gazetede yazı okumuştum; Avrupa’da
200 yıllık şirketler varken, Türkiye’de şirket ömrü
neden en fazla 50 yıl? Bu benim kafama takıldı ve üç
harften oluşan kelime yüzünden böyle olduğunu anladım. Ben ve biz kelimesi. Önce bu konuyu aşmamız
gerekiyor.
Kendimden örnek verecek olursam, lise mezunuyum, üniversitede okuyamadım. 78-79 senesinde
terör belasının en yoğun olduğu döneme denk geldim. Biz o zamanlar bakkal dükkânı işleterek ticarete
başladık. Rahmetli Turgut Özal dönemini milattan
önce ve milattan sonra olarak değerlendiriyorum.
Bu memlekette taş üstüne taş koyandan Allah razı
olsun. 2000 yılından sonra teknoloji devri başladı.
Dünya bir tık ile avucunun içerisinde. 2000’li yıllarda,
arkadaşımız Çin’e gitti. Çin nüfusu da bizim yaklaşık
20 katımız. Orada sormuşlar bizim Kayserili tüccara; ‘Türkiye’nin nüfusu ne kadar?’ diye, 60 milyon
demiş. Gülmüşler, ‘orada herkes birbirini tanıyordur
o zaman’, demişler.
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Artık dünya yakınlaştı, 2000 yılında Türkiye, İstanbul ve Bursa’dan ibaretti. Sonra Anadolu insanı
ihracatı öğrenmeye başladı. 70 milyona değil, 7 milyara bakar olduk. Bundan sonra yapmamız gereken şirketlerimizi nasıl büyütebiliriz, ihracatımızı nasıl
çoğaltabiliriz, 2023 hedeﬂerini nasıl tutturabiliriz?
Bunun yolu, öncelikle çocuklarımıza üniversite eğitimi aldırmalıyız, dil eğitimlerine önem vereceğiz.
Artık şirketlerimizin anayasası olmalı, kurumsallaşmayan ﬁrmanın yaşama şansı yok. Bugün için büyük
gözükebilir, ama buzun üzerinde yürümeye benzer bu, bir anda ters dönebilir. Babamın bir lafı var:
‘’oğlum, el kızı yatak odasına girdiği zaman erkeğe
yaptıramayacağı hiçbir şey yok, babayı oğuldan,
kardeşi kardeşten eder. Hanımlarınızı işlerinize
karıştırmayın. Kardeşlerinizde olsa ortaklarınız da
olsa kepengi kapatınca hiçbir şeyi eve yansıtmayın’’,
derdi.
Aile şirketlerinin ömrünün kısa olmasının başlıca sebeplerinden birisi de bu. Şirketlerimizin anayasası olmalı, yarın birinin kafasına estiğinde veya hanımının
lafı ile; ‘ben ayrılacağım’ diyemeyecek; bir diğeri;
‘ben 55 yaşındayım, 34 yıldır ticaret ile uğraşıyorum’
diyemeyecek, diyememeli. Bizde, 2. nesil de işe
girmeye başladı. Yönetim olarak toplandık. 2. Neslin önünü açmamız gerektiği kanaatine vardık. Bizler gene şirketin başında olacağız, kontrollerimizi
yapacağız.
Kontrol etmek güvenmemek değildir. Tabi ki hata
yapacaklar, bu sayede tecrübe kazanacaklar. Biz
2023 hedeﬂerine ulaşmak istiyorsak, önce eğitim
diyoruz! Sonra şirketlerde oturup belli bir anayasa
yapmamız gerekiyor. Şirketler bölünürse, büyüme
şansı azalır. O yüzden; ‘bir elin nesi var, iki elin sesi
var’, derler. Bizler de kontrolü elden bırakmamalıyız,
gençler cahildir, hata yapabilir.
Günümüzde yapılan bir hatanın bedeli çok yüksek
olabilir. Biz, şu andaki makam odalarımızı ancak ﬁlimlerde görürdük, ama ‘ne olduk değil, ne olacağız’,
prensibini bırakmadan, doğru yoldan ayrılmadan devam edeceğiz.
Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
Umarız bu tecrübelerinizden gençler ve sanayicilerimiz yararlanabilir.
Umarım öyle olur, ben de sizlere teşekkür ederim.
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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ( OSBÜK ) Başkanı

Memiş KÜTÜKÇÜ
“OSB’ler Türkiye’nin en başarılı üretim projesidir”

Y

arım asırdan fazladır Türkiye’nin üretiminde, istihdamında ve ihracatında öne çıkan organize sanayi bölgeleri, Türkiye’nin en başarılı olduğu üretim
projelerinden birisidir. Bugün üretimin ve sanayinin
planlanmasında dünyaya örnek hale gelen OSB’lerin
en önemli katkılarından birisi de, sanayinin Anadolu’ya yayılmasında lokomotif rol oynamasıdır.
İlk olarak 1961 yılında organize sanayi bölgesi ile
tanışan ülkemizde, 1980’de sadece 12 OSB varken, bugün OSB’lerin sayısı 302’ye ulaşmıştır. 302
OSB’nin 290’ı sanayi üretimine yönelik OSB iken,
12’si tarıma dayalı ihtisas OSB’dir. Türkiye’nin üretim
merkezleri haline gelen bu OSB’lerde 50 binden fazla fabrika üretim yapmakta, 1 milyon 700 binin üzerinde istihdam sağlanmaktadır. Sadece bu rakamlar
bile OSB’lerin 55 yıl içerisinde nasıl bir üretim gücü
haline geldiğini ortaya koymaktadır.
“Kayseri OSB, ülkemizin üretim gücüne her geçen
gün daha fazla katkı sağlamaktadır”

Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz , diğer OSB’lerimiz gibi gözde bir OSB’mizdir. 22 milyon metrekare ile alan olarak ülkemizin 4. büyük OSB’si olan
Kayseri OSB, 1160 fabrikası ve 70 bin kişiye istihdam sağlayan hacmi ile ülkemizin üretim gücüne her
geçen gün daha fazla katkı sağlamaktadır. Kayseri
OSB’yi hem yakaladığı başarı ivmesi vesilesiyle tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
Ayrıca kişi başı OSB arsasının illere göre dağılımına baktığımızda da, Kayseri’nin en yüksek OSB arsası üretilen ilk 10 il arasında olduğunu görüyoruz.
Kayseri OSB’nin ve diğer tüm OSB’lerimizin sorunları çözüldükçe, üretimin önünü açan reformlar
hayata geçtikçe, sanayimizin rekabet gücü daha da
artacak, fabrikalarımız dünya için üretmeye devam
edecektir.
Unutmamalıyız ki; OSB’leri ne kadar desteklersek,
Türkiye’yi de o kadar nitelikli, etkin bir yatırım ve üretim üssüne dönüştürebiliriz.
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Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi ( OSTİM ) Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan AYDIN
S

anayileşme stratejik bir kavramdır. Ülkelerin gücü
üretimdir. Üretiminiz ne kadar güçlü ve dünya
markası şeklinde ihracatınız varsa; güçlüsünüz ve
bağımsızsınız. Üretimi gerçekleştirecek enstrümanların temeli ise teknolojinin ve buna bağlı olarak
tasarımın size ait olmasıdır. Bilgiyi ve teknolojiyi mutlaka üretime çevirmek gerekir. Kendi yaptığımız ürünleri önemsemezsek, yabancıların ürettiği ürünlerle
kalkınmamızı sürdüremeyiz.

kaliteli hizmet sağlama yönündeki hedeﬂeriyle de dikkat çekmektedir.

Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinden başka
çaremiz bulunmuyor. Kayseri, Anadolu’nun orta yerinde önemli bir merkezdir. Kendini geliştirmeye ve
kendi kendine yeterli olmaya çalışan, Anadolu’nun
dinamik, etkin ve önemli bir şehridir. Birçok ﬁrma ve
markaya sahip, tüm dünyaya açılmaya çalışan bir
yapıdadır.
Türkiye’deki büyük OSB’lerden bir olan Kayseri OSB;
üretim, teknoloji ve istihdama sağladığı katkılarla
ülkemizin gelişimine güç veren bir sanayi havzasıdır.

Bilindiği üzere OSTİM, bünyesinde 6 ayrı sektörde
kümelenme modelinin en başarılı örneklerini sergilemektedir. Kümelenme çalışmaları; ulusal ve uluslararası rekabette, Ar-Ge, inovasyonda OSTİM’e
ve küme üyesi ﬁrmalara ivme kazandırmaktadır. Bu
sayede, yüksek nitelikli KOBİ’ler, üniversiteler, kamu
ve sivil toplum kuruluşları gibi değer zinciri oluşturan paydaşlarla ortak bir vizyonda buluşmaktadır. Bu
noktada; kümelenme faaliyetleri konusunda Kayseri
OSB’ye her türlü desteğe hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum.

Bünyesinde faaliyet gösteren sanayicilerin dünyaya
açılması, daha fazla büyümesine yönelik çalışmalara öncülük eden Kayseri OSB, kesintisiz ve yüksek

Başkanımıza, şahsında Yönetim Kurulu’na ve Kayseri
OSB camiasına saygılarımı sunuyorum.
Başarılarınız daim olsun.

Kayseri, yerli ve milli projelere de duyarlı bir ilimizdir.
Şu an metro araçlarını yerli olarak yaptırıp kullanan
‘kahraman’ bir şehirdir. Kayseri’ye geldiğimde yerli ve milli bir metro aracı, haﬁf raylı sistemi görmenin
mutluluğunu yaşadım. Bu tercihi yapan Kayserilileri,
Belediye ve Yöneticilerini de tebrik ediyorum.
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Adana Sanayi Odası (ADASO)
Yönetim Kurulu Başkanı

Zeki KIVANÇ
Kayseri’de, 23 milyon 500 bin metrekareye ulaşan alanı, faaliyet gösteren 728 sanayi
tesisi ve yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlanması OSB’nin önemini ve değerini
ortaya koymaktadır.

O

rganize Sanayi Bölgeleri Türk sanayisinin gelişmesi, modernize olması ve dışa açılması yönünde
önemli görev üstlenmektedir. Yatırım, üretim ve istihdam merkezleri özellikleri ile ekonomik kalkınmanın
en önemli anahtarları konumunda bulunmaktadır.
Ankara ve Konya’dan sonra İç Anadolu’nun üçüncü
büyük kenti ve sanayi merkezi olan Kayseri’de, 23 milyon 500 bin metrekareye ulaşan alanı, faaliyet gösteren 728 sanayi tesisi ve yaklaşık 40 bin kişiye istihdam
sağlanması OSB’nin önemini ve değerini ortaya koymaktadır.
Ülke genelinde faaliyet gösteren 284 OSB arasında yer
alan Kayseri OSB’de altyapı çalışmalarının tamamlanması da büyük avantaj sağlamaktadır.
Başta güneş enerjisinden elektrik üretiminin yanı
sıra makine sektöründe 50’nin üzerinde üretim ya-

pan ﬁrmanın bulunması ve ürünlerin yurtdışına ihraç
edilmesini de ülkemiz adına önemli bir kazanç olarak
görmekteyim.
Kayseri OSB, altyapısı, sanayiciye sağladığı ucuz elektrik ve su imkanları, havaalanı, demiryolu, uluslararası
karayolu, çevre yola yakınlığı gibi lojistik üstünlüğüyle
gözde sanayi bölgelerinden biri haline gelmiştir.
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde
14 ﬁrma ile yer alma başarısını gösteren Kayseri OSB,
2 milyar doları aşan ihracat rakamıyla Kayseri’den
yapılan ihracatın yarıdan fazlasını gerçekleştirmesi
ile dikkat çekmektedir. Sanayicilerimize yönelik hizmetlerinden, ülkemiz ekonomisine yatırım, üretim,
istihdam, ihracat katkılarından dolayı Kayseri OSB
yöneticilerini tebrik ediyor, başarılı hizmetlerinin devamını diliyorum.
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Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı

AHMET ÖVÜÇ
“KAYSERİ’DE 42 TANE MESLEK ODAMIZ VAR,
BUNLARIN 18’İ İLÇELERDE 24 TANESİ MERKEZDE.”
“Biz Ahî Evran torunlarıyız. Kayseri’de daha önce Ahî Evran başladı. Buradan Konya’ya, oradan Manisa’ya, daha sonra Kırşehir’e gitti.. Ahî Evran’ın hayatının bir bölümünü orada yaşatmaya çalıştık.
Bütün esnaf ve sanatkârlarımızı ahîlikle kültürlendirebilsek hiçbir sorun kalmaz. O gün orta sandıklar
neden kurulmuş ve görevi neydi? Kayserimizde güzel adetler devam ediyor, ama her yerinde değil.
Örneğin askıda ekmek kültürü devam ediyor. Usta son öğüdünde; “bir elinin kazancı ile dünyadaki
varlığını idame ettir, diğer elinin kazancı ile ahireti ve yoksulu unutma”, diyor.”
Bu konuşmamız, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği Başkanı Sayın Ahmet Öğünç ile olacak.Bizlere kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Öncelikle Kayseri OSB’ye çok teşekkür ederim. Yıllardır ben de Kayseri OSB de ekmeğimizi kazanıyoruz.
1950 Hacılar doğumluyum, 1963 yılında sanayide
demirci çırağı olarak işe başladım, 1969 yılında her
Türk gencinin görevi olan askerliğimi yaptım. Tekrar
1971 yılında sanayide 12.5 m²
yer kiralayıp işe
başladık. Bugün 8000 m² yerde çalışıyorum. Eskiden
bir tane kaynak makinası çekiç ve örsüm vardı. Sac
kesecek makasım yoktu, zaman zaman komşulardan
idare ettik.
Para kazandıkça yavaş yavaş takımları almaya
başladık. Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki ayak uydurmak için her sene kazandığımızı malzemeye versek
yetmez. Teknolojiyi takip etmezsek de iş yapmamız
kolay olmaz. Yeni jenerasyon ile bizim zamanımızdaki

iş çok farklı. Bugün imkânlar çok geniş. Artık babadan
ve etraftan sermaye bulma imkânları var. Biz tırnaklarımız ile kazıya kazıya sermayesiz geldik bu günlere.
Burada girişimcilik eğitimi veriyoruz, ilk söylediğim
cesaret oluyor. Biz eğitim de almadık. 13 yaşında çırak
olduk.
Bizim iki yol seçmemiz gerekiyordu, o zamanlar
sanayi yeni yeni oluşuyordu. O dönemlerde devrim
oldu daha sonra sanayinin yeni kıpırdadığı zaman
iki şansımız vardı birisi sanayide çırak olacaktık veya
okula gidecektik. Eğitimli çırak olabilmek için bir günlüğüne Hava İkmal’e gittim. Otobüsler saat 17:00 ‘den
sonra olmadığı için çıraklık okuluna gidemedim.
Daha sonra Kartal’daki sanat okuluna yürüyerek gidip
geliyordum. Bir gün kar yağdı, ayakkabımın altı delikti okula giderken ayaklarım ıslandı. Okulum kaloriferliydi, oradaki zamanı da iyi kullanamadık. Akşam
Hacılar’a gitmek için otobüs yoktu.
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Kayseri’deki akrabalarında da en fazla iki gün kal- Biz KOSGEB ile anlaşmamız gereği, yaklaşık 100
kişiye eğitim verdik. Daha sonra İŞKUR’dan ihale
abilirsin.
aldık. 500 kişiye eğitim vereceğiz. Biz bu eğitimleri bilinçli esnaf olmaları için veriyoruz. 10 günlük
Birliğiniz ne tür faaliyetlerde bulunuyor?
ders süresi arasında bir ders kendim giriyorum
Kayseri’de 42 tane meslek odamız var, bunların bir dersde duayen çağırıyorum.
18 tanesi ilçelerde 24, tanesi merkezde. Bu odaların çatı kuruluşu olarak Esnaf ve Sanatkârlar Bundan önceki çağırdığım duayen Tahir NUROdaları Birliği var. Oda üyelerimize başkanlarımız SAÇAN’dı, bir sonraki dersimize Saﬀet ARSLAN
devamlı hizmet vermekte. Biz de oda başkan- geldi. Bu tür duayenler sıfırdan gelip hangi balarımızın yetişemediği noktada kanunların verdiği samakları çıkmış, anlatıyor. Dolayısıyla bunlar
örnek alınacak kişilerdir. Allah razı olsun, bir istiyetki ile yardım etmekteyiz.
hdam yaratmak, katma değer üretmek ve devletimize vergi ödemek çok önemli. Belki üniversite
Odalarımızdan gelen sorunlar neler oluyor?
okumamış olabilirler, ama hayat üniversitesinden
Sorun en çok Otobüsçüler Odamızdan geliyor, mezun olmuş insanlar bunlar.
Fırıncılar Odamızdan gelir. Her odamızın farklı
sorunları var, kimi pazaryeri ister, kimi alan ister. TOKİ ile imzaladığınız protokolden bahseder
Hepsini yapamıyoruz, ama çoğunluğunu elim- misiniz?
izden geldiği şekilde belediyelerimiz ile görüşerek
halletmeye çalışıyoruz. Bizim esnaﬂarımız Daha önce genel kurulumuzda da bu hadise oldu
mevzuatı sevmez, hemen sonuçlanmasını ister. ve söz vermiştik. Sözümüzün gerekçesi olarak
Bazen kurullara girmesi gereken sorunlar oluyor, bazı arsalar ürettik. TOKİ ile bir sözleşme yaptık,
iki tane arsa takip ediyorduk. Birinciye 950 konut
gene de bunların çoğunu hallediyoruz.
yapacaktık, fakat konutlar biraz küçüktü, Kayserili
Ülkemizde işsizlik mi, iş beğenmeme mi var?
de küçük konut sevmediğinden adetleri düşürüp
konutları büyüttük.
Bazı ihtiyaç fazlası okunan okullar var. Bu okuldaki
arkadaşlarımıza yeteri kadar iş veremiyoruz. Her İnşallah ilk etap iki ay sonra başlayacak. İkinköşe başında her türlü işçilerin alınacağı ilanlar ci etapta 1400 konut olacak, üyelerimize ve
var hatta servis otobüslerinin önünde bile yazar. yanımızdaki arkadaşlara verilmek üzere. İleriki
Ben ilk çıraklığa başladığımda 2.5 lira haftalık dönemlerde sanayi sitesine başlayacağız kısmet
alırdım. Bu para sadece yol paramı karşılardı. olursa.
Hem işe gidip hem babadan para istemek bize
aykırıydı, ben de boş zamanlarımda ayakkabı bo- Mayıs içerisinde Ahî’lik kültürü haftası düzenyardım, Pazar günleri de ek işler yapardım.
lenecek. Bu konuda bilgi alabilir miyiz?
Şimdi herkes masa başı iş istiyor. Geçenlerde bir
mühendis arkadaş gelecek, ‘her 30 000 metrede
yeni inşaat mühendisi olması gerekiyor’, dediler. Bu arkadaşa bakıp işe alalım dedik. Diploma
sadece kapıyı açar, maharet kişidedir. Geldi arkadaş, ‘ben şantiyeye gitmem’, dedi. Şantiyeye
gitmezsen zaten mühendis olamazsın, benim
işim şantiye. Bir tane proje çizilir bir yılda tatbik
edilir, 11 ay ben bu adamı nasıl tutayım? Gençlerimiz, ‘biz masa başı iş yapalım, bol parası olsun,
yanımızda sekreter’, olsun.

Biz Ahî Evran torunlarıyız. Kayseri’de daha önce
Ahî Evran başladı. Buradan Konya’ya, oradan
Manisa’ya, daha sonra Kırşehir’e gitti. Biz daha
önce ekim ayında kutlamasını yapıyorduk.
2016’da Ahî Kültür Haftamızı 25 Mayıs’ta Kadir
Has Kongre Merkezinde kutladık.

