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Seda ALKIM

Genel Yayın Yönetmeni

Değerli Okurlar;

İstanbul Anadolu Yakası OSB olarak 
bölgemizin başarılı sanayicileri 
ve üreticilerine en iyi hizmeti 
sunmanın azim ve kararlılığıyla 
birlikte; sanayicilerimizin misyon 
ve vizyonuna yakışan değişim 
ve dönüşümlerle de donatmaya 
devam ediyoruz. Değerli 
üyelerimizden aldığımız güç ve 
motivasyon ile bölgemize en iyi 
hizmeti sunmak için 2016 yılında 
nice organizasyonlara imza attık.

İstanbul Anadolu Yakası OSB’nin 
sanayi açısından önemli bir 
başvuru kaynağı olan ve 
okurlarımızdan büyük beğeni 
kazanan dergimizin bu sayısında; 
İstanbul Anadolu Yakası OSB’ye 
ilişkin yeni gelişmeler, ekonomiye 
ve sanayiye yönelik çalışmalar, 
incelemeler, güncel konulara ilişkin 
uzman görüşleri, başarı öyküleri ile 
iş dünyasının önemli iş adamlarının 
söyleşileri yer almaktadır.

Keyifle okumanız dileğiyle…

HÜSEYIN BOZDAĞ M. TALHA ÇAMAŞ

SEYAHAT TARIHÇE

Hadımköy sanayicisi 
dönüşüm istiyor

Ufku eğitim,
gıdası şefkat

7 Şaheser, 
7 Sihir

Endüstriyi 
ısıtan buluş

36 44

54 56
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MURAT ÇÖKMEZ

Sanayicimizle Birlikte Her Gün Daha İleriye

İstanbul Anadolu Yakası OSB 

Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Anadolu Yakası OSB olarak bizler, üretimi, altyapısı ve niteliğiyle olduğu kadar, sosyal donatıları 
ve temsilcilikleriyle de kendini sahip olduğu marka değerini yükseltmeye adamış bir yönetimiz.

Değerli Üyelerimiz ve Okurlarımız,

Üyelerimize hizmet için çıktığımız bu yolda, 
kendimizle yarışarak yaptıklarımızı hep 
bir basamak daha yukarı taşımayı misyon 
edindik. Böyle onurlu bir göreve gelmenin 
sevinci içimizi sarmıştı ve üstlendiğimiz 
sorumluluğun da bilincindeydik. Uyum içinde 
çalışan bir yönetim ve şeffaf bir hizmet anlayışı 
ile yola koyulduk.

Üyelerimizin beklentilerini karşılamak, Avrupa 
standartlarındaki hizmetlerle sanayicilerimizi 
buluşturmak, yasal çerçeveler kapsamında 
katılımcılarımızın sorunlarına çözüm sunmak, 
bölgesel ve sektörel sorunları çözmek, mesleki 
faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerimizi 
bir araya getirmek ve koordinasyonlarını 
yükseltmek, iş geliştirmek ve eğitimlerle 
farkındalığı yükseltmek gibi konularda daha 
başarılı olmak için bölgemizde başlattığımız 
akreditasyon çalışmaları devam etmektedir.

Bulunduğumuz her platformda dile 
getirdiğimiz gibi, altyapıda noksanımızın 
bulunmadığı, üstyapıda ise parmakla 
gösterildiğimiz bir bölge haline gelme 
idealimiz için efor sarf ediyoruz. Gönül 
rahatlığıyla ifade edebiliriz ki, üretim, 

altyapı, çevre, güvenlik ve lojistik gibi önemli 
kalemlerde belirlediğimiz çizginin üzerine 
çıkmamıza çok az kaldı. Misafirlerimiz ve 
çalışanlarımız rahat edebilsin, bölgemize her 
noktadan erişim sağlanabilsin diye giriştiğimiz 
yol ve ulaşım çalışmalarımızı, OSB’mize 
yaptığımız durakla pekiştirdik. 