Bu kutlamada, Ahî’miz bakkallıktan gelip bakanlığa ulaşabilen Sayın Mustafa Elitaş oldu. Kalfalıktan ustalığa geçiş sembolü olarak Ayşe Baldöktü
Çıraklık Eğitim Merkezi öğretmenlerinin gösterisi vardı. Bu gösteri de kalfalıktan ustalığa nasıl
Bir de araç verilirse hoşlarına gider. Esnafın geçiliyor bunları temsili olarak canlandırdılar.
mesaisi 16 saat olur, işçi 8 saat çalışıp gider.
Mubayaacı, malzemeci, depocu olacak ve her Ahî Evran’ın hayatının bir bölümünü orada yaşataktiviteyi kendi yapmak zorunda kalıyor.
maya çalıştık.
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Bütün esnaf ve sanatkarlarımızı ahîlikle kültürlendirebilsek hiçbir sorun kalmaz. O gün orta
sandıklar neden kurulmuş ve görevi neydi?
Kayserimizde güzel adetler devam ediyor, ama
her yerinde değil. Örneğin askıda ekmek kültürü
devam ediyor. Usta son öğüdünde; “Bir elinin
kazancı ile dünyadaki varlığını idame ettir, diğer
elinin kazancı ile ahireti ve yoksulu unutma”,
diyor.

bastırmak için. Belediye ve muhtarlar ihtiyacı
olana bu karttan verecek ve ekmek almaya geldiğinde kartını gösterecek ve maliyeti neyse o
ücreti ödeyeceğiz. Verilen zekât ve ﬁtreden diğer
elinin haberi olmayacak.

Askıda ekmeği yeni nesillere kısaca anlatır
mısınız?

Ben bu hadiseleri gördüğüm zaman ağlıyorum.
Düşünün ki, o şehitlerin aileleri neler çekiyor. Bu
tür hadiselerin olmasını istemeyiz. Güneydoğu’da
sıkıntılarımız büyük, ama mutlaka devletimiz bu
hadiseye parmak basmak zorunda.

Biz ekmek almaya gittiğimizde, ekmeği aldıktan
sonra paranın üstünü askıya yazdırıyoruz, ‘Bu
ekmeği ihtiyaç sahibine ver’, diye. İhtiyaç sahibi
gelir, ne kadar ihtiyacı varsa o ekmeği alır. Akşam
eksi ve artı yapılır, eksi varsa; ‘sabah giderken
parayı al da, eksiyi artıya geçir’, deriz. Fırıncılar
ile beraber bir çalışmamız var.
Rekabetten dolayı fırıncılar ekmeği düşük ﬁyattan satıyor. Ekmek 85 kuruş ve birinci sınıf olmalı. Rekabetten dolayı kalite ve ﬁyatı aşağıya
düşürdüler. Biz ekmeğimiz kaliteli olsun diye
fırıncılar odası başkanımız ile görüşüyoruz, kart

Ülkemizdeki terör olayları hakkında neler
dersiniz?

Bu vatan için şehit düşen evlatlarımıza rahmet
diliyorum. Kalanlara sabırlar, hasta ve yaralılara
şifalar diliyorum. Bu hadiseler iyi değil ama
mecburuz, zor bir coğrafyada yaşıyoruz. İnşallah
bundan sonra böyle şehit haberleri duymayız.
Sayın Başkanım açıklamalarınız için teşekkür
ederim.
Ben de ilginize teşekkür ediyorum efendim.
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12. yüzyıldan itibaren Anadolu’yu
vatanlaştırmak isteyen Selçuklular, Ahi Evran-ı Veli
öncülüğünde 32 meslek erbabını teşkilatlandırarak, bütün Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında
dünyevi ve uhrevi bir sistem olan Ahiliği yaymaya
başlamışlardır.Ahilik sadecebir esnaf teşkilatlanması değil, Müslüman Türkü’n insanlığa sunduğu bir medeniyet projesidir.
Ahiliğin temelinde Allah’a kulluk şuuru, kul hakkı, kendi emeğiyle geçinme ve kişisel emeğin
yüceltilmesi olgusu yatmaktadır. Ahilikte, kaliteli
üretim ve güven, sistemin temel unsurudur. Ahilikte, tembellik, asalaklık hoş görülmez.
Ahilik sistemi, iş ile ahlakın uyumunu esas alır.
Ahilik sisteminin oluşturduğu Osmanlı iktisadi sisteminde “ dayanışma “ , “ itidal “ ve “ kanaatkârlık “ esas alınmıştır. Ahiler, bu esaslara
uykör bir kadercilik, dünyadan el-etek çekmek,
başkalarına yük olmak, dilencilik ve miskinlik kınanmıştır.

AHİ
HAFT
Mülkün gerçek sahibi ve vereni Yüce Yaratanımız
olduğundan, kişinin cimrilik, bencillik ve tamahkârlık etmesi günah, fedakâr ve özverili olması ise
ibadetten sayılmıştır. Bunun için de, zekât, sadaka ve infak temel ibadetler arasında sayılmıştır.
Buradan şunu açıkça anlıyoruz ki;
Ahilik, hem dünyevi hem de uhrevi bir sitemdir.
Ahiler bu anlayışlarıyla, Selçuklu ve Osmanlı
Türkiye’sinde ahlaklı ve güçlü bir iktisadi model
oluşturarak, berekete, helal kazanca, kaliteli üretime, dayanışmaya ve emeğe dayalı bir iktisadi
sistem oluşturmuşlardır.
Bugünün dünyasının, özellikle de bugünün küresel ekonomik sisteminin, Ahilerimizden alacağı,
ahilerimizden öğreneceği çok önemli dersler
vardır. Hırs ve tamahın her tarafı kuşattığı şu günlerde, dünyanın ahilerimizden kanaat etmeyi,
şükretmeyi öğrenmesi gerekiyor.
İşte bu yüzden yüzyılların içinden süzülerek gelen bu geleneği, bu kültürü, bu ruh ve mayayı çok
hassas şekilde korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız.
“ Ahilik bir okul, bir yaşam tarzı ve bir hayat
biçimidir ”.
“ Ahilik, kardeşlik, bilimin hikmetle beslenmesi,
ticarette ahlakla yoğrulmasıdır ”.

LİK
TASI
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lerin, yapay zeka çılaşmalarının,otomasyon olanaklarının üretim sisteminede kullanılarak, iş
süreçlerinde ve işgücü proﬁllerinde yeni bir aşamaya geçişin adıdır. Her şeyin interneti.
Endüstri 4.0 herşeyin interneti diye adlandırılan, makinelerin ve sistemlerin birbirine bağlanmasıdır.Bu bağlantı üretim sisteminde önce “zaman kazancı” sağlamaktadır.
Bir kaç yıl öncesine göre aynı işleri daha hızlı
ve esnek yapabildiğimiz için, hız ve esnekliğin
insana kazandırdığı büyük kazançların önü giderek açılmaktadır.
Bilgisayarla akıllandırılan, internette birbirine
bağlalan, sensörlerle bütün dönüştürme ve işlemlerini ve işlevlerini hızlandırabilen bir teknolojik
aşamadayız. Mobil iletişimin bizi mekandan ve zamandan bağımsızlaştırması, her şeyi her an izleyebildiğimiz bir sisteme doğru ilerlememizi sağlıyor.
Daha önemlisi,örneğin bir uçak motoruna yerleştirilen elektronik donanımlarla,motorlar çalışırken eş
zamanlı izlemeyle arazıları tam zamamında yakalamak,hemen müdahele etmeyi mümkün kılıyor.

Dr. Rüştü BOZKURT
Endüstri 4.0 ve Kümelenme
konusunda ne yapalım?
Bilgisayar teknolojisi 1969’da hayatımıza girdi,
yaşam biçimlerimizi ve yaşam tarzlarımızı derinden
etkileyecek biçimde giderek benliğimizi sarıyor.
İnternette bağlantı imkanlarının hızla artması,
bulut bilişimin erişebilirlikte sağladığı kolaylık;
keşfetme, tanımlama ve karşılıklı etkileşimle yeni
gelişmelerin önünü alabildiğine açıyor. Sadece bir
rakam verirsek ne anlatmak istediğimizi daha nete
getirebiliriz: 2012 yılında 2 milyar 100 milyon olan
internet nüfusu 4 yıl sonra bugünlerde 3 milyar
400 milyonu aşmış durumda.Akıllı,bağlantılı ürünler; üç boyutlu baskı ve eklemeli üretim, analitik,
insan kaynağı yönetiminde yeni bakışları dikkate
almadan dünyaya sezme,anlama ve açıklama imkanı kalmamaktadır.
Önce endüstri 4.0 dendiğinde ne anlamamız
gerektiği konusunda uzlaşabileceğimiz bir zemin
yaratmalı ve ortak dil oluşturmalıyız.
Endüstri 4.0 bilgisayar teknolojisindeki gelişme-

Öte yandan motor ve uçak sistemindeki sensör
ve diğer elektronik donanımlarla bakım-onarım
zamanı gelen parçalar ciddi bir sorun çıkarmadan onarılıyor ya da değiştiriliyor. Böylece motor
üretiminde ciddi verimlilik sağlandığı gibi, motor
bakım-onarımında ve işletim sistemlerinde verimlilikler daha önce öngörülemeyen düzeylere ulaşabiliyor. Temel sorun analitik yetenektir.
Endüstri 4.0’ın özünde “analitik yetenek” yer
alıyor: Kayseri’ de daha önce çok sık anlattığımız işlerinizi atadan-deden gördüğünüz
gibi,alışkanlıkla yapmayı “analitik 0.0” olarak
adlandırılıyoruz;bu düzeyde kalan iş yeri yöneticileri kısa zamanda birikim yeteneklerini
yitiriyor, işi terketme ya da odak değiştirme
zorunda kalıyor.
Eğer iş yerinizi “kayıt alına alıp sağlıklı veriler”
üretiyorsanız; o verileri de analiz ederek, başabaş
noktasını, kâr kalitesini, ciro kalitesini, stok devir hızını, nakıt akışını vb işletme içi akışları izliyorsanız, yanı “alışkanlıkla yönetim aşamasından
analizle yönetim aşamasına” geçmişseniz önemli
bir adım atmışsınızdır.
Bu aşamaya “analitik 1.0” deniyor; niyet eden
herkes bu işlemleri kolaylıkla yapabildiği için, bu
aşama Bu aşamaya “analitik 1.0” deniyor; niyet
edenherkes bu işlemleri kolaylıkla yapabildiği için,
bu aşama size rekabet avantajı sağlamıyor. Rakipleriniz aynı işi kolaylıkla yapabiliyor.
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Sizin rakiplerinizle aynı işi eş düzey yapabilmeniz
hüner kazanmanızı sağlıyor ama yaratıcılık katmadığı için üstünlük sağlatmıyor.
Endüstri 4.0 aşamasına geçebilmeniz için akıllı
ve bağlantılı ürünler olarak adlandırılan, öğrenen
ürünler ve öğrenen sistemlerin ürettiği “büyük
veriyi” bir çöplük olmaktan kurtararak, sizin işinize
yarayanları seçmeniz gerekiyor.
Büyük verinin ayıklanması konusunda da rakiplerle aranızda fark yaratamıyorsunuz. Niyet eden,isteyen,emek ve zaman ayıran da sizin kadar büyük
veriyi ehlileştirerek, işe yarayan ve yaramayan verileri ayırabiliyor.
Endüstri 4.0 aşamasında asıl önemli olan, büyük
veri içinde ayıkladığınız işe yarar verileri değerlendirerek, “rekabet edebilir ürün” ve “rekabet edebilir iş yapma metodu” geliştirmektir.
Her yerde,her zaman sürekli olarak iş yerlerimize
çağrı yapıyoruz: Endüstri 4.0 aşamasında birikim yeteneklerinizi koruyarak,uzun dönemli geleceğinizi güven altına almak için dört alanda
ödünsüz gelişme göstermek gerekiyor:
•İş yerlerinizi rekabet edebilir ölçeklere ulaştırarak erişebilir ve ulaşabilir güce ulaştıracaktınız
•Üretkenliği artırmak, ﬁyat-maliyet dengelerinde rakiplerinizden geri kalmamak için rekabet edebilir teknolojilerle iş yerlerinizi donatacaksınız.
•Giderek küçülen,birbirine sıkı sıkıya bağımlı hale gelen, her şeyin küçük bir köy gibi
gözaltında olduğu küresel piyasalarda hız,
esneklik,üretkenlik ve verimlilik geliştiren
yönetişim anlayışına sahip olacaksınız.
Kayseri’de endüstri 4.0 ve kümelenme daha teknik
bir anlatımla söylersek, piyasa yapıcısı büyük ﬁrmalar etrafında işbirliğine dayalı yapı oluşturmak
zorundayız. Büyük ölçekli ﬁrmaların ulaşabilirlik ve
erişebilirlikleriyle,küçük ve orta ölçek yapının hız
ve esnekliklerini birleştirmeliyiz. İşte buna “sinerji
yaratan kümelenme” diyoruz.
Bir kentte,daha dar anlamda bir karma OSB’de,
hatta ihtisas OSB’sinde belli alanlarda üretim yapan ﬁrmaların toplanmaları “kümelenme” değildir.
Kümelenmeyi yığılma ile karıştırmamalıyız. Kümelenme, birden çok ﬁrmanın bir araya geldikleri
zaman iki artı ikiyi dörtten büyük yapabilmesidir.
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Ayrıldıkları zaman da birleşme öncesinden daha
geriye itmemeleri anlamına gelir.
Kayseri’ de endüstri 4.0 konusunda içtenlikli bir
gelişme planı yapmak istiyorsak; önce bugün var
olan iş yerlerinin bir haritasını çıkarmalıyız:
1.Düşük ve orta teknolojilerle üretim yapan, ihraç edilen ürünleri birim satış ﬁyatları
2 dolardan düşük olanları ileri ve yüksek teknoloji girdileri kullanarak 4 dolara çıkaracak
biçimde nasıl yeniden yapılandırabiliriz?
2.Mevcut karma OSB’lerde benzer işyerlerinin girdi alma,girdi verme,eşleşme, satın
alma,işbirlikleri yapma konusunda potansiyellerinin ne olduğunu net olarak analiz etmeli; hangi eşleştirmelerle maliyet düşürme ve
verimlilik artışı sağlayabileceğimizin yol haritasını elimizin menzilinde hazır tutmalıyız.
3.Özellikle yeni yatırımlarda kümelenmenin
yaratması gereken sinerjiyi dikkate alarak yerleşme yeri tahsislerini nasıl planlamalıyız?
4.Sorunun bir “zihniyet meselesi” olduğunu,
alışkanlıkları kırmanın da güçlüğünü hesaba
katarak, altyapıları önemli ölçüde tamamlanan OSB’lerde işyerleri yönetiminde nitelik
geliştiren, bakış açısını değiştiren, dünyadaki
gelişmelere uyum hızlandıran “sektör entellektüelleri” çalışmalarını nasıl hızlandırırız?
5.Bu aşamadan sonra “rekabet hassasiyetlerinin artmasını” dikkate alarak, OSB’lerde
“kümelenmelerin somut yararlarını” ortaya
çıkaracak öngörme ve önlem alma konularında yapılacak çalışmalarla girişimcilerin önünü
nasıl açarız?
Ülkemizde birçok kavram piyasaya sunulmakta,
kavramların bileşen ve bağlamları üzerinde yeterince durulmadığı için,bir süre sonra ciddi ﬁkirlerin
yerini sloganlar alabilmektedir.
Kayseri’de OSB’lerin ﬁzik altyapıları, ﬁzik altyapılarını yönetme birikimi belli bir düzeye
gelmiştir.Bu aşamadan sonra metre karelerle “En
büyük OSB’ye bir sahibiz böbürlenmesi,” biraz kasaba kültürü kapsamına girecektir.
OSB’ler konusunda ve kümelenmenin sağlayacağı
yararları anlatmada metot ve gündem değiştirmenin zamanıdır. Kayseri’ deki girişimcilerin bu
konuda da öncülük görevini gönüllü olarak üstleneceklerine inanıyorum.
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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Nursaçan’dan
Engelliler Haftası Mesajı
Doğuştan veya daha
sonradan bazı sebeplere
bağlı olarak, gerçekleşen
engelli olma hali, her
insanın karşılaşabileceği
durumlardan biridir.
Bu nedenle engelli
vatandaşların hayatın her
alanında, kimseye
muhtaç olmadan,
hayatlarını
sürdürebilmeleri en
temel insan hakkıdır.
Engellilere göstereceğimiz
destek, onları hayata
kazandırmada en büyük
etkendir.Toplum olarak
onlara sahip çıkılması,
olası olumsuzluklardan
tüm engellileri koruma ve
onlara insanca yaşam
alanı sağlamak
amacıyla güç birliği
ve gönül birliği yapılması
en büyük amacımızdır.
Bu duygu ve
düşüncelerle, tüm
engellilerimizin
engellerinin kaldırılması,
daha huzurlu ve umutlu
bir gelecek geçirmelerini
temenni ediyorum.
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“İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri”
Görüşünü Savunan
Röportaj: Recep YILDIRIM

Fotoğraf: Kemal ALAN

Yılmaz BÜYÜKNALBANT

“Bizden sonraki jenerasyondan ümitli değilim. Sanayinin zorluğunu, sıkıntısını kabullenemeye cekler gibi.
Genç jenerasyona sanayiyi sevdirmek için hükümet motivasyona yönelik çalışmalar yapmalı.
Hükümet baskıları kaldırmalı, üretim alanlarında. Türkiye’de bürokrasi partisi var.
Bu bürokrasi partisi kapanırsa Türkiye düze çıkar!”
Yılmaz Bey, sizi sosyal faaliyetlerde ön plana
çıkan bir isim olarak tanıyoruz.

Şu anda Oylum Gıda A.Ş. olarak faaliyet alanlarınız nelerdir?

Bizlere kendinizden kısaca bahseder misiniz?

1969 yılında kurulan şirketimiz ağırlıklı olarak bisküvi, reçel, helva, lokum ve şekerleme üzerine faaliyet gösterirken, 1985’li yıllarda çikolata kaplama
gibi katma değeri yüksek ürünlerle portföyümüzü
geliştirdik.

1958 Kayseri doğumluyum. 1975 yıllından itibaren
sosyal projelerin içinde olduk, genç yaşlarda. Gıda
Toptancılar Derneği Başkanlığından başlayıp Ticaret Odası Yönetim Kurulu Ve Ticaret Borsası Meclis
Başkanlığında görevler yaptım. TED Kayseri Vakfı 2.
Başkanlığı, Kayserispor ve Erciyesspor Asbaşkanlığı
yaptım. Serbest Bölge ve OSB’nin Yönetim Kurulunda görev yaptım.
İş hayatınızda kimleri örnek aldınız?
Önce babamızı örnek aldık. Babamın da yıllarca Ticaret Odası yönetiminde ve sosyal faaliyetlerde görev
alması bize geçen bir özellik oldu herhalde. Herkesin
dediği gibi Sabancı’nın, Koç’un, Kadir Has’ın hayat
hikâyelerini okuduğumuzda hepsi tırnaklarıyla kazıyarak gelmişler. Bizler de, hem okuduk, hem ticarete
atıldık. Çocuklarımıza da aynı durumu aşılıyoruz.