Bölgemizde açılan temsilciliklerle, sanayicimize 
götürdüğümüz hizmetin sosyalliğini ve 
kalitesini artırmış olduk. OSB’miz içerisinde 
katılımcılarımız işletmelerinin talep ve 
ihtiyaçlarını anında karşılayabilsin diye 
KOSGEB temsilciliğini, KOBİ’lerimiz işlemlerini 
hızlı tamamlayabilsin diye İstanbul Sanayi 
Odası temsilciliğini, firmalara eğitim 
verebilmek amacıyla Uygulamalı Eğitim 
Merkezi’ni ve teknolojimizi ticari zemine bir 
an evvel oturtmak için Marmara Üniversitesi 
İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi 
temsilciğini açtık. Bölgemizde açılan 112 Acil 
Servis’in temsilciliğiyle de çalışanlarımızın 
zor zamanlarında hemen yanı başlarında 
olduğumuzu, sağlıklarını sağlıklarımız kadar 
önemsediğimizi göstermek istedik. 

Akıllı üretim süreçlerini güçlendirerek hatasız 
üretim mükemmelliğini artıracak, firmalara 

verim ve zaman tasarrufu fırsatı sunacak yeni 
dönem sanayi metodolojisi Endüstri 4.0’la ilgili 
de entegrasyon çalışmalarımızı hızlandırdık. 
Üniversitelerle ve sağlık kurumlarıyla da 
irtibatımızı daha sağlam zemine oturtma 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kurumsallaşma, kurumsal yönetim, 
odalar ile üyeler arasındaki iletişimi 
arttırma, standardizasyon, Ar-Ge ve bilişim 
teknolojisinin yönetimi hususlarında başarılı 
adımlar atıyoruz. Bu vesileyle, OSB’ler ile 
üyeler arasındaki iletişime katkısı olduğuna 
inandığımız, yönetime gelişimizin ikinci 
devriyesinde de çıkacak olan Sınaî Dergimizi 
sizlere sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Ünlü düşünür Syrus’un da söylediği gibi; 
‘Yuvarlanan taş yosun tutmaz.’ Bizler de bu 
düşünceden hareketle İstanbul Anadolu 
Yakası OSB olarak üyelerimizin her zaman 
yanında olmaya ve onları başarıya ulaştıracak 
çalışmaları ertelemeden gerçekleştirmeye 
devam edeceğiz. 

Şahsım ve Yönetim Kurulum adına, siz değerli 
üyelerimize sağlık ve mutluluğun yanında 
bol kazançlı, bol yatırımlı ve üretken bir yıl 
temenni ederim. 
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OSB 
çalışanlarına 

atık eğitimi
Türkiye’nin önde gelen kuruluşla-
rından olan İzmit Atık ve Artıkları 

Arıtma, Yakma ve Değerlendirme 
A.Ş. (İZAYDAŞ), tecrübe ve birikim-
lerini sektörün aktörleriyle paylaşı-
yor. İstanbul Anadolu Yakası OSB 
Bölge Müdürlüğü Çevre Koruma 

ve Kontrol Birim Sorumlusu Çevre 
Mühendisi Arzu Pekin, Laboratuvar 

Sorumlusu Akın Aksoy, Laborant 
Nail Arıslan, Fikret Uysal ve Yüksel 

Köksal; atık yönetimi konusunda 
İZAYDAŞ tarafından organize edilen 
“31. Dönem Atık Yönetimi Eğitimi”ne 

katılarak katılım sertifikası almaya 
hak kazandı. Eğitimde, atık ile ilgili 

yasal mevzuat, tehlikeli atıkların top-
lanması, taşınması, bertaraf edilme-
si, denetim, atık yönetiminde karşı-
laşılan sorunlar ve çözüm önerileri 
hakkında katılımcılar bilgilendirildi. 

Geleceğin bayındır OSB’si

Altyapısından üst yapısına, aydınlatmasın-
dan peyzajına kadar teknik ve estetik tüm 
kalemlerde çalışan İstanbul Anadolu Yaka-
sı OSB, bölgeyi bayındır hale getirecek alt-
yapı çalışmalarını sürdürüyor. İçme suyu, 
yangın hidrantları, yönlendirme tabelaları 
ve asfaltlama gibi tüm yenilikleri sana-
yicilerin talep ve ihtiyaçlarını karşılamak 
için devreye almakta olduklarını belirten 
İstanbul Anadolu Yakası OSB Bölge Müdü-
rü Ayla Dev, bölgede yürütülen iyileştirme 
çalışmaları hakkında konuştu. 

Gazi Bulvarı’na yeni durak

1.Sanayi Caddesi ve Gazi Bulvarı’ndaki 
tretuvar çalışmalarını tamamladıklarını 
belirten Dev; “Diğer caddelerde ise çalış-
malarımızda sona yaklaştık. Yollarımızın 
asfaltlama çalışmaları tam gaz sürüyor, 
Gazi Bulvarı’na otobüs durağımızı koyduk, 
OSB’nin giriş ve çıkışına da otobüs durak-
ları koyacağız” dedi.

Altyapıda eksiğe yer yok

Atık su ve yağmur suyu hatlarının kısmi 
yenileme çalışmalarının tamamlandığını 
vurgulayan Bölge Müdürü, içme suyu 
hatları yenilenerek, abone bağlantılarının 
da yenilenme çalışmalarının tamamlandı-
ğını ifade etti. Ağaç dikimi çalışmalarının 
devam ettiği bölgede, firmaları gösteren 
yönlendirme tabelalarının da yenilen-
mekte olduğunu vurgulayan Dev; OSB’de 
güvenlik zafiyetine mahal vermeyecek 
Mobese sisteminin yakında devreye 
alınacağını, OSB’nin mevcut giriş ve çıkış 
taklarında yenileme çalışması yapılacağı ve 
su deposundaki mekanik kısımda yenile-
me çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Bir OSB’yi OSB yapan altyapı ve iyileştirme çalışmaları İstanbul 
Anadolu Yakası OSB’de son sürat devam ediyor. Bölge, içme suyundan 

otobüs durağına kadar farklı birçok konudaki talebi yerine getirme 
hususunda adeta kendiyle yarışıyor. 

İstanbul Anadolu Yakası OSB Bölge Müdürü 
Ayla Dev, altyapı çalışmaları hakkında 

‘ilerliyoruz’ mesajı verdi. 

Eksiklerini bir bir gideriyor:
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Gündem piyasa 
beklentileri

İstanbul Anadolu Yakası OSB, sana-
yicilere yönelik, ekonomik gelişme-

lerle ilgili bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi. 3. Göz Danışmanlık fir-
masının CEO’su Ekonomist Hikmet 
Baydar öncülüğünde İstanbul Ana-
dolu Yakası OSB Bölge Müdürlüğü 

Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 
toplantıda, 15 Temmuz sonrası 

ekonomi, mali piyasaların beklenti-
leri, şirketlerde varlık ve yükümlülük 
yönetimi, nakit sıkıntısı ve çözümleri 
ile ilgili bilgileri katılımcılara aktardı.

Hizmet sanayicinin 
ayağına geldi

İstanbul Anadolu Yakası OSB (İAYOSB) 
Müdürlüğü’nde yer alan İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) Tuzla Hizmet Birimi hizme-
te açıldı. İstanbul Anadolu Yakası OSB 
Başkanı ve aynı zamanda İSO 6. Meslek 
Komitesi Başkanı Murat Çökmez, yerinde 
hizmet düşüncesiyle bölgeye kazandırı-
lan temsilciliğin, sanayicilerin işlerini ko-
laylaştırdığını ve trafikte yaşanan zaman 
kaybını önlediğini dile getirdi.
Açılış öncesi, İstanbul Anadolu Yaka-
sı OSB yönetimi,  İSO Başkanı Erdal 
Bahçıvan ve İSO Yönetim Kurulu üyeleri 
ile Dodo Balık Restaurant’ta öğle yeme-
ğinde bir araya geldi. Daha sonra İSO 
Tuzla Hizmet Birimi’ne geçen OSB ve İSO 
yöneticileri açılış törenine katıldılar. Çök-
mez ve beraberindeki heyetin ev sahip-
liğinde yapılan açılış töreni, İSO Başkanı 
Erdal Bahçıvan, İSO Başkan Yardımcıları 
Adnan Dalgakıran, İrfan Özhamaratlı ve 
İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi 
Kemal Akar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Zamandan tasarruf