Yeni kurulan hükümetimizden iş dünyası için teşvikler konusunda beklentileriniz nelerdir?
En sevindiğimiz olay, içimizden çıkan arkadaşımız
Sayın Mustafa Elitaş’ın Ekonomi Bakanı olması. Bu
bizim için çok büyük avantaj. Kendisi Kayserili Sanayiciler Derneğinde beraber çalıştığımız mektepli
bir arkadaşımız. Rahmetli Turgut Özal ile 1985’de
başlayan ivme hareketlerinde %40 yatırım teşvikleri
verilerek Organize bugünkü haline geldi.
Tarımsal arazimiz yok, petrolümüz yok. Türkiye genelinde, ama Kayseri’de iyi bir güç var ve bunu çok iyi
değerlendirmemiz gerek. İş gücü sağlayarak ülke
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ekonomisine katkıda bulunup ihracatı artırmamız
gerekiyor. İlçelerdeki OSB’lere yatırım teşviklerinin önünün açılması faydalı olabilir. Ticaret Odası
Başkanlığımda istatistiki çalışmalar yaptırmıştım. Et
ve süt ürünlerinde, özellikle bayan konfeksiyon ürünlerinde eksiklik vardı. Bu konularda yatırım yapmak
büyük ivme kazandırır. Merkez bölgedeyiz, limanımız
yok o yüzden teşvikler gerekmekte.
2015 yılını nasıl geçirdiniz?
Bizimki gıda sektörü olduğu için biz atılım yaptık,
şirketimizi 2012 yılında borsaya açtık. 16 yıldan
sonra Kayseri’de borsaya açılan tek şirketiz. Sonra
büyüme ivmesi kazandık, ama genel baktığımızda
büyük sıkıntılarla geçti. İnşallah 2016’da telaﬁ edelim
umuyoruz.
Firma olarak ar-ge ve inovasyon çalışmaları konusunda bilgi alabilir miyiz?
Kalkınma ajansından proje kazanmıştık. O proje ile çikolata
bar, çikolata kaplama hattı
kurmuş olduk. Bu sayede
kapasitemiz %100 arttı. Ar-ge ve inovasyona
önem veriyoruz. Oğlum,
Boğaziçi Makine’yi bitirdi, doktorasını yapıyor.
Gençlerin önünü açtık,
gelişmeler
yapıyorlar.
Katma değeri yüksek ürünler üretip ihracattaki rakamlarımızı yükseltmemiz gerekir. Yabancı ülkelerdeki adam, 1 milyar dolara 1 konteynır
dolduruyor, bizdeki ihracat kilo başında oluyor.

Genç jenerasyona sanayiyi sevdirmek için hükümet
motivasyona yönelik çalışmalar yapmalı. Hükümet
baskıları kaldırmalı, üretim alanlarında. Türkiye’de
bürokrasi partisi var.
Bu bürokrasi partisi kapanırsa Türkiye düze çıkar. Bu
internet ortamında dünya globalleşmiş, her şey çok
kolay. 1983’te bisküvi ihracatına başladığımda, babam; ‘bisküvi ihraç mı olur, nereden çıkardın?’ dedi.
Şimdi 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Oğlum, geçen,
‘baba Amerika’ya ihracat yapacağız’, dedi. ‘Oğlum,
Amerika’ya ihracat mı olur?’ dedim. ‘Olur, neden olmasın’, dedi.
Üniversite-sanayi iş birliğinde sizce nereye geldik?
Üzülerek söylüyorum, hiçbir yere varamadık.
Teknoparklar kuruldu bu iş için, Üniversite Sanayi
İşbirliği Vakfı kurduk. Yönetimlerinde de bulundum
ama maalesef bir arpa boyu gidemedik. Ben, 1985’te
Fransa’dan otomatik paketleme
makinesi getirdim. Çok yüksek
döviz ödedim, zoruma gitti. Üniversitedeki hocalara
dedim, ilgilendiren tüm
bölümler ile konuştum,
bir türlü yaptıramadım.
Şimdi 4 üniversitemiz
oldu. Üniversitemizdeki
öğretim görevlileri, başta Rektör ve dekanlar olmak üzere sanayi ile ortak
işbirliği yapamıyorlar.

“ SANAYİCİ YAPTIĞI
İŞTEN ZEVK ALMALI,
YOKSA
SANAYİCİLİK YAPILMAZ!”

Yılmaz Bey, uzun yıllar üretim yapan insanlarsınız.
Üretici olmak nasıl bir duygu?
Üretici olmak iyi bir duygu, yalnız yeni ürünler çıkartıp
halka sunup tekrar dönüşünü sağladığında çok mutlu oluyoruz. Yeni damak tatları yapıyoruz. Kendimiz
tadıp piyasaya sürmek mutluluktur. Sanayici yaptığı
işten zevk almalı, yoksa sanayicilik yapılmaz.
Pes ettiğiniz zamanlar oldu mu hiç?
Pes etmek çok kolay bir olay, ama adımız gibi yılmadan azimle çalışıyoruz. Bizden sonraki nesiller
ne yapar onu düşünüyorum. Ben 3. Jenerasyonum.
Borsaya gittiğimizde, babam, ben, oğlum, bir de
torunu aldık. Bizden sonraki jenerasyondan ümitli
değilim. Sanayinin zorluğunu, sıkıntısını kabullenemeyecekler gibi.

Formalite, 45 günlük staj var, göstermelik, o bir işe
yaramaz. Geçen gün elektronik mühendisi genç geldi. Eli tornavida tutmamış, elektriğin e’sini bilmiyor.
Çok yazık, öğrenciler mezun oluyor, ama boş oluyorlar. Ara eleman bulma sıkıntısı çekiyoruz. Ben de
mühendisim, hakir görmek istemiyorum bu çocukları, ama bir şey bilmiyorlar, okullar yetersiz!
Sizce OSB’lerin gelişmesi nasıl olmalı?
“İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri” açılmalı. Süt ve
et mamullerinin tesisleri, yani sektörlerine göre tesis
bölgeleri kurulmalı. Organize çok büyüdü maşallah.
Geçen sayın bakanla da tartıştık bu konuyu; ‘mevcut
sanayicileri yeni inovasyonlara teşvik etmeliyiz’, diye.
Sayın Başkanımız Tahir Bey fuar alanları ile ilgili proje
çalışmaları yapıyor, GES ile ilgili iyi çalışmalar yapıldı.
Bunlar, kendi yağında kavrulup sanayiciye daha ucuz
elektrik, su ve doğalgaz temini sağlıyor.
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Ülkemizin belli bir bölgesinden istenmeyen şekilde şehit ve gazilerimiz geliyor. Bu konu hakkında yorumlarınızı alabilir miyiz?
80’li yıllardan beri bu ülkenin başına
PKK belası sarıldı. Dış mihraklı güçler
yüzünden bu hale geldi. Bu Kürt sorunu
olarak yansıtılıyor, ama katılmıyorum.
Bunlar Ermeni asıllı insanlar. Bizim
Türk’ümüz, Kürt’ümüz, Çerkez’imiz hepimiz bir mozayiğiz. İnşallah şu
andaki Genelkurmay Başkanımız tam
destek veriyor, asker ve polislerimize.
Kürt hemşerilerimiz de bunu istiyor,
çözüm süreci sayesinde ticaretleri,
turizmleri ve özgüvenleri gelişti. İnşallah bu terör belası giderse Türkiye
tüm bölgeleri ile beraber ivme kazanır,
bununla birlikte komşumuz olan ülkeler ile iyi bir ticaret ivmesi kazanırız. Bizlere düşen OSB’lerde yatırımlarımızı
geliştirip hazırlıklı olmamız gerekiyor.
Sanayicilerimize, gençlerimize son
mesajınız ne olabilir?
Piyasalardaki karamsarlıktan korkmasınlar. İnşallah 2016 yılında Türkiye büyüme sürecine girecektir. İnovasyon ve ar-ge çok önemli. Dünya ile
entegrasyonu sağlayıp Türkiye daha
ileriye gidecek. Bu ülkeyi yatırım kurtarır!
Bizlere zaman ayırdığınız için çok
teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim efendim.
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KAYSERİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TAHİR NURSAÇAN
GÜNEŞ TARLALARINI ZİYARET ETTİ
GES Proje çalışmalarını bizzat takip eden Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, GES alanına ziyarette bulunarak çalışmalar hakkında detaylı bilgiler
aldı.
KAYSERİ OSB’DE “GÜNEŞ TARLALARI” İLE ENERJİ DEVRİMİ
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan güneş
enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün geçtikçe daha da artmakta.
Özellikle son yıllarda ülkemiz enerji sektöründe büyük atılımlar gerçekleştirmekte
ve sektörün iyileştirilmesi adına birçok çalışma yapılmaktadır. Çünkü Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahiptir.
Güneş enerjisi; temiz, yenilenebilir ve sınırsız bir kaynak olması itibariyle birçok uygulama alanına sahiptir. Elektrik üretiminden ısıtmaya, sıcak su elde edilmesinden
aydınlatmaya kadar oldukça geniş bir kullanım alanı vardır.
KAYSERİ OSB GÜNEŞE DÜMEN KIRDI
Dünyada ve ülkemizde artan teknolojik gelişmelerle birlikte güneş enerjisinin geleceği oldukça parlak gözükmekte. Bu neden Kayseri OSB’de güneşe dümen kırarak GES yatırımlarına azami önem ve öncelik göstermektedir. Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi’nde faal durumda olan santral 7 MW kurulu gücü ile hizmet vermektedir.
Kayseri OSB Güneş Enerjisi Santrali ortalama 8.760.000 kilovatsaat elektrik üretimi ile 2.647 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı,
resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir.
27 MW’lik kuruluş aşamasında olan ek santralin çalışmaları ise hızla devam etmektedir.
Yine mevcut proje kapsamında 11 MW’lik bölüm ise yap-işlet-devret modeli ile
kullanıma hazırlanmaktadır. Geleceğin enerji kaynağı projesinin tamamlanması ile
yaklaşık olarak 45 MW kapasiteli Kayseri OSB Güneş Enerjisi Santrali (GES ) enerjide dışa bağımlılığımızın azalmasına da katkıda bulunacaktır.
Kayseri OSB’de, 2017 yılı için 19 MW daha GES santrali kurulması hedeﬂenmektedir.
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KAYSERİ
DÜZENLEME ÇALIŞMAL
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OSB ÇEVRE
ARI KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR
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ASFALT
ÇALIŞMALARIMIZ

DELİNATÖR
ÇALIŞMALARIMIZ
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TIR PARKI SOSYAL
TESİSİ
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Kayseri

OSB’de

önce “GÜVENLİK”

Kayseri OSB hizmet içi
seminerlerini aralıksız
olarak sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda
Kayseri Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personel İş
Sağlığı ve Güvenliği konusunda
bilgilendirildi.
Kayseri OSB Konferans Salonunda
düzenlenen eğitimde iş sağlığı ve güvenliği
konusunda sunum yapan İş Güvenliği Uzmanı Hamdi Cona ve Hüsnü Kılıç, mevzuatlar, kanun, tüzük, yönetmelikler ve
uygulamaları hakkında genel bilgiler verdi.
Genel iş güvenliği kuralları oluşturulması, kişisel koruyucu donanım
kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, elle kaldırma taşıma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, iş kazalarının sebepleri ve koruma,
kimyasal risk etmenleri, elektrik tehlike, risk ve önlemleri konularında
personele bilgiler veren CONA, kazaların alınacak önlemlerle engellenebileceğine işaret etti.
İşveren ve işçinin sorumluluklarını da anlatan CONA, kişisel donanım
koruyucuları hakkında detaylı bilgiler verdi.
Eğitim,uygulama ve soru cevap kısmıyla sona erdi.
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KAYSERİ
ENDÜSTRİYEL TASARIM
MERKEZİ
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KAYSERİ OSB ENDÜSTRİYEL TASAR

SANAYİCİLERİMİZİN AR-GE İHTİYAÇ
DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR..
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IM MERKEZİ (ETM)

ÇLARINA

K

ayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Endüstriyel
Tasarım Merkezini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Nursaçan Endüstriyel Tasarım
Merkezi’nin, Kayseri Organize Bölgesi Sanayicilerine yönelik
çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
Firmalara tasarımla ilgili ihtiyaç duyulan her konuda destek veren
Endüstriyel Tasarım Merkezi, çelik kapı sektörüne yönelik AR-GE
çalışmaları için de proje çalışmalarına başlamış olup, katalog, logo,
kurumsal kimlik, graﬁk tasarım ile 3D modelleme ve görsel tasarım
alanlarında da hizmet vermeye devam ettiğini ifade eden Nursaçan;
“Tasarım süreçlerinde bire bir ﬁrma odaklı çalışılmakta olan ETM
(Endüstriyel Tasarım Merkezi), yapılan çalışmaların ardından
3D (3 boyut) modellemeler ile ilgili ﬁrmalara projelerini sunmaktadır”,“Kayseri’nin tasarım merkezi olan ETM, yaptığı çalışmalar ile
bölgede faaliyet gösteren ﬁrmaların AR-GE ihtiyaçlarını, teknolojinin sunduğu imkanları maksimum seviyede kullanarak karşılamaya
devam etmektedir”, dedi.
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Tahir NURSAÇAN’ın
“ İTFAİYE HAFTASI “ MESAJI
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir NURSAÇAN, her yıl 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan “ İtfaiye
Haftası “ dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Mesajında;
İtfaiye çalışanlarının; insanları ve diğer tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere,
deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup onlara siper olduğunu, bu yüzden itfaiyeciliğin, birçok riski beraberinde taşıyan zor ve meşakkatli bir meslek oluğunu, tüm
risklere karşı kuruluş amacını karşılıksız yardım anlayışından alan itfaiye çalışanlarının
başkalarına yardımcı olabilmek için büyük bir özveri ve gayretle, gerekirse canları pahasına görevlerini yerine getirdiğini belirtti.
Mesajında devamla; yangın ve kurtarma çalışmalarında gece-gündüz, bayram-tatil demeden, fedakar bir şekilde görev yapan Kayseri OSB İtfaiye
çalışanlarına, göstermiş oldukları olağanüstü
gayret nedeniyle teşekkür eden NURSAÇAN,
“ İtfaiye Haftası “ nı en içten dilekleriyle kutlayarak, “ Bir can olsun kurtarabilir miyiz “
inancıyla, yangın ve doğal afetle mücadele
yaşamını yitiren şehit itfaiyecilerimize Allah’tan rahmet, ülkemizin her köşesinde,
her zaman görevinin başında olan tüm itfaiyecilerimize de sağlık, sıhhat, mutluluk
ve başarılar diledi.
NURSAÇAN ayrıca; modern bir itfaiye hizmet binası, mevcut itfaiye ﬁlosuna ilave olarak tam donanımlı itfaiye araçları, profesyonel
eğitilmiş itfaiye personelleri, bilgilendirmeye
yönelik yayınlar ve kesintisiz eğitimlerle, Kayseri
OSB’de yer alan sanayicilere etkili, verimli ve kaliteli
bir hizmet sunmaya çaba ve gayret gösterildiğini ifade
etti.
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Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü’nde

148 Firmaya Eğitim

Kayseri OSB sınırları içerisinde
yaşanılabilecek afet durumlarında
olay yerinin güvenliği adına, ihbarın
alınması ile başlayan süreci yangına
en doğru müdahale yöntemi ile yürütmek için 7/24 görev başında olan
Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü OSB
Firmalarında eğitim çalışmalarına
devam etmektedir. Yeni, modern teknolojiye uygun İtfaiye binası ve son
teknoloji ekipmanları ile daha nitelikli ve daha reaksiyonel olarak faaliyet göstermeye devam eden İtfaiye
Müdürlüğü tarafından;
2016 yılı başından itibaren Temmuz ayının sonuna kadar 148 ﬁrmaya yangın bilinci ve alınması
gereken önlemlere dair eğitimler
verilmiş ve söz konusu eğitimlere toplam 4.843 kişinin katılımı sağlamıştır.
Ayda ortalama 15 ﬁrmaya eğitim
verilmiş ve ortalama 485 kişiye hitap
edilmiştir.Bunun yanı sıra, 321 ﬁrmanın yapı yangın riskleri değerlendirilmiş ve raporları oluştur-

larak ﬁrmaların bilgilendirilmeleri
yapılmış olup, gerekli tedbirlerin
alınması hakkında görüş alışverişleri yapılmıştır.
Yangınlara ilk müdahalenin önemine
binaen itfaiye ﬁlosuna yeni katılan
araçların da etkisi ile OSB sınırları
içerisinde en uzak noktaya ulaşma
süresi dünya standartları ile aynı
sevide olup, 5 dakika 30 saniyedir.
Büyük bir yenilenme içerisine giren ve
diğer OSB’lere göre örnek hale getirilen
itfaiye müdürlüğü, gerek araç ve ekipman gerekse yeni itfaiye binasında bulunan teknolojik imkanlarla, OSB’deki tüm
işletmelere yangın eğitimlerini kendi
bünyesinde de vermeye başlayacaktır.
İtfaiye müdürlüğü bünyesinde verilecek
yangın eğitimleri, 60 kişilik eğitim salonunda yapımı bir ay içerisinde bitecek
olan uygulamalı yangın ve arama kurtarma özel tesisinde tatbikatlar yapılarak ve
görsel olarak verilecektir.
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YENİ İTFAİYE BİNASI

Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğümüz 29. Cadde numara 25’
teki yeni hizmet binasında görevine başlamıştır.
29. Cadde’de inşa edilen ve kısa zamanda yapımı tamamlanan İtfaiye Amirliği yeni binası 2200 m2 kapalı alana sahip,
15 araç kapasiteli modern ve örnek bir hizmet binası olup,
konferans-eğitim salonu, tam donanımlı ﬁtness spor salonu,
20 araçlık otoparkı, 1500 m2 yeşil alanı, eğitimli personeli ve
tam donanımlı araçları ile ülkemizde bulunan diğer 300 OSB
arasında ön sıralarda yer alacak hale getirilmiştir.
Kayseri OSB sınırlarında ki en uzak mesafeye 5 dakika 35
saniyede ulaşmanın mümkün olduğu yeni itfaiye binasında
ayrıca 30 kişilik yatakhane, 100 kişi kapasiteli yemekhane, 15
metre yükseklikte yer alan yanma odaları-yangın arama kurtarma hizmet içi eğitim kulesi yer almaktadır. Ayrıca OSB sınırları içerisinde yer alan 15 adet acil durum istasyonu ile olası
tüm yangın tehlikelerine karşı 24 saat hizmet vermektedir.
Siz değerli sanayicilerimize daha kaliteli ve güvenilir hizmet
verilebilmesi için güçlendirilen itfaiye ﬁlomuz, son teknoloji ile
inşa edilen yeni hizmet binasında, Kayseri OSB sınırları içinde
bir “Güven Merkezi” olacaktır.
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KAYMOS, TSE ve KOSGEB
Organizasyonunda Toplantı Gerçekleştirildi

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği
(KAYMOS) ‘nin öncülüğünde, 14.05.2016
Cumartesi günü Kayseri OSB merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, TSE İl
Koordinatörü Mahmut ULAŞ tarafından,
KAYMOS üyelerine “ TSE Belgelendirme
Projesi Tanıtımı Destekleri “ konusunda
ayrıntılı bilgiler verildi.
Toplantıda KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Yakup DEVECİ ve Bölgemiz
Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan ARİFOĞLU’
da birer konuşma yaparak, sektörün sorunları ve çözüm önerileri konusunda dilek ve temennide bulunuldu.
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Dürüstlüğü Hayat Prensibi Edinen Sanayici

Nihat KÜÇÜKUSTA
Tecrübeli insanlardan akıl almalılar. Başarı tesadüf eseri
olmaz, o insanlardan ﬁkirlerini almalıdırlar.
Nihat Bey, bizlere kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
1964 Kayseri doğumluyum, iki çocuk babasıyım, 1982 yılında yeni sanayide torna tesviye üzerine
mesleğe başladım. Eğitimimi de kartal Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümü’nde tamamladım. Yaklaşık 30 yıldır iş hayatının içindeyim. 1986’da yeni sanayide torna tesviye atölyesi kurdum.
1993 yılında sandalye üretimine başladım, 2003 yılına kadar sandalye üretimine devam ettim. 2004
yılında Organizeye taşındım. Nikelajlı metal kanepe kolu üretimini yaptım, ‘Ses Çelik’ adı altında.
2007’de 8.000 metrekarelik kendi iş yerimi aldım. Burada yay ve kanepe kolu imalatı yapıyorum.
İş hayatında birçok kişi kendine bir rol model seçer ve örnek alır. Sizde de oldu mu rol model örneği?
Babam eski sanayicilerden, dökümcüydü ve hep örnek alırdım. Beni çok iyi şekilde yetiştirdi. Kendisi düdüklü tencere imalatında bulunmuştur. Başarımız insanlara iyi bir yaklaşım sayesinde oldu.
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Çoğu insan, iş hayatında
sanırım güven veren bir insan
olduğum için beni tercih ettiler.
İşime sahip çıktığımdan ve her
zaman kaliteli üretim yaptığımdan başarıyı elde ettim. Ben,
yeni sanayide oto tornacılığında
da iyiydim ve severek yapardım.
Ben çıraklığını yaptığım işin ustalığını da yaptım ve halen devam ediyorum. Atölyemde tornam olursa kendimi güvende
hisseder ve ekmeğimi o tezgâhta halen çıkartırım.