İstanbul Anadolu Yakası OSB Başkanı 
Murat Çökmez, İSO Tuzla Hizmet Biri-
mi’nin, sanayici firmalarına yönelik pek 
çok işlemin yerinde yapılmasına olanak 
sağladığını söyledi. Çökmez, “Hizmet içe-
riği olarak; 5174 sayılı Kanun’un 26. mad-
desinde sayılan belgeleri düzenlemek ve 
onaylamak, kapasite raporu ve muhtelif 
ekspertiz raporları müracaatlarının kabu-
lü, kapasite raporu onaylı suret verilmesi, 
oda üyelik işlemleri ile ilgili tüm müraca-
atların kabulü, faaliyet belgesi (oda sicil 
kayıt sureti) düzenlenmesi, ihale durum 
belgesi verilmesi, Bağ-Kur formlarının 
onaylanması, denklik belgelerinin (ustalık 
ve kalfalık) onaylanması, imalatçı belgesi 
düzenlenmesi, İmalat Yeterlilik Belgesi 
düzenlenmesi, İhracatta Dolaşım Bel-
geleri Satış ve onayı, hizmet ücretleri ve 
üye aidat/munzam aidat tahsilatları yer 
alıyor” dedi.

İstanbul Anadolu Yakası OSB’de bulunan 
İstanbul Sanayi Odası Tuzla Hizmet Binası, firmalara yönelik 

birçok işlemin yerinde yapılmasını sağlıyor.
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Ar-Ge 
ortaklıkları 
kurulacak
İstanbul Anadolu Yakası OSB, Sanayi 
4.0 alanında Ar-Ge ortaklıkları ku-
rulmasını hedefleyen 2. Türk-Alman 
İnovasyon Zirvesi’nde destek için 
oluşturulan Danışma Kurulunda yer 
aldı. Zirve, iki ülkeden yenilikçi ve üre-
tici şirketlerin, kurum ve kuruluşların 
kıdemli yöneticilerini, sanayicileri ve 
bilim insanlarını, üretim sanayinde 
dijitalleşme konusunun tartışılması 
ve kalıcı iş birliklerinin kurulabilmesi 
amacıyla 15-16 Mart 2017 tarihle-
rinde Le Meridien Otel’de bir araya 
gelecek. Birincisi Global Success 
Club (GSC) tarafından 2014 tarih-
lerinde Frankfurt ´ta düzenlenen 
zirvede, otomotiv, makine, kimya, 
yenilenebilir enerji, elektrik, tıbbi ve 
otomasyon teknolojileri gibi farklı 
sektörlerde  “Sanayi 4.0” alanında 
yürütülen çalışmalar ele alındı. 
Zirvede bu yıl ilk kez “Türk-Alman 
İnovasyon Ödülü” de verilecek.

Sanayiciden 
Endüstri 4.0’a yoğun ilgi

Üretim süresi, maliyetler ve 
üretim için ihtiyaç duyulan 
enerji miktarının azalması, 
üretim miktarı ve kalitesinin 
artmasını öngören Endüstri 
4.0, İstanbul Anadolu Yakası 
OSB’de masaya yatırıldı. 
Endüstri 4.0 çerçevesindeki 
tüm faaliyetlerde otomas-
yon teknolojisi kullanıcıları için 
sağlanan avantajların konuşuldu-
ğu “Endüstri 4.0 ve Gelişen Teknolojiler 
Semineri”, İstanbul Anadolu Yakası OSB 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Geleceğin ürünleri anlatıldı 

Festo Yönetim Kurulu Başkanı Osman Türü-
dü, Festo dünyasının Endüstri 4.0’a bakışı ve 
yaklaşımı hakkında dinleyicilere bilgi aktardı. 
Daha sonra söz alan Marmara Üniversitesi 
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nihat Akkuş, “Endüstri 4.0  ve 

Gelişen Teknolojiler” konu-
sunda yaptığı sunumda, gele-
ceğin ürünlerinde beklenen 
değişimler ile bu ürünlerin 
üretimi için ihtiyaç duyulan 
altyapı ve üretim otomasyo-

nu hakkında konuştu.

Çözüm ve projeler

Festo Müşteri Çözümleri Müdürü Fikret 
Akyüz ise “Fabrika Otomasyonu Çözümleri” 
konulu sunumunda, projelerin ana konu-
larının taşıma ve pozisyonlama sistemleri, 
hareket kontrolü, proses otomasyonu, 
enerji verimliliği ve servisler başlıkları altın-
da toplandığını söyledi. Akyüz, sunumda bu 
çözüm ve projelerden bahsetti. Robothes-
pian isimli insansı robot ve Expotianer aracı 
da organizasyonda büyük ilgi gördü.

“Endüstri 4.0 ve Gelişen Teknolojiler Semineri”nde dinleyiciler 
geleceğin ürünlerinde yaşanacak değişimler hakkında bilgilendirildi.