İşletmeleri ilerilere taşımak için
neler yapmak gerekli?
Öncelikle hoşgörü lazım, personel ile iletişim içinde olmak
gerekir. Ürettiğin mamulü en
kaliteli şekilde yapmaktır.
Pes ettiğiniz zamanlar oldu mu?
Asla etmem. Çünkü
severek yapıyorum.
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Nasıl bir eş ve nasıl bir babasınız?
Kendi halinde, iki çocuklu ailesi
olan birisiyim. Babamda iyi bir
aile babasıydı ve onu örnek
aldım hep.
Bizlere zaman ayırdığınız için çok
teşekkür ederiz.

işimi Bende teşekkür ederim.

Üretici olmak nasıl bir duygu?

İş hayatına atılmak veya yeni iş
kurmak isteyenlere neler söylersiniz?

Üreticilik çok iyi bir şey,
geçmişime bakarak şu anda
çok iyi yerlerdeyim. Bu konuma
üreticilikten geldim.

Tecrübeli insanlardan akıl almalılar. Başarı tesadüf eseri
olmaz, o insanlardan ﬁkirlerini
almalıdırlar.
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B

ir ülkenin kalkınması, öncelikle üretiminin artması, sanayisinin gelişmesi ardından da
gelişen sanayinin uluslararası
pazarlarda rekabet edebilir, yenilikçi, nitelikli ürünler üretebilmesine bağlıdır.

Bu doğrultuda Organize Sanayi Bölgelerinin başlıca kuruluş
amaçlarının; disipline edilmiş bir
sanayi geliştirilmesi, şehrin planlı
Erciyes Teknopark A.Ş.
gelişimine
katkı sağlanması, üretGenel Müdürü
iciler
arası
ﬁziksel kümelenmeler
Bilgin YAZLIK
oluşturulması, az gelişmiş bölgelerde sanayinin ﬁziksel kümelenme desteği ile yaygınlaştırılması ve ortak alt yapı sayesinde sağlıklı, düşük maliyetli
hizmetler geliştirilmesi olduğunu görmekteyiz.
Bu amaçların konsolide sonucu ise artan nitelikli üretim, büyüyen istihdam ve kalkınan bir ekonomi demektir.
Kayseri’de toplam 3 Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Bunlardan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 1973
yılında kurulmuş ve 43 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi yenilikçi sanayici modeli ile
markalaşarak, Kayseri ve ülkemiz sanayisi için örnek projelere imza atmaktadır. Tarihsel olarak girişimcilik ve sanayicilik kültürüne sahip olan Kayseri, Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi ile bu kültürünü geliştirmekte ve disipline etmektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da başarılı projeler üreteceğine
ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inancımız tamdır.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin çalışmalarını destekleyici kapsamda Erciyes Teknopark, üniversitelerde
üretilen bilginin ticarileşmesi için aktif rol oynamakta, bilginin ekonomik değere dönüşümü için önemli görevler üstlenmektedir. Erciyes Teknopark yaptığı işbirlikleri ile sadece teorik bilgi ve bilimsel yayın alanında değil, toplumun
ekonomik kalkınmasında bilgi ve teknolojiye dayalı yeni
endüstrilerin kurulmasına da öncülük etmeyi hedeﬂemektedir. Diğer bir deyişle üniversite ve sanayi arasında köprü
görevi görmektedir.
Üniversitelerin ticari değere sahip, sanayiye uygulanabilir, toplum yararına bilgi üretebilmeleri için her şeyden
önce doğru araştırma strateji ve politikalarını belirlemeleri gerekmektedir. Bu politikalar belirlenirken sanayici,
toplum, öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları ile temasta
olan Teknoloji Transfer Oﬁsleri’nin (TTO) aktif görev almaları gerekmektedir.
TTO’lar, üniversitede var olan nitelikli bilgiyi endüstrinin hizmetine sunmak ve ortak projeler geliştirmek üzere görev
yapan arayüzlerdir. Erciyes Teknopark, kurucusu ve en
büyük ortağı olan Erciyes Üniversitesi ile çok yakın çalışmaktadır. Erciyes Üniversitesi’nde bugün itibari ile 38 adet
araştırma ve uygulama merkezi kurulu durumdadır. Erciyes
Üniversitesi son yıllarda ülkemizin ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak
için ülke politikalarını ve üniversite potansiyelini göz önüne
alarak önemli araştırma yatırımları ile adından söz ettirmektedir.

Erciyes Teknopark Teknoloji Transfer Oﬁsi
olarak organize sanayi bölgesindeki üretimin ve istihdamın artması adına sunduğumuz hizmetleri şöyle sıralayabiliriz:
Problem Tespit Hizmeti: Sanayi kuruluşunun nitelikli ve teknolojik problemleri
yerinde uzmanlar ile tespit edilir ve raporlanır. Eşleştirme Hizmetleri: Üniversitede
çalışan araştırmacıların uzmanlık alanları
belirlenir, sanayi kuruluşlarının üretim alanları ve ihtiyaçları çıkarılır, daha sonra karşılıklı olarak talebe
göre eşleştirmeler sağlanır.
Arayüz Hizmetleri: Araştırmacı ve sanayi kuruluşu ile gizlilik,
hizmet, danışmanlık, ﬁkri hak paylaşım sözleşmeleri yapılır.
Projelendirme Hizmetleri: Sanayi kuruluşunun problemine
uygulanacak çözümün projelendirmesi yapılır. Ar-Ge Fonları Başvuruları: Sanayi kuruluşunun talebi ile proje, fonlara
(TÜBİTAK, KOSGEB, ORAN, H2020 vb) başvuru yapılacak
formatta hazırlanır ve başvurular yapılır. Ar-Ge Merkezi Kurulumu: Yeterli sayıda nitelikli çalışanı bulunan işletmelere
talep etmeleri halinde ar-ge merkezi kurulumu için rehberlik hizmeti verilir. Eğitim, çalıştay, seminer, konferans hizmetleri de sunulmaktadır.
Üniversite sanayi işbirliğinde ülkemizin ve bölgemizin
gelişmiş ülkelerden geri kaldığı en önemli nokta, üniversitedeki akademik çalışmaların ya da buluşların sanayiye uygulanmasındaki (lisanslanma) başarısızlığıdır. Bu başarısızlığa bir çözüm olması amacıyla ve sanayiyi katma değeri
yüksek ürünlere yatırım yapabilme kültürünü yerleştirmek
adına; ETTO Türkiye’de bir ilke imza atarak, Ar-Ge süreçlerini tamamlamış, lisanslanmaya hazır Erciyes Üniversitesi
akademisyenlerinin çalışmalarından oluşan“Ürün Hizmet
Kataloğunu” hazırlamıştır. Akademik bilginin sanayiye
aktarımı konusunda yapılan bu çalışma gerek bölgeden
gerekse bölge dışından yoğun talep görmüş ve katalogdaki
birçok ürün lisanslama süreçlerine doğru ilk adımı atmıştır.
2016 yılı için belirlenmiş stratejik hedeﬂerimizden ilki;
öncelikle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki şirketlerin
alanlarındaki teknoloji ile kendi üretim süreçlerini akademisyenlerden oluşturulacak çalışma grupları ile TÜBİTAK
desteklerinden faydalanarak iyileştirmek olacaktır. Diğer
hedeﬁmiz; ulusal çapta çalışan bölge dışındaki şirketler ile
işbirliklerimizi genişleterek, bölge üniversitelerimizin ulusal
projelere katılımlarını arttırmaktır.
Bir diğer hedeﬁmiz ise yurtdışından bazı stratejik şirketlerin Ar-Ge oﬁslerini Erciyes Teknopark’a taşıyarak akademisyenlerimize uluslararası şirketlere danışmanlık hizmeti
verme olanağı sağlarken bir taraftan da organize sanayi
bölgesindeki şirketlerin yurtdışı bağlantılarına yenilerini
eklemek olacaktır.
Bu bağlamda Erciyes Teknoloji Transfer Oﬁsi olarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak adına organize sanayi
bölgesindeki üretimin ve istihdamın artması için tüm sanayicilerimizin hizmetinde olduğumuzu bir kere daha belirtmek isteriz.
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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan,
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mezuniyet Törenine Katıldı.
Nursaçan mezun olan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.
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HACILAR KADIN VE GENÇLİK
MERKEZİ TÖRENLE AÇILDI
Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacılar’da inşa ettirilen “ Kadın
ve Gençlik Merkezi “ , Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra, Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, milletvekilleri,
il ve ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir Nursaçan, Bölge Müdürümüz Ali Yaprak ve
vatandaşlarımızın yoğun bir katılımı ile açılışı gerçekleştirildi.

“Hocaların Hocası”
Halil İnalcık...
Asla unutmayacağız...
“Hedeﬁm, Türklerin tarihini bir yabancı

değil, bir Türk gözüyle yazmak, ömrümü
bu amaca hasrettim.
Halil İnalcık

Halil İnalcık’tan Geriye Kalan Hayat
Dersleri Halil İnalcık’tan Hayata Dair
4 Tavsiye
Çalışma: Manalı bir hayat için kendinize uzak, büyük
bir gaye koyun. Sonra da onu gerçekleştirmek için çok
çalışın.
Para: Yetecek kadar olsun. Kendinizi servet yığma hırsına kaptırmayın. Ama bir eviniz olmalı.
Aşk: Çalışma uğruna yalnızlığı seçmeyin, hayatınız noksan kalır. Allah bizi çift yaratmış. Kadınsız hayat yarım
hayattır.
Aile: Ben öyle çok çocuklu bir hayat kuramadım, bir
kızım oldu. Ama çocuk sahibi olmak ilim yapmaya engel
değildir.

``Anadolu da etnik birlik ve beraberlik sayesinde kaynaşarak bir dünya imparatorluğu kurabildik. Eğer bu
gün etnik ayrılıklara düşersek parçalanarak mahvoluruz. Osmanlıyı büyük yapan da aynı! Aynı tesanütte
birlikte olmalıyız. Eğer öyle olursa yeni bir imparatorluk kurarız.
İşte tarihçinin büyük vazifesi bunu göstermek.``

Halil İnalcık
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27 EYLÜL’ de Yapılan Mülkiyeti Bölgemize Ait Olan
Sanayi Parsellerinin Satış İhalesi

Açık Teklif Usulü
ile Şeffaf İhaleler

25 Ekimde’ de Yapılan Akaryakıt ve LPG Bakım
Satış İstasyonun Satış İhalesi
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Resim Öğretmenliğinden Dev Bir Reklam
Firmasını Doğuran

Erdoğan DEMİR
“İŞİNİZİ SEVECEKSİNİZ! SEVİLMEDEN
YAPILAN İŞ, SEVİLMEDEN EVLENİLMİŞ
EŞE BENZER. “

“Sevdiğiniz işleri yapın, sevmediğiniz hiçbir işte başarılı olma
şansınız yok.
Kurumsallık, müşteri memnuniyeti,
ürün kalitesinin tartışılmasına bile
gerek yok artık. İnsanların kalite anlayışları değişti ve herkes kalitenin
ne olduğunu dokunarak,görerek
anlayacak düzeye geldi.
Kalkınca işe isteksiz gidiyorsanız
bu işin sonu hüsrandır!”
Efendim, bizlere kısaca kendinizden bahseder
misiniz?
Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, bizleri
röportaja uygun bulmuş olmanız bile bir şereftir. İnsanın kendini anlatması çok zordur. Yozgat Çayıralan
kökenliyim, 1976 da Kayseri’ye geldik bütün aile
olarak. Eğitim Enstitüsü’nde okudum, 1978 de mezun oldum ve akabinde öğretmenlik hayatım başladı.
İlk görev yerim Sivas, oradan Bitlis’e ve arkasından
Kayseri’ye tayinim çıktı. Bu bölgelerde yaptıklarımızı
kısa bir sürede anlatabilmek mümkün değil. Bütün
görev yaptığımız yerlerde oldukça aktif çalışmalar
yaptık.
Kayseri’ye gelince reklamcılık yapmaya karar verdik
Çünkü Kayseri’ye tekrar geldiğimde hizmet içi eğitim
kurslarıyla resim öğretmenliğine geçtim. Bu arada,
Kayseri’de Hacı Nuh Nuhoğlu, Muhittin Tatar, Esentepe Mumcular ve Şükrü Malaz İlkokullarında görev
yaptım. Şükrü Malaz İlkokulunda iken hobi amaçlı
reklam ﬁrması kurdum: ‘Deha Reklam’ olarak.
Bugün mevcut ﬁrmalarımız ‘Deha Reklam’a dayanır.
Bir çırak ve bir ortak ile işe başladık.
1988’de 657 kanununa tabii olduğum için kendi üzerimize işyeri açamıyorduk, hanımın üzerine açtım.

1992’de toptan bakkaliye işi yapan 3 kardeşimi de
yanıma alarak iş alanını genişletmeye karar verdik.
Kardeşlerim ile birlikte 1992 yılında işimizi limited
şirkete dönüştürdük ve 4 kardeş birlikte ortak olduk. Kuruluştaki ana felsefemiz, doğru bir ortaklık
tesis edebilmekti, sloganımız ‘düşman gibi ortak
olacağız, kardeşçe paylaşacağız’, şeklinde bir yaklaşım ile kuruldu. Bizi bir araya getiren ticaret ve kazancı doğru paylaştığımız sürece bu ortaklığın daha
uzun süre olacağına inandık. Öncelikle aile yapımız
bunu çok yadırgadı, ama temelin sağlam kurulmasının bir işin başarısında en önemli etken olduğunu düşünüyorum. Temeli sağlam olmayan her
oluşum mutlaka kısa ömürlü olacaktır. Resim öğretmenliğinin verdiği tecrübe ve teknik bilgi ile reklamcılık sektörü çok örtüştü.
Eğitimimizin verdiği avantaj ile sektörde ön plana
çıktık. 4 kardeş olmamız, personel endişesini ortadan kaldırdı, resim mesleğim ise bizi bu sektörde
ehliyetli bir iş adamı konumuna getirdi. Güvenilir bir
aile yapımızın olması birçok ﬁrmanın teveccühüne
mazhar oldu. Kayseri’deki ilk yatak ﬁrması Cennet
Yatakları’ydı. Rahmetlik Hayri Çetin Amcanın tercihi
olduk. ‘İstikbal Grubu’nun bütün şirketleriyle ve her
sektörden ayrı ayrı uç ﬁrmalardan talepler gelmeye
başladı.
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Bu da bizim çok hızlı şekilde büyümemize katkı
sağladı. Çalışmalarımızda en çok özen gösterdiğimiz
şeyler, dünyada oluşan reklam sektörüyle ilgili bütün
teknolojiyi en yakından takip ederek Türkiye de ilklerin yapılmasına çok önem verdik. İstanbul’a ilk dĳital
baskı makinesi geldi. Biz ikinciyi Kayseri’ye kurduk.
Eleman ihtiyaçları çok önemliydi, öğretmenliğimin
verdiği avantaj ile ihtiyacı olan insanları tercih ederek,
becerilerini geliştirmelerine imkân sağladım. Hiçbir
işi sonunda, teşekkür olmadan bitmiş saymadık.
Para tahsilatından ziyade, önce o ürünü talep eden
ﬁrmaların iş bittiğinde teşekkürünü ön planda tuttuk.
Teknoloji, kalite ve müşteri memnuniyetini sürekli
takip ettik. Bunları ilk başta bilinçli olarak yapmadık,
ama bize birçok işveren ﬁrmaların çalışmalarını da
yakından takip ederek, kurumsallaşmayı iyi bir seviyeye getirdiğimizi düşünüyorum.
Türkiye’deki ticaretin genel durumu, sektörünüz
ve sektör dışı işleri genel olarak değerlendirebilir
misiniz?

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Artık Kayseri merkezli ﬁrmalardan aldığımız işler bizi
tatmin etmemeye başladı. İstanbul’da aynı iş kolunda
şubemizi kurma kararı aldık. Yurt dışından makineler
ithal ettik, o günkü bankaların imkânlarının bizi yönlendirmesi sonucu, 1 yıllık ticari çapta borçlanmaya
girdik. Yaklaşık bir milyon dolarlık yatırım yaptık ve bu
yatırım sonucunda döviz cinsinden borçlandığımız
için 2001 yılı şubat ayındaki krize yakalandık. 630 TL
gibi rakamla borçlandığımız Doları bir anda bir milyon
600 bin liradan aldık yaklaşık. 3 katı daha fazla ödedik. Hem müşteriyi kaybetmemek hem de borcumuzu
ödemek gibi bir kıskaç altında kaldık. Sağ olsunlar
çalışanlar ve bütün ailenin katkısıyla o kötü günleri
bertaraf ettik.
Türkiye’de bu kadar süre içerisinde yapmış olduğumuz ticarette yönetimsel ve insanlar yönünden hiç
sıkıntı yaşamadım, ama Türkiye’nin ﬁnansal yönetiminden dolayı sıkıntılar oldu. Şu andavki kapasitemizin 3 katı yatırım yapabilirdik, geçmişte yaşadıklarımız
yüzünden cesaret edemedik.

Her şeye rağmen, öğretmenlik kimliği ile
konuşmak istiyorum. Türkiye’de yapılan en
büyük yanlış, işin erbabı olmayan, işte hiç
emeği olmayan kişilerin hasbelkader Türkiye’nin siyasi yapısından dolayı bizi yönetenler olarak başımıza geçmiş olmalarıdır. Bence
Türkiye’nin en büyük talihsizliği budur. Bizi
yönetenlerin Türkiye’de herhangi bir oluşumu yönetenlerin ehliyetli olması çok önem
arz etmesine rağmen, bizde milletvekilliğine
veya yöneticiliğe tavsiye ve maddi durumları
göz önüne alınarak geldiği için her işleri yarım
kalıyor. 56 yılda birçok işin mükerrer yapılarak
ülke kaynaklarının ziyan edildiğine, ülke kaynaklarının boşa harcandığına şahit oldum.
Çok kısa süreli kalkınma planlarının yapılıyor olması,
en büyük sorun. Neden 5 yıllık kalkınma planları
yapılıyor, 100 yıllık planlar neden yapılamıyor?

2001 Yılında ülke çapında büyük sıkıntılar
yaşandı. Bu konuda sizler de etkilenmiş oldunuz.
Deneyimli iş adamı olarak gençlere, sanayicilere, ticaretle uğraşanlara tavsiyeleriniz neler?

Sizce başarı için en önemli kriterler nelerdir?
Hangi işi yaparsanız yapın, önce kendiniz yaptığınız
işi seveceksiniz. Sevilmeden yapılan iş sevilmeden
evlenilmiş eşe benzer. Öncelikle bütün gençlere ve
çalışanlara tavsiyem işinizi severek yapın. Zaten ondan sonra kalite, güvenilirlik üst seviyelere çıkar.
İş hayatınız boyunca pes ettiğiniz zamanlar oldu
mu?
Bu güne kadar süren ticari hayatımda bir defa bunalım dönemine girdim. 2001 yılında buradaki yatırımlarımızın bir minyatürünü İstanbul’da kurmaya karar
verdik. Firmamız, yaklaşık 50 kişilik bir kadroya ulaştı.

Sevdiğiniz işleri yapın, sevmediğiniz hiçbir işte başarılı
olma şansınız yok. Kurumsallık, müşteri memnuniyeti, ürün kalitesinin tartışılmasına bile gerek yok
artık. İnsanların kalite anlayışları değişti ve herkes
kalitenin ne olduğunu dokunarak, görerek anlayacak
düzeye geldi. Kalkınca işe isteksiz gidiyorsanız bu
işin sonu hüsrandır.
Sizlere çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka vesileyle buluşmak üzere programımızı sonlandırıyoruz.
Ben de teşekkür ederim efendim.
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( TİM ) Türkiye İhracatçılar Meclisi
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Büyükekşi

K

ayseri ilimiz, ülkemizde ihracat tabanının gelişmesi
konusunda Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak yıllardır üzerinde durduğumuz “ihracatın Anadolu’ya yayılması” çalışmalarımızın Anadolu’da en çok öne çıkan
illerinden birisidir. 2002’de ülke olarak yaptığımız 36 milyar dolar ihracatta 352 milyon dolar ile %0,97 pay alan
bu güzide kentimiz, 2008’de 1 milyar dolar barajını rahatlıkla aşmıştır. 2009 küresel krizde ihracat tüm illerimizde ve sektörlerimizde olduğu gibi Kayseri ilimizde de
daralmış, ancak 2010’da tekrar ihracatını 1 milyar dolar
barajının üzerine taşıyabilmiştir. 2015’e gelindiğinde 1,6
milyar dolar ihracat ile ülke ihracatındaki payını %1,10
seviyesine yükselten Kayseri, sanayisiyle ön plana çıkmıştır.
Bu değişimde, ilimizde 1976 yılında kurulan ve Kayserili sanayici ve esnafımızın profesyonel bir şekilde örgütlenmesinde önemli rolü olan Kayseri OSB’nin katkısı
tartışılmazdır.
TİM’in her sene düzenli olarak yayınladığı “İlk 1000
İhracatçı” çalışmasında dereceye giren 14 Kayserili ihracatçımızın çoğunun Kayseri OSB ﬁrması olması,
Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin üyelerine verdikleri destek ve hizmetlerin en önemli göstergesidir.
Umuyoruz ki Kayseri ilimiz, yakın bir gelecekte dünya
arenasında boy gösterecek daha nice sanayiciler çıkaracak, Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz de bu alanda
en başarılı ve köklü organize sanayi bölgeleri arasındaki
yerini pekiştirecektir.

BİRLİK VAKFI KAYSERİ ŞUBESİ’NDE TOPLANTI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

K

ayseri’de faaliyet gösteren sanayiciler, tüccarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızın
katılımı ile Birlik Vakfı Kayseri Şubesi’nde toplantı
gerçekleştirildi.
Toplantıda Vakıf Başkanı Mehmet Adıgüzel ve
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan
tarafından birer konuşma yapıldı.
Mehmet Adıgüzel vakıf faaliyetleri hakkında toplantıya katılanlara genel bilgiler sundu ve ülkemizde
yaşanan son gelişmelere dair değerlendirmelerde

bulundu. Akabinde bir konuşma yapan, Kayseri OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan “15 Temmuz
sonrası hain FETÖ terör örgütü tarafından, ülkemizin
birlik, beraberlik ve huzurunu hedef alan alçak darbe
ve işgal girişimi kahraman halkımız tarafından bozguna uğratılmıştır.” dedi.
Bu ve benzeri hain terör örgütlerine karşı bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonrada birlik, beraberlik
ve kardeşlik içerisinde olarak, darbeci hainlere fırsat
vermememiz gerektiğine vurgu yaptı.
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ANAOKULU PROTOKOLÜ İMZALANDI
Kayseri OSB ile Kayseri İl Milli Eğitim Kamçı’ya da teşekkür etti. MEB Kayseri İl Milli EğitMüdürlüğü arasında “Anaokulu Protokolü” im Müdür Vekili Bahameddin Karaköse’de yapılacak
olan anaokulunun Kayseri’nin 69. Anaokulu olacağını,
İmzalandı.
Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen protokole
Vali Süleyman Kamçı, Vali Yardımcısı Gökhan Azcan,
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan,
Başkan Vekili Şeref Özdemir ve Bölge Müdürü Ali
Yaprak, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bahameddin Karaköse ve beraberindekiler yer aldı.
Vali Kamçı, Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapılması planlanan 16 derslikli anaokulunun yapımına
arsa bağışlayarak katkı sağlayan Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi yönetimine teşekkür ettiğini ifade etti.
Anaokulunun 2017-2018 eğitim öğretim döneminde
faaliyete geçecek şekilde planlamasının yapıldığını
belirten Vali Kamçı, okulun eğitime açılmasıyla birlikte
OSB’de çalışan işçilerin çocuklarına önemli bir kolaylık sunulmuş olacağını belirtti.
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Nursaçan, OSB’de yaklaşık 65 bin çalışan olduğunu
ve bu çalışanların çocuklarına yönelik anaokulu ihtiyacı olduğunu anlatarak, önemli bir protokole imza
attıklarını ifade etti.
Başkan Nursaçan, görevindeki ilk günlerinde okul
yapımı protokolü gibi hayırlı bir işe vesile olan Vali

Türkiye ortalaması yüzde 55 Kayseri’de ise bu oranın
yüzde 59 olduğunu belirtti.

Özellikle sanayi bölgesinde çalışan işçilerimizin
çocuklarını bırakacak yerleri olmadığından teknik
olarak önemli ve kritik bir iş yapıldığını belirten Karaköse, 8 artı 8 olmak üzere toplam 16 derslikli anaokulu arsasının OSB tarafından verileceğini ve tefrişinin
yapılacağını ifade etti.
Tören, okul yapımı protokolüne imzaların atılması ile
son buldu.
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İ

kinci Meşrutiyet´in yürürlüğe girmesiyle Türk
basınına yönelik uygulanan her türlü sansür
kalkmış ve sansürün kalktığı 24 Temmuz her
yıl Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır.
İçinde bulunduğumuz iletişim çağında yazılı,
işitsel ve görsel basın kuruluşları tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin
yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin
sağlanması gibi önemli bir sorumluluğu da
üstlenmektedir.
Son dönemde yaşanan menfur darbe girişimi gösterdi ki milli değerlere saygılı, kişi hak ve
özgürlükleri temel alan bir anlayışla görevini yerine getiren basın organları demokrasilerin en
büyük güvencesidir.
Milli iradeye vurulmak istenen bu hain darbe
girişimi, birlik ve bütünlüğümüzü koruyucu tutum
ve yayınlarından dolayı basın mensuplarımız her
türlü övgü ve takdiri hak etmektedir.
Sansürün kaldırılışının 108. yıldönümünde, yazılı,
görsel ve işitsel yayın yapan basın kuruluşlarında,
mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm basın
emekçilerinin 22 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyor, sağlık ve başarılar diliyoruz.

91

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

92

ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNE YÖNELİK
UR-GE TOPLANTISI ERÇEKLEŞTİRİLDİ

K

ayseri OSB’nin organizesinde, çelik kapı üreticilerine yönelik “Metal Fabrikasyon Ürünler – UR-GE
Projesi İhtiyaç Analizi Açılış Toplantısı “ yapıldı.

Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi’nde (ETM)
gerçekleştirilen toplantıya; Ekonomi Bakanlığı
UR-GE Dairesi Uzmanı, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri,
OSB Bölge Müdür Yardımcısı, Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı Yöneticisi, Proje Yürütücüsü Firma Yetkilisi,
UR-GE projesi katılımcısı ﬁrmalarının temsilcileri ve
OSB birim amirleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını OSB Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Şeref ÖZDEMİR yaptı.
ÖZDEMİR konuşmasında; Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu olarak; sanayicilerimizin ihtiyaç
ve beklentileri doğrultusunda muhtelif seminer, konferans ve toplantılar düzenlemekteyiz.
Bugün bu salonda, Devlet, sanayi- özel sektör- ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin bir araya gelmesi,
yani ortak akılla hareket edilmesi, beklenen sonuca
ulaşmamızda bizlere önemli katkılar sağlayacaktır.
İş dünyasının temsilcileri olarak, bu ve benzeri toplantıların sürekliliğinin sağlanması en büyük arzumuzdur.Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak; Ekonomi Bakanlığı URGE-uluslararası rekabeti
geliştirme İhracatı artırma projeleri kapsamında“ metal fabrikasyon ürünler-çelik kapı sektörü “ ne yönelik
olarak hazırladığımız projemiz desteklenmeye uygun
bulunmuştur.Katkı ve desteklerinden dolayı, ekonomi
bakanlığımızın tüm yöneticilerine huzurunuzda
şükranlarımızı sunuyoruz. Bölge sanayicilerimiz için
hayırlı-uğurlu olsun.

Türkiye’nin kalkınmış ve güçlü, insanları mutlu ve
huzurlu, evrensel standartları yakalamış, dünyada sözü geçen, büyük ve güçlü bir ülke olmasında,
ekonomimizin bugünlere gelmesinde, girişimcilerimizin- sanayicilerimizin önemli rolü olduğu tartışılmaz
bir durumdur.
Hükümetimizin belirlemiş olduğu 2023 hedeﬂerini
yakalamak, Kalkınma ve gelişmemizi bundan sonra
daha iyi yerlere taşımak için yatırım, üretim, istihdam
ve ihracata dayalı büyümesinin kaçınılmaz olduğu da
muhakkaktır.
Bunun için güçlü bir özel sektöre ihtiyacımız vardır.
Sadece olanı korumayı değil, olmayanı getirmeyi de
amaçlamalıyız. Artık, kendi içime kapanayım, kendi
yağımla kavrulayım dönemi bitmiştir. Yani, beraber
çalışabilecek bir ortak akıl varsa, başarı bunun peşinden gelmektedir.
Artık, sorunlarımızı cesaretle çözmek ya da çözüyormuş gibi görünüp ertelemek arasında tercih yapmalıyız. Bu nedenle, önümüze yeni hedeﬂer koymalı
ve bu hedeﬂer etrafında kenetlenmeliyiz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak, Kayseri OSB’yi
öncü, örnek ve çevreci OSB olarak, ilk sıralarda tutacak ve hep birlikte daha ileriye taşıyacağız inşallah.
Üyelerimizin katma değeri yüksek ürünler üreterek
sürdürülebilir küresel rekabette yer alabilmesi için
son teknolojik altyapı yatırımlarını teşvik edeceğiz.
Değişimi hisset, dönüşüme ortak ol mantığından
hareketle, Kayseri OSB’yi, işin, liyakatin, kardeşliğin,
birlikteliğin ve üretimin merkezi haline hep birlikte
getireceğiz, dedi.
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MÜDÜRLÜĞÜ, MESLEKİ VE TEKNİK
EĞİTİM MERKEZİ ( METEM ) İLK
MEZUNLARINI VERDİ
OSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ( METEM
)’in 2015-2016 “ eğitim-öğretim yılı ilk “ Mezuniyet Töreni “, Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
ardından konuşmalara geçildi. 113 öğrencinin mezun olduğu okulda, Müdür Baş Yardımcısı Necmettin
YILDIZ’ ın ardından, Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir
NURSAÇAN’ da bir konuşma yaptı.
Konuşmasında; bugün, OSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ( METEM ) ailesi olarak, dört yıl önce
büyük umutlarla okulumuza gelen öğrencilerimizi
mezun etmenin onurunu, gururunu ve hüznünü hep
birlikte yaşıyoruz.
Zaman bir su misali, hızla akıp geçiyor. Sizlere ne
mutlu ki, güçlü, seçkin idareci ve öğretmen kadrosuyla, ilimizin en donanımlı ve saygın okullarından
birisi olan, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde
saygıdeğer öğretmenlerimizin ellerinde başarıyla,
sağlıkla ve huzurlu bir şekilde, orta öğretim hayatınızı
noktalıyorsunuz. Aynı başarıyı yüksek öğrenim
hayatınızda da sürdürmenizi diliyorum. Okulumuzun
adını en yükseklere taşıyacağınıza gönülden inanıyorum.
Unutmayalım ki;“ Devler gibi eserler bırakmak için,
karıncalar gibi çalışmak gerekir “. Eğitimde başarının
anahtarı “ Sevgi “dir. Bizler de sizleri, sevgiyle – bilgiyle donatmaya çalıştık. Zaman
içerisinde, okulunuzdan çok iyi
bilgi ve donanımla ayrıldığınızın,
bir çok şey bildiğinizin farkına
varacaksınız.
Öğretmenleriniz sizleri, ilimiz ve ülkemiz koşullarına göre
oldukça yeterli, doğru teknik
bilgilerle donatmaya çaba ve
gayret gösterdiler. Herkesin bir
hedeﬁ olmalı. Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek
istiyorsanız, nereye gittiğinizi
bilmek zorundasınız. Sadece
çalışkan olmak, bazen tek başına yetersiz kalabilir. Kendinize
doğru hedeﬂer belirleyin.
Hedeﬂerinizin gerçekçi olmasına dikkat edin. Hedefe ulaşma-
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da size yolunuzu, aldığınız eğitim, iradeniz, azim ve
kararlılığınız gösterecektir. Önünüze belki bir sürü
engeller çıkacak, bocalayacak, zorlanacak, tökezleyecek, fakat asla, ama asla yılmayacaksınız.
Başarılı olmak adına dikilecek, dik duracak, engelleri
tek tek aşacak, başarı, mutlu ve özlemini çektiğiniz
güzel bir yaşam süreceksiniz inşallah. Dürüst, ahlaklı, kendini bilen, kendine inanan ve güvenen meslek
sahibi gençler olarak sizin için, yakınlarınız için, ülkeniz için yapabileceğiniz çok şeyler var. Henüz işin
çok başındasınız. Kontrollü, kararlı, sabırlı ve sebatlı
gençler olarak gelecekte de pek çok güzelliğe katkıda bulunacağınıza inanıyorum. İşinizi zamanında ve
doğru yapmak, disiplinli ve düzenli çalışmak, yaşam
felsefenizin bir parçası olmalıdır. Hiç unutmayın ki;
dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir. Biliyorsunuz ki, iyi ve başarılı bir insan olmak ayrıcalıktır.
Göreceksiniz ki; uzun dönemde kazanan hep siz olacaksınız. Siz değerli gençlerin yetişmesinde emeği
geçen tüm idareci ve öğretmenlerimize, anne ve
babalara, Okul- Aile Birliğimizin değerli temsilcilerine, okulumuzun tüm çalışanlarına, okulumuzun
bu seviyeye gelmesinde, geçmişte ve şimdi emeği
geçen OSB’mizin tüm yöneticilerine ve çalışanlarına
şükranlarımı sunuyorum, dedi.
Tören sonunda başarılı öğrencilere ödüller takdim
edildi.
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KAYSERİ OSB METEM’DE
2016/2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

K

ayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve
Teknik Eğitim Merkezi’nde (METEM), 2016/2017
eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla açılış
töreni düzenlendi.

Beş tane atölyesi ile eğitime ve sanata büyük destek
olmaktadır. Eğitimden uzaklaşmak ciddi bir tehdittir,
kitaptan uzaklaşmak ciddi bir tehdittir, milli ve manevi
değerlerden uzaklaşmak ciddi bir tehdittir.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Okul Müdürü Orhan BAYAR tarafından açılış
konuşması yapıldı.

Günümüzde maalesef medya ve interneti verimli ve
dikkatli kullanmadığımızda zamanımızı boşa harcamış oluyoruz. 15 Temmuz’da dünya böyle bir kahpelik görmemiştir. Bu aziz milletin dirliğine, birliğine,
bayrağımıza ve ezanımıza göz dikenlere aziz milletimiz gereken cevabı vermiştir.

Yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreninde konuşma yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, mesleki eğitimin önemine dikkati çekti.
“ Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.”
Nursaçan; “METEM mesleki eğitim konusunda teknik
liseler arasında Türkiye’de çok önemli bir noktaya
gelmiştir. Bu gelişmede Kayserili sanayicilerimizin ve
Kayseri OSB Yönetim Kurulunun desteği küçümsenemez.

Biraz önce sevgili Cumhurbaşkanımızın konuşması
yayınlandı. Allah kendilerinden razı olsun. Öyle bir
başkomutanı bizlere verdiği için Allah’a ne kadar
şükretsek az. Bu aziz millet 15 Temmuz günü kendisine yakışanı yapıp tanklara, uçaklara meydan okudu.
241 aziz şehidimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.
Gazilerimize de Rabbim acil şifalar ihsan etsin.
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Güneydoğuda canlarını ve kanlarını bizler için veren aziz şehitlerimizin haklarını helal ettirmek için bu
okulda üstün ve nitelikli bir nesil yetiştiğiniz zaman,
vatan için aileniz için elbette ki haklarını helal edeceklerdir.
Ama uyursak, miskinlik yaparsak maalesef ailelerimizin emekleri boşa gidecek ve hayırlı bir vatandaş
olamayacağız. Allah bize üç tarafı denizlerle çevrili,
cennet gibi bir vatanı bahşetmiş. Fakat bu önemli
coğrafyada 4 tarafımız da düşmanlarla çevrilmiş.
O yüzden uyumayacağız ve uyuyanları uyandıracağız, bayrağımıza vatanımıza ailemize sahip çıkacağız. Bu milletin ailesinin mayası temiz, birlik ve
dirlik içinde olduğu için yıkamıyorlar. Milli ve manevi
değerlerimizi çocuklarımıza vereceğiz.
Üretmeyi ve çalışmayı öğretip erdemli bir insan olarak eğiteceğizRahmetli Turgut Özal ve Adnan Menderes’ten Allah Razı olsun. Turgut Özal bir gün Japon
pedagogları çağırır ve bizim gençlerimizi inceleyin
bakalım ne tavsiye edeceksiniz derler.