Işınay Kemmler
Global Success Club CEO’su

İstanbul Anadolu Yakası OSB, akıllı üretim metodolojilerini temel alan Endüstri 4.0’ı konuştu.

Osman Türüdü Fikret Akyüz Nihat Akkuş
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OSB’de led’li 
aydınlatma

Tüm altyapı ve üstyapısını yeni-
lemek için çalışmalarını aralıksız 

sürdüren İstanbul Anadolu Yakası 
OSB’de aydınlatma direkleri yeni-

lendi. 1.Sanayi Caddesi’ndeki beto-
narme olan aydınlatma direklerinin 

galvaniz aydınlatma direklerine 
dönüşüm süreci tamamlandı. Gazi 
Bulvarı’ndaki aydınlatma direkleri-

nin armatürleri led’e dönüştürüldü. 

Sektörün kalbi bu zirvede attı

2. Private Label Zirvesi 2016, pekakendecilik 
sektörünün nabzını tuttu. Özel Markalı Ürün-
ler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (Plat) 
tarafından düzenlenen zirve, sektörün önde 
gelen isimlerini bir araya getirdi. Crowne Pla-
za’da gerçekleşen etkinlikte, üretici, tedarikçi 
ve alıcılarla sektörün diğer temsilcilerinden 
oluşan yaklaşık 600 kişi buluştu. Zirvede, 
aynı kalitedeki bir ürünü veya hizmetler 
topluluğunu, daha ekonomik ve rekabetçi bir 
fiyata satın alabilme imkânı sunan “private 
label (özel marka)” kavramı ele alındı.  PLAT 
Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, zincir 
mağazaların sayılarının her geçen sene 
artmasının ciro ve alım tonajının artmasına 
sebep olduğunu, bunun da memnun edici 
olduğunu söyledi. Bu karlılıklarla işi uzun 
soluklu yapmanın her geçen gün zorlaştığını 
dile getiren Özer, “Bizler kendi markamız-
la, ürettiğimiz private label markasını ayrı 
görmüyoruz. Private label  üreticileri şu anda 
karlılık olarak pipetle suyun altında nefes 
alıyorlar ve bizlerde ara sıra kafamızı suyun 
üzerine çıkarmak istiyoruz. Dünyada gelişen 
bütün inovatif çözümleri korkmadan private 
label ürünlerimize monte etmek istiyoruz. Kı-
sacası hep beraber daha, daha, daha mutlu 
olalım istiyoruz” dedi.

Rakip değil tamamlayıcı

Televizyon programcısı ve ekonomist Cem 
Seymen de tarım ve toprağın, sanayileşen bir 
ülkenin en büyük değeri olduğunu kaydetti. 
BİM İcra Kurulu Üyesi ve COO’su Galip Aykaç, 
private label hakkında yaptığı konuşmada, 
“Ciromuzun yüzde 70’ini özel markalı ürünler 
oluşturuyor. Sene sonuna geldiğimizde 

yaklaşık 14 milyarlık özel markalı ürünler 
ciromuz olacak” diye konuştu. Migros Ticaret 
A.Ş. Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Cem 
Rodoslu, “Migros markalı ürünleri markalı 
ürünlere rakip değil, tam tersi tamamlayıcı 
bir seçenek olarak görüyoruz. Özgün markalı 
ürünlerin, markalı ürünlerle birlikte toplam 
büyümesini sağlamanın, uzun vadede sektö-
re katkısına odaklanıyoruz ”dedi. ThinkNeuro 
CEO’su Yrd. Doç. Dr. Yener Girişken ise yaptı-
ğı konuşmada insanların ürün almada karar 
verme süreçlerine değindi. Son olarak söz 
alan Teközel Genel Müdürü Altan Sekmen, 
“Özel markalı ürünler pazarının yüzde 80’den 
fazlası gıda ve içecek tarafında bulunuyor. 
PLAT’ın daha fazla gıda tarafından üyesi 
olmalı” dedi. Zirvenin sonunda ise ünlü ko-
medyen Cem Yılmaz sahne aldı ve katılımcı-
larla kahkaha dolu bir sohbet gerçekleştirdi.