O zaman Turgut Özal Başbakan, Milli Eğitim Bakanı
da yanında iken bir hafta sonra pedagoglar gelir ve
sizin gençleriniz de milli şuur eksik derler. Biz ilkokul
çağına gelmiş çocuklarımızı alıp atom bombasının
atıldığı yerleri gezdiriyoruz. Daha sonra katlı otoyollarımızı, teknoloji fabrikalarımızı gezdiriyoruz.
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Siz eğitiminizi ve öğreniminizi düzgün yaparsanız, yolları da makineleri da, üretiminizi de güçlü
yaparsınız ve ekonominiz güçlenir. Güçlü ekonomisi
olan bir yere kimse saldıramaz.
Siz Çanakkale’ye gençlerinizi götürün ki yedi düvelin üstünüze geldiği bir tarih. Dünyada eşi benzeri
olmayan mücadele, 253 bin şehit, havadan mermilerin yağdığı bir mücadeleyi görsünler. Demek ki
bu vatan ucuz kazanılmamış. Bu vatanı bize bırakan
ecdadımızdan Allah razı olsun. 15 Temmuz günü
tankların önünden geri durmayan bu ecdada layık
olanları gördük.
Geçtiğimiz dönem 117 mezun verdik bu gün 1100
öğrencimiz var. İnşallah 10 bin öğrencili günlere
geldiğimizi görürüz. 2016-2017 yılının hayırlı, başarılı
ve yüksek kaliteli bir eğitim yılı olmasını temenni ediyoruz.
Geçen sene METEM spor alanında çok büyük
başarılar getirerek gururumuz oldunuz. Bu başarıları
tüm alanlarda bekliyoruz. Anne ve babalarınız

baş tacımızdır. Sizleri büyüttüler onlar da sizin
başarılarınızdan, ülkemiz için kaliteli üretim yapabilen bireyler olmanızdan memnun olacaktır. 20162017 eğitim öğretim yılını Allah hayırlara vesile etsin.”
dedi.
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G

ün içerisinde maruz
kaldığımız
sesler sağlığımızı ne kadar
etkileyebilir?
Algıladığımız fakat farkında
olmadığımız bu sesler,
yaşamımızı
etkileyebilecek güce sahip olabilir
mi?

Kendi içinde uyumsuz bir
ses dizini yapısına sahip
olan, düzensiz ve istenilmeyen
düzeydeki yüksek
Dr. Serkan YILMAZ
seslerden
oluşan, beğeTıbbi Direktör
nilmeyen
ve
kişiler üzerMedinorm Sağlık Grubu
inde olumsuz etkiler oluşturan seslere gürültü denir.
İnsanlar hoşa giden ve rahatlatıcı etkiler oluşturan
seslere ihtiyaç duyarken, kişinin günlük yaşamında
maruz kalabileceği gürültü, iş yaşamından sosyal
yaşama kadar birçok alanda kişinin yaşamını olumsuz etkiler.
Gürültünün kaynağını, yerleşim yerlerinden kaynaklanan; ulaşım, yol yapımı, yapı çalışmaları ve benzeri
faaliyetlerden kaynaklanan; endüstriyel nedenlerden
kaynaklanan gürültüler olmak üzere çeşitli nedenlere
bağlayabiliriz.
Kaynağı ne olursa olsun insanlar gün içerisinde çeşitli
gürültülere maruz kalır ve bu gürültüler insanlar üzerinde olumsuz etkiler oluşturarak, maruz kalan kişinin
yaşam biçimini değiştirebilecek davranışlar edinmesini sağlar. Uyku problemleri, anksiyete sorunları,
dikkat eksikliği ve sosyal uyum bozukluğu karşımıza
çıkan en sık rahatsızlıklardır.
İnsanların dayanabileceği ses şiddet aralığı 0-120
dB’dir. Şiddetinin 120 dB’in üzerinde olması ve bu
ses düzeyine uzun süre maruz kalınması kişilerin
kulağında ﬁziksel zararlar oluşturabilir. İşitme kaybı,
gürültüye bağlı kişide oluşabilecek ve çoğu zaman geri dönüşümü olmayan ﬁziksel zararlardandır.
İşitme kaybının oluşmasına yol açan etmenlere baktığımız zaman;
Gürültüyü meydana getiren sesin şiddetinin,
Gürültüyü meydana getiren sesin frekans
dağılımının,
Gürültüden etkilenme süresinin,
Gürültüye karşı kişisel duyarlılığın,
Gürültüye maruz kalan kişinin yaşının,
Gürültüye maruz kalan kişinin cinsiyetinin
etkili olduğunu görmekteyiz.
Çalışma hayatında Meslek Hastalığı kavramı olarakta
karşımıza çıkabilen işitme kayıpları, ﬁziksel etkenlerle oluşan Meslek Hastalığı grubundadır. Gürültüye

bağlı ortaya çıkan rahatsızlıkların Meslek Hastalığı sayılabilmesi için çalışanın,
Gürültülü işlerde en az 2 yıl,
Gürültü şiddeti sürekli olarak 85
dB’in üzerinde olan işlerde en az 30
gün, çalışmış olması gerekir.
Gürültünün insan üzerinde rahatsızlıklara yol açmaması, çalışanların
işitme kaybına bağlı Meslek Hastalığına yakalanmamaları için gürültünün kontrolü çok önemlidir. Gürültü kontrolü genel olarak üç noktada yapılır;
1.Kaynak Noktasında Kontrol:
a.Yapısal Tasarımda
b.İşletme ve Çalıştırmada
c.Bakım ve Onarım Aşamasında
2.Çevrede Kontrol:
a.Yapı Eleman Planlamasında
b. Bina Planlamasında
c. Şehir Planlamasında
3.Alıcı Noktasında Kontrol
Gürültüye bağlı riskin hiçbir zaman sıfıra indirilemediği durumlarda, alıcı noktasında gürültünün
kontrolünün sağlanması çok önemlidir. İyi bir kulak
koruyucu alıcı noktasında gürültünün kontrolünü
sağlayarak, hem gürültüyü gerekli ve güvenli bir
düzeye indirir hem de konforlu çalışılmasını sağlar.
Dış kulak yoluna konulan ve kulak yolunu tamamen
tıkayan kulak tıkaçları ve kulağı tamamen dışarıdan
kaplayarak gürültünün etkisini azaltan manşon tipi
kulaklıklar, çalışanların işitme kaybına bağlı meslek
hastalığına yakalanmasını önlemesinin yanında verimli çalışmasını da sağlar. Gürültülü Ortamlar İşitme
Kaybına Neden Olabilir! Kulak Koruyucu Kullanarak
Gürültünün Olumsuz Etkilerinden Korunabilirsiniz.
GÜRÜLTÜNÜN SAĞLIĞA ETKiLERi
İşitme duyusu ve yollarında zararlara yol açar.
Kalıcı işitme kaybına neden olabilir.
Huzursuzluk, uykusuzluk, sinirlilik,konsantrasyon bozukluğuna neden olabilir.
Çalışma etkinliğini azaltabilir, düşünmeyi
engelleyebilir.
Karakter değişikliklerine neden olabilir. Sorunların ve bunaltıların ağırlaşmasına yol açabilir.
Çabuk sinirlenme ve kızgınlığa neden olabilir.
Aralıklı ve ani gürültü kişide kalp atış oranını, solunum sayısını, kan basıncını arttırır.
Dikkat azalması, uyku düzeninde bozulmalara
neden olabilir.
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Kulak Tıkacı Kullanma Programı Kulak koruyucuların
kullanımına başlamadan önce uygulanması gerekli olan
bu basit alıştırma programı, kullanıcıların uğultu ve ağrı
gibi şikâyetlerini gidererek koruyucu kullanımında bizi
amacımıza ulaştıracaktır.
GÜN
1.GÜN
2.GÜN

1 SAAT 1

SAAT

3.GÜN

2 SAAT 2

SAAT

4.GÜN

3 SAAT 3

SAAT

5.GÜN

Koruyucular gürültüsüz bir yerde temiz elle takılmalı ve
gürültüsüz ortamda temiz elle çıkartılmalıdır, alıştırma
programı sonunda koruyucu kullanmada halen güçlük
çekiliyorsa durum işyeri hekimine bildirilmelidir,
Koruyucu kullanarak gürültünün kontrol altına alındığı
yerlerde koruyucuyu kısa bir süre bile çıkarmak sakıncalıdır, işçilerde koruyucu ile kapatılan kulakların gerekli sesleri duymayacağından dolayı iş kazası olasılığını
doğuracağı inancı yanlıştır.
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Tek elle takılan kulak tıkacının sızdırmazlık özelliği sağlanmadığından koruma değeri yoktur.
Kulak tıkaçları kullanmadığı zaman taşıma kaplarında
saklanmalı, boyuna asılmamalı ve iş elbisesinin ceplerine kapsız koyulmamalıdır.
Yıkanabilen kulak tıkaçlarının yapısında sertleşme
başladığı zaman yenisi ile değiştirilmelidir,
Kulaklıkların yastıkçıkları her altı ayda bir yenileri ile
değiştirilmelidir. Aksi halde sızdırmazlık özelliğini kaybederler.
Koruyucuların depolandığı yerler serin, rutubetsiz olmalı ve direkt olarak güneş ışınlarının etkisinde bırakılmamalıdır. Koruyucuları ağır malzemelerin altında depolamak şekillerin bozulması açısından sakıncalıdır.
İşverenlerin ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Anlamında Genel Yükümlülükleri
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu / (30 Haziran 2012)
İşverenin Genel Yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve
güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi
dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç
ve gereçlerin sağlanması, sağlık
ve güvenlik tedbirlerinin değişen
şartlara uygun hale getirilmesi ve
mevcut durumun iyileştirilmesi
“Ben Gürültüye Alışkınım”
için çalışmalar yapar.

Çünkü kulak koruyucuları yüksek
frekanslı sesleri alçak frekanslı
seslerden daha çok tutmaktadır. Bu nedenle alçak frekans
bölgesinde olan insan sesleri daha iyi işitilebilmektedir.
Karşılıklı konuşmanın koruyucu
demek,“Ben Sağırlaşıyorum”
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve
kullanmama durumuna göre
demekle eş anlamlıdır.
güvenliği tedbirlerine uyulup
daha çok anlaşılabilir olması ise
uyulmadığını izler, denetler ve uygerçektir.
gunsuzlukların giderilmesini sağlar.

UNUTMAYIN!

Kulak Koruyucuları Kullanma
Kuralları

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

Çalışma süresince kulak koruyucusuz çalışmanın yapılmayacağı belirlenen ortamlarda kulak tıkaçları ve kulaklıklar çıkartılmamalıdır. Kulak koruyucuları gürültüsüz
ortamda temiz elle takılmalı, yine gürültüsüz ortamda
temiz elle çıkartılmalıdır, kulak tıkaçları ve kulaklıklar
üzerinde değişiklik yapılmamalıdır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik
yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

Kulak koruyucuların temizliğine dikkat edilmeli. Kirli tıkaç
ve diğer koruyucular temizlenmeden kullanılmamalıdır.
Kulak tıkaçları her çalışma süresi sonunda sabunlu su
ile yıkanmalı, kutusunda veya poşetinde saklanmalıdır.
Kulaklıklar her iki el kullanılarak takılmalı ve çıkartılmalıdır. Tek elle çıkartmak kulaklığın mekanizmasını bozacağından dikkat edilmelidir.

Çalışanların Yükümlülükleri

Kulak tıkaçları her iki el kullanılarak takılmalıdır. Sağ kulağımıza kulak tıkacı takarken, sol el ile kulak kepçesinin
üstünden yukarı-geri yönünde çekilmeli ve açılan dış
kulak yoluna sağ el ile tıkaç hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Aynı işlem sol kulakta da ters olarak
tekrarlanmalıdır.

(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların
hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için
gerekli tedbirleri alır.

MADDE 19 – (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları
doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya
yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve
güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
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SOSYAL
MEDYANIN
ETKİLERİ
Mehmet AVCI

İnsanoğlunun yaşam alışkanlıklarını değiştirecek boyutta hayatına giren bir kavram
olan sosyal medya, her yerde
ve dilenen her anda sosyal etkileşimin mümkün olduğu internet teknolojilerine entegre
olmuş bir iletişim ağıdır.

medya ve sanal gelişmeler
de bireyler tarafından çabucak benimsenmektedir. Fakat
hayat tarzının sıklıkla ve aniden değişmesi beraberinde
bir çok bireysel ve toplumsal

Yaş, cinsiyet, eğitim durumu
gibi özellikler fark etmeksizin
her birey, sosyal ağları; akıllı
telefonlar, tabletler ve bilgisayar vasıtasıyla internet üzerinden takip edebilmektedir.
Sosyal medya kavramı çok
yakın bir tarihte gündeme
gelmiş
olmasına
rağmen
kitleler tarafından kolay bir
şekilde kabul edilmiştir. Bilgi
çağı ortaya çıkan teknolojik

her olguyu hemen kabullenmeyi gerektirir. Tıpkı teknolojik her gelişme gibi sosyal

sorunu da getirmektedir. Bireysel sorunlardan en önemli
olanı ise kontrol edilememesidir. Özellikle teknolojiyi adım
adım takip edemeyen ebeveynlerin güçlük çektiği çocuklar üzerindeki sosyal medya
kontrolü üzerinde ayrıntılı
çalışma yapılması gereken bir
konudur.
Sosyal medya ve sanal ağlar
bilinçli ellerle kontrollü olarak
kullanıldığı zaman bireylerin
hayatlarında amaçlarına ulaşmaları için mükemmel bir
araç olabilmektedir. Bireylerin dünyayı ve ülkelerini daha
yakından takip edebilmeleri,
yaşanan gelişmeler karşısın-

da farklı yönleri ve görüşleri
kavrayarak doğruya en yakın
ﬁkri benimsemeleri açısından
sosyal medya önemli bir mecradır.
Fakat amacından farklı kullanılan bir sanal ağ sadece eğlenmek adı altından
öldürülen zamandan başka bir şey olmayacaktır. Ve
bu durum, bir neslin veya
kültürün sonunu hazırlayacaktır. Toplumsal açıdan incelediğimiz sosyal medyanın
da toplumda bir revizyon
oluşturacak
derecede
ve
büyük bir halk kitlesini hareketlendirecek boyutta olmadığını

söyledik. Sosyal medya bireysel açıdan derin yaralar bırakmakta ve bu açılan yaralar
elbette ki toplumun genelini
etkilemektedir.
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Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, insanların hayata bakış
açısı da değişiyor. Özellikle internet kullanımı, bilgiye kolay
yoldan erişim şansı, insanların
hayatlarını geliştirmekle birlikte bir o kadar da köreltiyor.
Sosyal medyanın zararlarını
başlıklar şu şekilde özetlenebilir,
Sosyal medya dikizleme ve
dedikodu kültürünü arttırdı.
İhanetin boyutunu genişletti
(Bir ekran kadar dar ama dünya kadar geniş)
Sosyal medya yüzsüzlüğü arttırıyor. Orada başka birisi olabiliyorsunuz.
Başkasıyla yüz yüze konuşurken söyleyemeyeceğiniz her
şeyi orada rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz.
Tedbiri elden bırakıyorsunuz.
Asla vermeyeceğiniz bilgileri veriyorsunuz. Gazetelerin
üçüncü sayfalarında internetten tanıştı diye başlayan cinayet, tecavüz, şantaj haberlerini
okuyoruz. Yeni suçlar türedi.
İnternet suçlarından korunmak için yasalara, kendimizi
korumayı öğrenmek için kurallara gereksinim doğdu.
Popülarite arttıkça arkadaş
sayısı, takip eden sayısı
artıyor. Popülarite arkadaşlıkta önemli bir itici güç. Sayı
arttıkça yalancı kahramanlar
oluşuyor. Yüzleri, kimlikleri
yok. Zaten güvenip ortaya çıktıklarında kayboluyorlar. TV
gibi sosyal medya kendi kısa
süreli şöhretlerini oluşturuyor.
Aşırı paylaşım sosyal medya
ile sözlüklere girdi.
Daha çok görülme, daha çok
duyulma isteği. Seyircisiz
paylaşım olmaz. İzleyenler
çoğaldıkça, takip etmeleri için

daha fazlasını vermek: Sonuç
olarak ego okşanır. “Ne kadar
çok kişi takip ediyorsa o kadar
iyiyim” duygusunu beslenir ve
narsisizme yol açar.
Yüz yüze iletişimi azaltıp yalnızlığı arttırıyor.
Sosyal medya bağımlılığı hastalığımız oldu.
Ulaşamadığı zaman yoksunluğa, depresyona girenler
var.
Sosyal
medya
devrimlerimiz oldu. Kitleleri harekete
geçiren, büyük sosyal olayları
örgütleyen
platforma
dönüştü.
Ama her sosyal örgütlenme
olumlu
olmuyor.
Söylenti yayarak kitleleri felakete
sürüklemek mümkün.
İş yerlerinde çalışanlar arası
huzuru bozma, şirket bilgilerinin paylaşımı gibi yeni riskler.
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Elbette ki sosyal medyanın faydaları da bulunmaktadır.
Sosyal medya pek çok iş kolunun oluşmasına öncülük etmiş ve birçok işsize iş istihdamı sağlamıştır.
Çok hızlı bir iletişim kaynağı
olduğundan daha masrafsız ve
kolay bir şekilde bilgi ve haber
alışveriş akışını sağlar.
Sosyal
medya
sayesinde
insanların sesi her alana
duyurulmakta, toplumsal projeler daha büyük ses getirmektedir.
Her türlü bilgiye anında ulaşma imkânına sahibiz.
İnsanların eş, dost ve arkadaşlarıyla iletişimi oldukça
kolaylaştı.
İnsanların iş ilanlarına daha
kolay ulaşmaları sağlandı.
E ticaret sistemi gelişti ve insanlar internet üzerinden
alışveriş yapmaya başladı.
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21 Mayıs 1864

Büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımı
21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımına Dair Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir NURSAÇAN’ın Açıklaması
21 Mayıs 1864, Rus Çarlığı tarafından öz vatanlarından uzaklaştırılan, birbirinden koparılan ve
farklı coğrafyalara sürgün edilen, zulmedilen ve
soykırıma maruz bırakılan Çerkes halkının yaşama
irade ve arzusunu haykırdığı bir gündür.
Sürgün yolculuğunda çekilen çile, zulüm ve haksızlık sırasında yaklaşık 1,5 milyon çerkes soykırıma
maruz bırakılmış, 500 bine yakını sürgün yolculuğu
ve ilk yerleştikleri bölgelerde hayatını kaybetmiştir.
Özellikle de, dünyanın farklı yerlerinde zor şartlar
altında yaşam mücadelesi veren, terör ve katliamlar sonucu büyük acılar çeken, mazlum ve mağdur
durumda olan, zulüm, haksızlık, baskı, sindirme,
sürgün ve soykırıma karşı geçmişte olduğu gibi
günümüzde de 3 maymunu oynayanlara karşı kesin tavrımızı koymak, yeryüzünde birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde, mutlu ve huzurlu,
mağdur ve mazlumların yükselen çığlıklarına karşı
sessiz ve duyarsız kalmadan , dünyada adaleti

hak ettiğimizi gür bir sesle dünyaya ilan etmemizin insani ve islami bir görev olduğunu, sorumluluğumuzun gereği akıldan çıkarmamamız gerekir
inancındayız.
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TBMM Başkanı İsmail KAHRAMAN,
Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir NURSAÇAN’ı
Kabul Etti
15 Temmuz’da hain ve alçak FETÖ’nün üniformalı teröristleri tarafından,
milletimizin ve devletimizin bekasını, huzurunu, birliğini ve kardeşliğini
bozarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin ortadan kaldırılmasını
hedeﬂeyen, milli iradenin tecelli ettiği TBMM’ye yapılan saldırı dolayısıyla
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan,
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
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AR-GE - SANAYİ - AKADEMİ
(ASA) BULUŞMASI
Kayseri OSB Başkanlığının ev sahipliğinde, Marmara
Teknokent yürütücülüğünde, Kayseri Valiliği, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
ve ORAN Kalkınma Ajansı işbirliğiyle, tüm teknopark
yönetici şirketleri ve teknoparklarda faaliyet gösteren
AR-GE ﬁrmalarının, üniversitelerde görevli akademisyenlerin, Kayseri bölgesinde üretimlerini sürdüren
sanayiciler ile bir araya geldiği AR-GE - Sanayi Akademi (ASA) Buluşması’nın ikincisi 05-06 Eylül
2016 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Gelişmiş ülkeler, bilim ve teknolojinin gelişmesinin
kendilerini daha ileriye taşıyacağının bilincindedirler.
Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi ve
ekonomik olarak tam bağımsız bir ülke olabilmesinin
yolu AR-GE’den geçmektedir.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, TÜBİTAK Başkanı
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, Marmara Teknokent Genel Müdürü Orhan Çömlek tarafından birer
konuşma yapıldı.
Konuşmalarda, AR-GE Sanayi Akademi işbirliğinin
önemi ve ülke ekonomisine katkıları konusunda
değerlendirmelerde bulunuldu.
60 civarında ﬁrmanın katıldığı ve çok sayıda birebir
görüşmenin yapıldığı AR-GE - Sanayi - Akademi (ASA)
Buluşması’nda katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; “Böyle zor günlerden geçtiğimiz şu dönemde
ülkemizin bu sorunları aşmasının temel unsurlarından
biride; Ekonomik anlamda güçlü bir ülke olabilmektir.
İçinde bulunduğumuz yüzyıl, bilgi çağıdır.