Fidan sertifikası takdim edildi

İstanbul Anadolu Yakası OSB Denetim 
Kurulu Üyesi, bölge firmalarından Nazar Kim-
ya’nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
aynı zamanda Plat Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hakan Hatiboğlu, ekonomist 
Cem Seymen’e Manisa  Selendi bölgesindeki 
“Çekül 7 Ağaç Ormanları”nda dikilen fidanlar 
için sertifika takdim etti. Aynı sertifika, zirveye 
katılan tüm katılımcılara da verildi. Hakan 
Hatipoğlu, yaşamsal kaynakların dengeli 
kullanımı ve sürekliliği için tüketim alışkan-
lıklarının değişmesi gerektiğini söyledi. Her 
bireyin, her yıl tükettiği kadar ağacı doğaya 
geri kazandırması gerektiğine dikkat çeken 
Hatipoğlu, böylece doğal ve kültürel mirasın 
geleceğe taşındığını kaydetti. 

Private Label Zirvesi 2016, perakende sektörünün önde gelen 
isimlerini bir araya getirdi. Sektör temsilcileri, inovatif çözümlerin 

private label ürünlerine uyarlanması gerektiğini dile getirdiler.



BÖLGESINAİ13



BÖLGE SINAİ 14

Üniversite
sanayi işbirliği 

gelişiyor
Üretimde Ar-Ge ve inovasyonun pa-
yını artırmak ve katma değerli ürün 
elde etmek için inşa edilen üniver-
site-sanayi işbirliğine büyük önem 

veren İstanbul Anadolu Yakası OSB, 
akademisyenleri ağırladı.  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
İstanbul İl Müdürlüğü Şube Müdürü 
Murat Kıran, Bilim, Sanayi ve Tekno-

loji Bakanlığı Kamu-Üniversite-Sanayi 
İşbirliği İl Temsilcisi İstanbul Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Bilgin, Sabancı Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Umut Ekmekçi, Bah-
çeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Ercan Ertürk, İstanbul Üni-
versitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Yönetimi Sorumlusu Kayhan Bayazıt 
ve Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji 

Transfer Ofisi Proje Geliştirme Sana-
yi İşbirlikleri Sorumlusu Ari Hakgör, 

İstanbul Anadolu Yakası OSB’yi ziya-
ret etti.  Ziyaret ile üniversite-sanayi 
işbirliğinin önemi, teşvikler ve Ar-Ge 

kapsamındaki yenilikler hakkında 
bilgi paylaşımı sağlandı. Bölge Mü-
dürü Ayla Dev ve Kurumsal İletişim 
Müdürü Seda Alkım, ziyaretten do-
layı memnuniyetlerini dile getirdiler 
ve üyeler ile paylaşılması açısından 

toplantı organize etmeyi ortak karar 
olarak neticelendirdiler. 

Sanayiciler 
Ar-Ge panelinde buluştu

İstanbul Anadolu Yakası OSB’li sanayiciler 
için Ar-Ge, inovasyon ve tasarım merkezleri 
ile ilgili yol haritası çıkarıldı. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul 
Anadolu Yakası OSB Bölge Müdürlüğü’nün 
ev sahipliğinde düzenlenen “Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme 
Paneli”ne ilgi büyük oldu. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’n-
den Aylin Yıldırım Aykurt, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Kamu-Üniversite-Sanayi 
İşbirliği İstanbul İl Temsilcileri Bahçeşehir 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan 
Ertürk, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Umut Ekmekçi ve İstanbul Üniver-
sitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Yönetimi 
Sorumlusu Kayhan Bayazıt öncülüğünde 
İstanbul Anadolu Yakası OSB Müdürlüğü 
Toplantı Salonu’nda gerçekleşen panele; 
firma sahibi, yöneticileri ve Ar-Ge personel-
leri katıldı.

İlgiyle takip edildi 

Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinin desteklen-
mesi ile ilgili kanun ve uygulama yönet-

meliği hakkında bilgi aktarılan seminerde, 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olma potansi-
yeline sahip firmaların bu desteklerden 
yararlanmasını sağlamak üzere bilgilendir-
meler yapıldı. 
Firmaların ilgiyle takip ettiği seminerde, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili-
leri tarafından, ülkemizin Ar-Ge ve Yenilik 
Ekosisteminin Gelişimi, Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezlerine Sağlanan Destekler ve Başvu-
ru Süreçleri konularına değinildi.