Daha mükemmeli, daha kısa zamanda piyasaya sürebilmek için, ileri teknoloji alanlarındaki ﬁrmalar bütçelerinin önemli bir bölümünü AR-GE çalışmalarına
ayırmaktadırlar.
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Ekonomik anlamda ileri seviye ülkeler ile rekabet
edebilmek için; İnovasyon ve AR-GE çalışmalarını
ticarete dönüştürmeliyiz ve bu kapsamda üniversite-sanayi işbirliğini sürekli geliştirmeliyiz. Bilgiyi,
ürünün içine gömmeliyiz.
Üniversite-sanayi işbirliği, bölgesel anlamda
gelişmenin sağlanması için oldukça önemli bir husus
olmasına rağmen, Bu konuda ülkemiz açısından
henüz istenen noktanın oldukça gerisinde olunduğunu söylemek mümkünse de, İleriye dönük
ortaya konulan hedeﬂer bu konuda belirli bir bilincin oluşması ve konunun öneminin anlaşılması
bakımından umut vericidir.
Çağın yakalanabilmesi ve teknolojik ilerlemelerin
sağlanabilmesi için Üniversite-sanayi işbirliği ve ARGE çalışmalarına gereken önemin acilen verilmesi
gerekmektedir.

Üniversite - sanayi işbirliği kapsamında; üniversite ve sanayinin ayrı ayrı yatırımlar yapması yerine;
Birlikte teknolojiyi üretime dönüştüren çalışmalar
yapmaları ile kaynakların verimli ve doğru kullanılması sağlanmış olacaktır. Bu işbirliği sayesinde hem
sanayinin hem de üniversitelerin, bilim ve teknolojiyi
yakından takip etmesi ve sorunlarına birlikte çözümler üretmesi sağlanacaktır.” dedi.
Açılış konuşmalarının ardında protokole plaket takdim edildi. Toplantıya verilen arada, Kayseri OSB’de
demokrasi ve milli irade şehitlerinin anısına 6. Cadde
üzerinde açılan ve İç Anadolu bölgesinin en büyük
bayrak projesinin yer aldığı “15 Temmuz Şehitler
Parkı” tüm katılımcılar ile birlikte ziyaret edildi.
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Bir hayali gerçekleştirenlerin hikâyesini anlattı

İdris DEMİREL
“ORGANİZE SANAYİ BİR AİLEDİR, AİLE NASIL YÖNETİLİYORSA
ORGANİZE SANAYİ’DE ÖYLE YÖNETİLMELİDİR.”
“Biz bu memleketin çocuklarıyız. Organize-Belediye diye ayrım olamaz. Herkes bir yatırım yapıyor,
şehrimize aktif olarak çalışmakta fayda var. Yönetim
kurulunun uyumlu çalışması lazım, yönetim kurulunda parazitler çıkarsa, çok zor oluyor. Ben yaşadım,
çok iyi arkadaşlarım yönetime bizim getirdiğimiz insanlar, ama imar konularında anlaşamadığımız arkadaşlarımız oldu. Memleketin bir kuruşunu boşa
harcamamak lazım. Belediyeye düşen işe Organize
Sanayi, Organize Sanayi’ye düşen işlere de Belediye
yardım etmeli, amaç insana hizmet. Organize Sanayi
bir ailedir. Bir aile nasıl yönetiliyorsa Organize Sanayi’de öyle yönetilmelidir!”
Organize Sanayi, Kayseri’nin kalbidir. Konuğumuz aralıksız, 1975 ile 1992 arasında Sanayi
Odası yönetiminde bulunmuş, başkanlık, baş-

kan vekilliği ve üyeliği yapmış Sanayi Odası
Eski Başkanı Sayın İdris Demirel. Efendim hoş
geldiniz, Organize Sanayi ağırlıklı olmak üzere
konuşacağız
Öncelikle zatıâlinize teşekkür ediyorum. Bir maziyi hatırlattınız bana. Kayseri halkına saygılarımı
sunuyorum. Biz bu memlekette doğduk, bu memleketin suyunu içtik, bu memlekete hizmet etmeyi
bir vatandaşlık görevi bildik ve Allah kısmet etti;
1975 yılında Sanayi Odası yönetimine girdim ve 17
sene burada hizmet ettim. İlk Sanayi Odası’na geldiğimizde yönetime seçildik. O zaman aramızda bir
mühendis bulunsun dedik ve Sayın Ahmet Postgil’i
de aramıza aldık. Yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak seçtik. O günlerde çok işler başarmaya

çalıştık. İlk önce, ‘ne yapalım?’ diye düşündük.
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Sanayi Odası’nın eksikleri vardı, öncelikle onları
tamamladık. İnsan para ile her şeyi yapabilir, ama biz
parasız başladık bu işe. Yönetim ile oturup konuştuk;
bizden önce başkanlık yapan arkadaşlarımızın faaliyetlerini etüt ettik. Rahmetlik Cemal Bilgin bu memlekete çok hizmet etti ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptı.
Organize Sanayi’nin kurulması için müracaat etti. Organize Sanayi doğduğu zaman gereken yazışmaları
yaptık.1976 yılında teşebbüs ettik.
Teşebbüsleriniz daha önce de, 1975 yılında
müracaatları tamamladıktan sonra, Organize
Sanayinin kuruluşu ne zaman oldu?
O zamanlar bakanlar kurulundan birçok ilde organize sanayi kurulması için 29.03.1973 tarihinde karar
alındı, biz de uyguladık. Ondan sonra organize sanayi kurma günü bizim yarış günümüz oldu. Vilayet
bize dedi ki, ‘07.01.1970 tarihindeki yazınıza karşılık
Kayseri sanayi odasına müteşebbis heyetini kurup
gereğini yapın’, dediler.
Müteşebbis heyet nasıl kuruldu?
Tabi bakanlar kurulunun kararına göre Kayseri’de
bulunan sanayi odası özel idare ve belediyeler ve
herhangi bir dernek de kurulabilir. Oturup konuştuk,
bu müteşebbis heyet kimlerden oluşur? Önce Özel
İdare, sonra Sanayi Odası, sonra Belediye!
Biz 22 sanayici, toplanıp ‘Kayseri Sanayiciler
Derneği’ni kurduk ve bunu da müteşebbis heyete
bağladık. Müteşebbis heyeti temsilen 2 kişi sanayiciler derneği yönetim kurulu, özel idareden 2 kişi, bir
de müdür olmak kaydıyla 7 kişilik müteşebbis heyeti
kurduk. Kurulduktan sonra biz çalışmalarımıza devam ettik.
İşe başladığınızda kimlerle yola çıktınız?
İlk başladığımızda; Ahmet Postil, İdris Demirel, Ahmet
Barutçu, Mehmet Karabacak, Ali Rıza Özderici, Mehmet Kavafoğlu, Ahmet Alpay, Muharrem Hasbahçeci,
Hayri Çetin, Kemal Doğan, Cemal Erendemir, Mehmet Katartaş. Meclisimizin müteşebbis heyetiydi.
Daha sonra yer seçimi için çalışmalara başladık. O
zaman 20 Şubat’tı, aynı zamanda o tarih benim evlilik yıldönümümdü. Tespit yaptık, geri dönerken kar
başladı.
Aracımızı o alanda bıraktık, Boğaz Köprü’den Ambar
köyüne 4 saatte geldik. Kayserimize Organize Sanayi
kuruyoruz, ama hava kirliliği gibi etkenlerden zarar
görmemesi için ilgili kuruluşlardan bilgileri aldık. İlk
temel, aslında Boğaz Köprü’nün oraya atılmıştı. Ancak o temel de boşa gitmedi. 2. Organize Sanayiyi de
Gesi’nin oraya ayarlamıştık. İlk önce görev bölümü
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yapıldı. İmzası olanlar; Vali Bedri Eser Bey, Hikmet
Gökhan, Sanayi Odasını temsilen Ahmet Postgil,
İdris Demirel, derneği temsilen Abdurrahman Satoğlu, Rasim Yurttaş arkadaşlarımız vardı.
Kuruluş aşamasında mutlaka bazı sıkıntılar
yaşadınız değil mi?
Yaşanmaz olur mu? Öncelikle OSB’yi nasıl geliştiririz,
diye çalışmalar yaptık. Önce müdürlüğü kurduk, ancak yer ve paramız yok. Ahmet Postgil Bey ile Birlik
Mensucat Fabrikasına gittik, ‘demir başlarınızı alıp
hibe edin’, dedik. Sağ olsunlar, gereken eşyaları en
güzide mobilyalardan alıp bize hediye ettiler. Ahmet
Bey zamanla yönetimden ayrıldı. Sonra dostumuz,
sevgili ağabeyimiz Ali Rıza Özderici Bey ile başladık
tekrar. Bu arada, bir kanun meselesi oldu; Organize Sanayi Belediye hudutları içinde mi, dışında mı
diye? Belediye de, İl İmar Müdürlüğü de; ‘bize bağlı
değilsiniz; dediler. Biz ortada kaldık.
Alt yapı ihaleleri yaptıktan sonra sanayicilerimize
arsa satmak mecburiyetindeyiz. ‘Biz ne yapalım
da para kaynağı bulalım?’ dedik. Kredi konusunda müracaatlarda bulunduk ve taahhütname vererek 28.04.1976 tarihinde, ‘bize kredi verin’, dedik.
Parselleri yaptırdık, yol ve suların ihalelerini verdik.
Parseller belli olduktan sonra sanayicilere; ‘ben keﬁl
oluyorum, siz komşudan 10 metre, yoldan 15 metre
çekip inşaatınıza başlayın’, dedim. Sonra DSİ’den
kuyu satın aldık, içme suyunu kazarak çıkarttırdık. Bu
sırada krediyi aldık, ama tamamını harcamadık.
O zamanlar bankalarda faiz furyası vardı, aldığımız
parayı faize verdik, alt yapıyı faiz ile çevirdik. O zaman
Melikgazi Belediye Başkanı Şevket Bahçecioğlu geldi; ‘asfalt paleti alacağız, bizde para yok, sizde var.
Bana para ver, ben de asfalt yapacağım’, dedi. Biz de;
‘öncelikler Organize Sanayinin asfaltını yapacaksın.
Verdiğimiz paraya da keﬁl isteriz, arsa ipotek edeceksin’, dedik. Konuyu yönetime getirdik.
Şimdi o günleri gördük. 50 küsür fabrikamız üretimini yapmış, bir o kadar da üretime hazır. O
günkü mevcut şatları problemleri anlatıyorsunuz
ve oradan Kayseri’nin kalbi durumuna gelen
bir merkez meydana geldi, kolay gelmediği de
aşikar. O günkü Organize ile bugünkü organize
arasında ne farklar var?
Biz altyapıyı ve arsa tahsis etmenin gururunu yaşadık.
Orada ilk etapta 55 fabrika işletmeye açıldı. O günün
heyecanı bambaşka idi. Orada bir duman tüttüğü
zaman, en yorgun, en stresli olduğum zaman bile
hiçbir şeyim kalmıyordu.
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O fedakâr sanayicilerimize nasıl teşekkür edilmez,
bizim yüzümüzü kimseye kara çıkarmadılar. 89
müessesenin ruhsatında imzam var.’15 metre yoldan
10 metre komşundan çek yap arkadaş’, dedik. İlk seferde arkadaşlarımız çok zahmet çektiler. Örneğin,
‘Bayrak Gıda’ ilk suyu çıkartanlardandır. Komşular
birbirlerine elektrik vererek yardımlaşarak bugünkü
duruma geldiler.
Elimizden geldiğince sanayicileri siyasetten uzak
tuttuk, birlik beraberlik ve dayanışma içinde kaldılar.
Bir şeyi yapamadım; avlu duvarlarının 50 cm olması
gerekiyor, fakat arkadaşlar alışkın; 1 metre yapan,
2 metre yapan oldu, çoğunu yıktık. Bir arkadaşım 2
metre yapmış, gittim yanına; ‘arkadaş, duvarı 3 metre
yapmazsan vebalim kalsın üstünde’, diye şakalaştık.
Yazıhanede oturuyorduk, bir arkadaş geldi, Osman
Abinin elini öpmeye çalışıyordu. Bu arkadaş, oğluyla, beni vurmaya yeltenmişlerdi, şimdi özür dilemeye gelmişler: ‘Biz, bunlarını evini yıktık, sanayiden
2 dükkân verdik’ dedi. O zamanlar çevre düzenlemesine yetişemedik. İstimlâkler devam ediyordu, sınırı
tespit edemedik. DSİ’nin mazot parasını verecektim
3 e 4 metre hendek sularını verecekti, etrafına çamlık
ve piknik yeri yapacaktık. O yönüyle bir hasret kaldı
içimizde, bizden sonraki arkadaşların yapmasını ümit
ediyoruz. Parayı faize vererek devlete borcu olmayan
tek OSB Kayseri’dir!

konuşmalarında müteşebbisin önemini ortaya
koyan ifadelerde bulundu. Bu konu hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Özel teşebbüs, her zaman atılımcı yatırımcıdır, parayı
pulu aramaz. Müteşebbisin cebinde para olmaz,
tüm parasını yatırıma harcar. Bugün Kayseri’deki
müteşebbis kişilere hakikaten minnettarız. Biz Organize Sanayi’yi kurarken; ‘küçük Almanya olacağız’,
diyorduk. 40 000 işçi, 5 000 mühendis çalışacaktı. O
zaman da söyledik, Cumhurbaşkanımıza rapor verdik. İstihdam-üretim istedik, bunu da; ‘sizden teşvik
istemiyoruz, istihdama göre kredi verin, teşvik verin,
10 kişi çalışana şöyle, 20 kişi çalıştırana böyle teşvik
verin’, dedik. O zaman ne olacaktı, istihdam artacaktı
ve Avrupa’ya kapılarımız açılacak ve ihracat yapacaktık.
Biz o zaman arkadaşlarımızla, Ali Rıza Bey de istihdam ve teşvik konusunu devamlı söylerdi. Bir gün
Ankara’ya gittik. Ali Rıza Abiyle bakanlar toplantısına
gittik, ‘sen şu adamı lafa tut, ben içeri gireceğim’,
dedi. O sıra bir çaycı çıktı içerden, Rahmetli Turgut
Özal Bey içeri döndü, ‘Ali Rıza Abi, ben adını getirdim,
söyle söylemek istediğini’ dedi. O zaman bakanlar kurulunda onaylattı. Ali Rıza Abi; ‘bakanlar nasıl
gülüyorlar içeride.’ Yani bu memlekette istihdam ve
üretimi artırırsak bu memleket kurtulur.
Şimdi felsefe olarak,
bir kolun tüm parmaklarıyız.
Kanunları, kuralları daha
iyi yapabilmek için
Kayseri’nin önde gelenleriyle iç içeydik,
ayda veya 6 ayda toplantı yaparak ﬁkir
tazelemesi üretimin
artması için gerekenleri
konuşurduk.
Sanayicilerimiz
bu
konuyu göz önüne
getirselerdi 345 parsel yapmıştık. 401
oldu bana, gelen listeye göre, bugün hepsinin bacası tüterdi.

Ankara’da m² si 60, Bolu’da 32 milyon lira biliyoruz, ama Kayseri’de çok daha ucuz oldu.
Onların niye olduğunu içindeki insanlar biliyordur. Sayın Bakan ve Sayın Valimiz de açılış

O günkü müteşebbisler ile rahmetli Özal
tek tek ilgileniyor, her
müteşebbisin üretim
alanı ile ilgili sorularını aktarıyor. Ayrıca öğrencilere
olan yoğun ilgisi dikkat çekiyor, zannediyorum sanayi
bundan da cesaret aldı.
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SEYYİD BURHANEDDİN’İN HAYATI,
ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ
id, gerçeklere dair sözleri güzel söylüyor; sebep de
şeyhlerin kitaplarını, söz ve sırlarını okumuş olmasıdır”
deyince, sözüne karşılık olarak başka biri de: “Sen de
okuyorsun, nasıl oluyor da öyle söz söylemiyorsun “der.
O zaman orada bulunanlar O’nda, “dert, mücahede ve
amel vardır. “İşte bu yüzden gerçekleri daha iyi ifade ettiğini belirtmişlerdir.

Hayatı
Seyyid Burhaneddin Özbekistan’ın güneyinde, Afganistan sınırı üzerinde, Amuderya nehri ile Suhanderya
nehri kavşağında, yeni Tirmiz şehrinin biraz batısında
harabeleri kalmış eski Tirmiz şehrinde (H.56 1/M.1165–
6) senesinde doğmuştur.
Seyyid Burhaneddin, mevlevi kaynaklarında; velilerin
ve gerçeği arayanların tacı, temiz ve arif kişilerin özü,
kılı kırk yaran (müdekkik), keşif ve sırlar sahibi, Allah’a
güvende ve hâkimiyette sebatlı, ilahi bilgide (marifette)
taşkın deniz, meczûbların övündüğü gibi saygı değer ifadelerle anılmıştır.
Kayseri’de vefat eden ve kendi adı ile anılan mezarlıkta türbesi bulunan Seyyid’in hayatı hakkında kesin ve
geniş bilgiye sahip değiliz; anne ve babasının adını bile
bilmiyoruz; hakkındaki bilgiler bazı menakıb kitaplarının
kapalı perdeleri arasında örtülü kalmaktadır. O’nun
hayatı hakkında bilgi veren en eski kaynaklar, Mevlana’nın oğlu Sultan Veled’in (ölm. M. 1312) İbtidânâme
adlı Mesnevîsi, Feridun b.Ahmed Sipehsalar’ın (ölm. M.
1312) Risale’si ve Mevlana’nın torunu Çelebi Arif in müridi olan Ahmed Eﬂâkinin (ölm. M. 1360) Menakıbü’l-Arifîn adlı eserleridir.

Yine Seyyid Burhaneddin,”Güzel söz söylüyor ama sözlerine Sena’î’nin (ölm. H.5251M. 1131) şiirinden alıntılar
yapıyor” dediler. Bu sözden Seyyid haberdar olunca,
şöyle dedi:” Bu, şu söze benzer; güneş güzel ama ışık
veriyor, bunda bir ayıp yoktur. Çünkü Sena’î’nin sözünü
nakletmek, o sözü göstermek, belirtmektir. Zira her şeyi
güneş gösterir”
Seyyid burada, Sena’î’nin sözünü güneşe benzetip,
bu ışıktan da herkesin faydalanması gerektiğini belirtip, diğer taraftan da Sena’î’nin şiirlerinin değerinin
yüceliğini belirtmek istemiştir. Seyyid’in pek cezbeli ve
hararetli bir insan olduğu anlatılır.

Eserleri
Seyyid Burhaneddin’den bize kalan en önemli eseri Ma’âriﬁ’dir. Ma’ârif nevinde yazılan eserler, büyük
sûfîlerin ve din âlimlerinin takrir, vaaz ve sohbetlerinin derlenmesinden meydana gelmiş eserlerdir. Bu
nevi eserlere Makâlât adı da verilmiştir. Ahmed Eﬂaki,
Menâkıbü’l-Arifîn adlı eserinde kaydettiğine göre Sahib-i İsfahâni, Seyyid Burhaneddin’i ziyarete geldiği
zaman “Ma’arif ve esrar” saçtığını ve yine Seyyid’in,
Sultanü’l Ulema ’nın Ma’riﬁ’ni dinlerken kendisinden

O, gerçekleri iyice araştırıp tetkik ettiğinden “ Muhakkik
“insanların kalplerinden geçen gizli sırları keşif yolu ile
bildiğinden de, “Seyyid-i Sırdân “ lakapları verilmiştir.

Şahsiyeti
Seyyid Burhaneddin, Sultanü’l-Ulema Bahaeddin Veled’e intisap ettikten sonra, bütün ömrü, mücahede,
riyazet ve müşahede ile geçmiştir. Gençliğinde Bahaeddin Veled’in manevî eğitim altında kırk gün hizmet
ettiğinden dolayı velilik ve keşif sıralarına vakıf olmuştur. O, daima tevhidden bahsetmiş, marifetin sırrı olan
hakikatleri açıklamaya çalışarak, dünya gösterişine
aldanmamayı tavsiye etmiştir. Birçok hakikatleri ve sırları güzel ifade edip, açıklandığından dolayı devrinde
tenkide uğramıştır: Zamanın şeyhlerinden biri, “Seyy-

geçtiğini kaydeder. Bu sohbet ve nasihatlere “meclisde deniliyordu. İşte bu sebepten Mevlana’nın yedi meclisini içeren eserine,” Mecalis-i Seb’a” adı verilmiştir.
Seyyid Burhaneddin 1244 yılında vefat etmiştir. Ahmet
Eﬂaki’ye göre ölüm hadisesi şöyle gerçekleşmiştir:
“Seyyid hazretlerinin ömrü sona erip de öteki dünyaya
hareketi yaklaşınca hizmetçisine bir testi sıcak su hazırlamasını emretti.
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Hizmetçi biraz sonra gelip, ‘Suyu ısıttım’ deyince
Seyyid, ‘O halde git kapıyı sıkıca kapat ve dışarıda,
Garip Seyyid dünyadan göçtü diye sala ver dedi.
Hizmetçi, ‘Ben de ne yapacak, diye başımı ibadethanenin kapısına koyup, gözetledim. Seyyid kalktı,
abdest aldı, gusletti, elbisesini giydi, ecel kadehini
içerek evin bir köşesine kıvrıldı ve ‘Gökler temizdir,
feleklerde olanların hepsi temizdirler. Temiz ruhlar
hazırlamışlar, Ey bana bir emanet veren hazır ve nazır
Allah lütfedip gel. Bu emaneti benden al. İnşallah beni
sabredicilerden bulursun’ diye bağırdı ve ruhunu Allah’a teslim etti.”
Seyyid’in ölüm haberi üzerine matem törenleri tertip
edilir. Ölüm kırkı geçtikten sonra bu hususta Kayseri
Valisi Sahib Şemseddin, Mevlâna’ya mektup gönderir, Mevlâna saygı göstererek ulu arkadaşlarıyla birlikte
Kayseri’ye gelir, Seyyid’in kabrini ziyaretten sonra
yeniden matem töreni tertip ederler. Sahib Şemseddin, Seyyid’in bütün kitaplarını ve cüzlerini onlara
arzeder, onlar kitapların içinden kendi istediklerini alır, yadigâr olmak üzere birkaç risaleyi de Sahib
Şemseddin’e bağışlayıp tekrar Konya’ya hareket ederler.
Seyyid Burhaneddin’in türbesi Talas Caddesi üzerinde kendi adıyla anılan büyük mezarlığın içinde bulunmaktadır. Seyyid Burhaneddin’in türbesi, Ankara
Valisi Abidin Paşa’nın yardımı ile Kayseri Mutasarrıfı
Mehmet Nazım Paşa tarafından 1892 yılında
yaptırılmıştır.

SÖZLERİ
Sevgi bilgisi Allah’a aittir; kimden Allah sevgisi bilgisini duyarsan bil ki o, Allah dostudur.
Şevk, sevgi ağacının ışığıdır; aşk da meyvesidir.
Zikir, korkunun üstünlüğüyle ve sevginin şiddetiyle
gaﬂet meydanından müşahede genişliğine çıkmaktır.
Bilgi, marifet bilgisidir. Hiçbir şey bilmesen bile, kendini tanıdın, bildin mi, bilginsin, arifsin.
Akıllar, yaratılışta noksan olabilir. Fakat çalışmakla bir
yere varır, olgunluğa kavuşur.
İnsan, halkla ne kadar karışır, uzlaşırsa o kadar Hakk’a
yaklaşır.
Sağa, sola selam vermenin manası şudur: Ey inanan kardeşlerim, siz benim şerrimden, hainliğimden
eminsiniz.
Şeyh, kendi varlığından ve benliğinden kurtulmalıdır
ki, başkalarını görsün ve gözetsin.
Allah, beni aziz etmiş; ben kendimi hortlatamam ki. Böyle iş yaparsam, bu zulüm
olur.
Kimde hakikat derdi yoksa,
hakikati istemiyor demektir.

Türbe kare planlı olup, kesme taştan
yapılmış, üzeri kubbe ile örtülmüştür.
Bu kubbe giriş kapısı dışındaki bölümler tonozlarla kubbeyi
desteklemiştir. Türbenin güneyinde
ve bitişiğinde de Emir Erdoğmuş’un
türbesi bulunmaktadır. Seyyid Burhaneddin türbesi 19. yüzyılın sonunda yapılmış olmasına karşılık Selçuklu üslubundadır. Giriş kapısı üzerinde
kitabesi bulunmaktadır. Kitabesinde
şu ifadeler yer almaktadır:
“Fard-ı âdab ile zair muhlis ki
budur
Merkad-ı muhterem-i Hazret-i Burhaneddin
Çeşm-i irfanına kuhi istersen olmalısın
Cephe say-ı kadem-i Hazreti-i Burhaneddin.”
Günümüz Türkçesi ile:
“Ey ihlas sahibi ziyaretçi! Burası,
Hazretı Burhâneddin’in hürmete layık
türbesidir.
Eğer irfanının gözüne sürme çekmek istiyorsan,
Burhâneddin Hazretleri’nın ayağına, alnını
sürmelisin.”
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Her şeyden kaçmak
kolay da, kendi nefsinden kaçmak, zordur.
İbadetin özü, nefsin
erimesidir; geri kalanın
hepsi de ibadetin kabuğudur.
İsteğine, şehvetine uydukça
rezil olur gidersin.
Sen, yalnız şu şarabı haram
sandın; nice şehvetler vardır ki, adamı
sarhoş eder.

Seyyid Burhaneddin Türbesi
Ömrünün son yıllarını Kayseri’de geçiren Mevlana
Celaleddin Rumi’nin hocası Seyyid Burhaneddin
hazretlerinin türbesi bugün Kayseri’de en çok ziyaret
edilen türbelerin başında gelmektedir. Seyyid Burhaneddin Türbesi; Ahmet Eﬂaki’nin “Ariﬂerin Menkıbeleri” isimli eserinde asıl isminin Hüseyin olup,
1165 yılında Özbekistan’ın Tirmiz kentinde doğduğu
ifade edilmektedir. Mevlana Celalleddin Rumi’nin
hocasıdır. 9 yıl boyunca Konya’da Mevlana’nın hocalığını yapmış ve Konya’ya geçmeden önce 2 ay
Kayseri’de kalmıştır.
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Ziyaret
ve
Ziyaretçiler...
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CUMHURBAŞKANIMIZA ZiYARET
Yönetim Kurulu Başkanımız
Tahir Nursaçan
Cumhurbaşkanımıza
MARKA Dergimizi Takdim Etti.

BAŞBAKANIMIZ
Binali YILDIRIM ZiYARETi
Yönetim Kurulu Başkanımız
Tahir Nursaçan
Başkanımıza MARKA
Dergimizi Takdim Etti.
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EKONOMİ BAKANI
NİHAT ZEYBEKÇİ İLE
GÖRÜŞME
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Nursaçan Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekçi’yi makamında ziyaret etti. Yeni hükümette üstlendiği
Ekonomi Bakanlığı görevinin hayırlı
olmasını dileyen Nursaçan, Bakan
Zeybekçi ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede;
Nursaçan tarafından, Bakan Zeybekçi’ye Kayseri OSB’de devam
eden uygulamaya dönük projeler
hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

KAYSERİ OSB YÖNETİMİ,
BİLİM, SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANIMIZ
FARUK ÖZLÜ’YÜ ZİYARET ETTİ
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan,
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
Seyhan Arifoğlu, Özer Bostancı, Nihat Küçükusta ve Ali İstanbulluoğlu
ile Bölge Müdürü Ali Yaprak’ın hazır
bulunduğu ziyarette, OSB tarafından
yürütülmekte olan mevcut
projeler, sanayinin ihtiyaç ve beklentileri,
yatırım, üretim, istihdam ve ihracata
dair bilgiler sunuldu.
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANIMIZ
MEHMET ÖZHASEKİ
ZİYARETİ

TBMM BAŞKANIMIZ
İSMAİL KAHRAMAN
ZİYARETİ
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TOBB BAŞKANI
RIFAT
HİSARCIKLIOĞLU
ZİYARETİ

VALİ, SÜLEYMAN KAMÇI’YA
HAYIRLI OLSUN
ZİYARETİNDE BULUNULDU
Bölgemiz Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir NURSAÇAN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Şeref ÖZDEMİR, Üye Seyhan ARİFOĞLU, Üye
Özer BOSTANCI ile Denetim Kurulu Üyesi
Ali İSTANBULLUOĞLU ve Bölge Müdürümüz
Ali YAPRAK, Malatya Valisi iken Kayseri
Valiliği’ne atanan Süleyman KAMÇI’yı hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, OSB tarafından halen yürütülmekte
olan ve hedeﬂenen hizmet ve faaliyetler
hakkında bilgiler sunuldu.
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VALİ SÜLEYMAN KAMÇI’YA
HAYIRLI OLSUN
ZİYARETİNDE
BULUNULDU
Bölgemiz Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir NURSAÇAN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Şeref ÖZDEMİR,
Üye Seyhan ARİFOĞLU, Üye Özer
BOSTANCI ile Denetim Kurulu Üyesi Ali İSTANBULLUOĞLU ve Bölge
Müdürümüz Ali YAPRAK, Malatya
Valisi iken Kayseri Valiliği’ne atanan Süleyman KAMÇI’yı hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, OSB tarafından halen
yürütülmekte olan ve hedeﬂenen
hizmet ve faaliyetler hakkında bilgiler sunuldu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
MUSTAFA ÇELİK İLE KAYSERİ OSB
FUAR MERKEZİ GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan
ile Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik Kayseri Fuar ve Kongre Merkezi’nin ﬁzibilite çalışmaları hakkında görüştü.
Büyükşehir
Belediye
Başkanı
Mustafa Çelik, “Kayserimiz için
yeni bir fuar merkezinin önemli bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz.
Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi
olarak yapılacak olan çalışmaların
destekçisi olacağız. Yapmış olduğu değerli çalışmalardan dolayı
Sayın Nursaçan’a teşekkür ediyorum” dedi.
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KAYSERİ OSB YÖNETİM
KURULU’NDAN,
SGK İL MÜDÜRÜ
HACI ALI HASGÜL’ E
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

KAYSERİ OSB YÖNETİM
KURULU’NDAN
KAYSERİ SANAYİ ODASI
YÖNETİMİNE
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Bölge Müdürlüğümüzün organizesinde, bölgemiz genelinde faaliyet gösteren ﬁrmaların üst düzey yöneticileri için “ Muhasebe ve Mali Analiz Eğitimi “ düzenlendi.
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Şaban UZAY tarafından
verilen eğitimde; Finansal Tablolar, Muhasebenin Türleri, Muhasebenin İlke ve Kavramları, Muhasebe Verilerinden Yararlanan İlgili Taraﬂar, Muhasebeye Yön Veren Yasal Düzenlemeler, Türk Vergi Mevzuatı, Tek
Düzen Muhasebe Sistemi, Uluslararası Finansal Raporlama, Türkiye’de Muhasebe Standartları, Yeni TTK,
Sermaye, Öz Sermaye, Nakit Esası, Tahakkuk Esası, Gelir-Gider, Maliyet, Temel Muhasebe Denklemi, Bilanço, Belgeler ve Kayıt Düzeni, Mizanlar, Dönem Sonu İşlemleri, Amortisman, Finansal Analiz ve sair ilgili
konulara değinildi.
Bölgemiz Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan ARİFOĞLU, Bölge Müdürümüz Ali YAPRAK, Bölge Müdür Yardımcımız Adil ÖZHAN ve ﬁrma yöneticilerimiz tarafından yoğun bir ilgi takip edilen söz konusu eğitim faaliyetlerine belirlenen program dahilinde devam edilecektir.
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RAMAZAN AYI
ETKİNLİKLERİ
Ramazan, hayatımızın iyi yönde değiştiği ve
geliştiği bir aydır.

ve hoşgörünün ne demek olduğunu eninde
sonunda kabul edeceklerdir.

Ramazan, aynı zamanda hatalarımızla yüzleşme, kusurlarımızdan arınma ayıdır.
Kendi halimize şükrederken, bütün insanlık
için esenlik, huzur ve kardeşlik adına neleri
yapabileceğimizi bir kez daha düşünme ayıdır
Ramazan Şerif.

Üstat Necip Fazıl’ın;

Dünyanın yüzde 99’u, kalan yüzde 1’i için
çalışıyor.
Şu an sayıları 100 civarında olan dolar milyarderlerinin sahip olduğu zenginlik, dünya nüfusunun yarısını oluşturan 3.5 milyar insanın toplam varlığına eşitse, yani terazinin kefesinde
100 kişi, diğer kefesinde 3.5 milyar insanın
toplam varlığına eşitse, Burada büyük bir adaletsizliğin olduğu, ciddi bir sorunun var olduğu
tartışılmaz bir durumdur.

“Bir Kişiye Tam Dokuz, Dokuz Kişiye Bir Pul
Bu Taksimi Kurt Yapmaz, Kuzulara Şah Olsa.”
İfadesi, bu durumu bizlere ne kadar veciz
açıklamaktadır.
Arzumuz; yangın yerine dönen İslam coğrafyasının yaralarının bir an önce sarılması, huzura,
barışa ve kardeşliğe kavuşmasıdır.
Rabbimiz, “ Ensar “ bilinciyle hareket eden herkesten razı olsun. Bizleri de onların zümresine
ilhak eylesin.

Bu kadar büyük bir yükü, bu kadar büyük bir
adaletsizliği dünya kaldıramaz artık.

Birlik ve beraberliğin olduğu yerde kardeşlik,
huzur, bolluk, bereket ve rahmet vardır.

Dünyanın beşten büyük olduğunu hala kabullenemeyen güçler, sevgi, saygı, adalet

Allah, birliğimizin, beraberliğimizin bozulmasına fırsat vermesin.
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ERCİYES DAĞI
ZİRVE TIRMANIŞI

H

acılar Arama Kurtarma Havacılık Dağcılık
ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından
geleneksel olarak organize edilen ve bu yıl
22’incisi düzenlenen zirve tırmanışı için yurdun
çeşitli illerinden gelen 50 dağcı ve yüzlerce
doğa tutkunu, 2700 metre yükseklikteki
Sütdonduran yaylasında bir araya geldi.
Hacılar Belediyesi ve bünyesindeki HADAK
tarafından bu yıl 22’incisi düzenlenen
Erciyes Dağı Zirve Tırmanışı ve
Sütdonduran Yaylası kampına Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Nursaçan’ın yanı sıra Vali Yardımcısı
Mehmet Aktaş, İncesu Kaymakamı
Tarık Bahadır, Hacılar Belediye ve HADAK
Başkanı Doğan Ekici, Kayseri Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici,
Kayseri Esnaf Kefalet Kooperatiﬁ Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Alan,
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı
Alaattin Karaca, Hacılar Belediye’si Meclis
Üyeleri, İşadamları, dağcılar ve doğasever
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vatandaşlar katıldı. Kayseri OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan yaptığı
konuşmada, ” Belediye başkanımızdan
Sütdonduran Yaylası’na Avrupa’da olduğu gibi
ahşap ve doğaya uygun binalar yapmasını tavsiye ederim.
Böylece Erciyes’e ve Sütdonduran Yaylası’na
olan ilgi çok daha artacaktır” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE

FUAR
REHBERİ
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SAYGIDEĞER ÜYELERİMİZ / SANAYİCİLERİMİZ
Bölgemizde faaliyet gösteren tüm üyelerimize / sanayicilerimize;
mevcut hizmet binamız ve yeni inşa edilmekte olan hizmet binamızla ilgili olarak 20 Eylül 2016 tarih ve 01-122 / 069513 sayılı yazı ile
detaylı bir bilgilendirme yapılmıştır.
Özetle;
Melikgazi Belediyesi- Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün
29.07.2016 tarih ve 84200147/1614 sayılı yazısı üzerine “mevcut
eski hizmet binamız “;
“Deprem Bölgelerinde
Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik “ ve “ 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun “
Hükümlerine Göre;
“ RİSKLİ YAPI OLDUĞUNDAN, TAHLİYE EDİLMESİ VE YIKILMASININ GEREKLİ “ olduğu,
Tebliğ tarihinden itibaren “ 90 gün “ içerisinde, söz konusu
“ RİSKLİ YAPININ TAHLİYE EDİLMESİ ve YIKTIRILMASI “,
Aksi takdirde, tespiti yapılan riskli yapılar ve riskli olduğu kesinleşen yapının idari makamlar tarafından yıktırılacağı,
Riskli yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerini engelleyenler hakkında idarece ve müdürlükçe Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı “ ihtar olunur “ açıklamaları üzerine;
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak; aşağıda belirtilen yeni adresinde faaliyetine devam edecektir.
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BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN “ GEÇİCİ “
YENİ ADRESİ :
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 9.Cd. No:3
Melikgazi / KAYSERİ
Kayseri OSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi – METEM – alanı
içerisinde yer alan “ Öğrenci Yurdu Binası” nın 1. Katı , Raylı sistem son durak ile önceki durak arasındaki OSB girişi
Durumu siz kıymetli üyelerimizin / sanayicilerimizin bilgisine
sunar, bol ve bereketli kazançlar dileriz.

BİR BAYRAK RÜZGAR BEKLİYOR !
Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor.
Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgar bekliyor.
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?
Destanını yapmış, kasideye kanmış.
Bir el ki; ahretten uzanmış,
Edeple gelip birer birer öpsün diye fâniler!
Öpelim temizse dudaklarımız,
Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız.
Rüzgarını kesmesin gövdeler
Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasîdeler.
Geri gitsin alkışlar geri,
Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!
Ona oğullardan, analardan dilekler yeter,
Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter!
Söyledi söyleyenler demin,
Gel süngülü yiğit alkışlasınlar
Şimdi sen söyle, söz senin.
Şehitler tepesi boş değil,
Toprağını kahramanlar bekliyor!
Ve bir bayrak dalgalanmak için;
Rüzgar bekliyor!
Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin;
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye? ...
Arif Nihat ASYA