Deneyimler aktarıldı

Ar-Ge Merkezi kurarak çalışmalarını sürdü-
ren Kayalar Kimya Ar-Ge Merkezi Koordi-
natörü Ebru Ergüven Çakmak ve Kazlıçeş-
me Ar-Ge Merkezi Temsilcisi Kaan Çaktı ise 
firmalarında yaşanan değişim süreci ve bu 
sürecin sonucunda elde ettikleri kazanım-
lara ilişkin sunum gerçekleştirdiler.
Panelin ikinci bölümünde ise Ar-Ge ve 
tasarım merkezi olabilecek firmalar Bakan-
lık yetkilileriyle özel görüşerek, Ar-Ge ve 
tasarım merkezi başvuruları hakkında bilgi 
alışverişinde bulundu.

İstanbul Anadolu Yakası OSB’nin ev sahipliğinde “Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme Paneli” düzenlendi.
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Çevreci OSB
misin Fabrika ve tesislerden kay-

naklanan evsel ve endüstriyel atık 
suları kontrol altına alan İstanbul 

Anadolu Yakası OSB, çevre duyarlılı-
ğı ile hareket etmeye devam ediyor. 

Tükenebilir kaynaklardan olan 
suyun korunmasını amaçlayan OSB 
yönetimi, atık suların miktarının mi-
nimuma indirilmesi, arıtma tesisleri 

ile arıtılarak alıcı ortama verilmesi, 
atık su kirlilik yükünün belirlenerek 

gerekli önlemlerin alınması için 
gerekli önlemleri alıyor.

İstanbul Anadolu Yakası OSB bün-
yesinde öncelikli olarak endüstriyel 
nitelikli atık suyu bulunan firmalara, 

atık suların kontrol ve takibini yap-
mak amacıyla numune cihazı konul-

ması çalışmaları devam ediyor. 

Sanayicinin eli rahatlayacak

İstanbul Anadolu Yakası OSB yönetimi ve 
bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri, 
alanlarında uzman mali müşavirlerden 
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılması Kanunu hakkında bilgi aldılar.
Sanayilerin sorunlarının çözümüne ve 
ihtiyaç duyduğu alanlardaki desteklerine 
yönelik etkinliklerin bölgesel olarak yapıl-
masını amaçlayan İstanbul Anadolu Yakası 
OSB, ilgili kurum ve kuruluşlar ile bölge 
sanayicilerini bir araya getirecek muhtelif 
toplantılar organize ediyor. Bu kapsamda 
üye firmaların kanun kapsamındaki uygu-
lamalardan tam anlamıyla bilgi edinmesi 
ve yararlanabilmesi için İstanbul Vergi 
Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürü İsmail 
Bilici’nin liderliğinde İstanbul Anadolu 
Yakası OSB’de bir seminer gerçekleştirildi. 
İstanbul Anadolu Yakası OSB ve İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) işbirliğinde düzenlenen 
seminerde, firma sahipleri ve yöneticileri, 
vergilerin yeniden yapılandırılması ile ilgili 
merak ettikleri konuları öğrenme fırsatı 
buldular. 

Büyük avantaj sağlıyor

İstanbul Anadolu Yakası OSB Başkanı 
ve İSO 6.Grup Meslek Komitesi Başkanı 
Murat Çökmez, seminerde yaptığı açılış 
konuşmasında, yeniden yapılandırmanın 
firmalara sağlayacağı avantajlara dikkat 

çekti. Çökmez, 6736 sayılı kanunun firma-
lara, bilhassa vergi borçlarının yapılandırıl-
ması, matrah ve vergi artırımı, muhasebe 
kayıtlarının düzeltilmesi ve yurt dışı ile yurt 
içi varlıkların kayıtlara alınması konuların-
da büyük avantajlar getirdiğini söyledi.

Firmalar aydınlatıldı

Açılış konuşmasının ardından İstanbul 
Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürü 
İsmail Bilici,19 Ağustos 2016 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 6736 sayılı Bazı Ala-
cakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 
hakkında bilgi verdi. Kanun kapsamındaki 
vergi uygulamaları ile ilgili ayrıntılı bilgiler 
aktaran Bilici, borçluların kamuya olan 
borç yükünün azaltılarak taksitle ödeme 
imkanı getirilmesi, ihtilafların sulh yoluy-
la sonlandırılması, vergi incelemesinde 
olan konuların dava yoluna gidilmeksizin 
çözümlenmesi, vergilemede öngörüle-
bilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme 
dönemleri ile ilgili olası risklerin orta-
dan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili 
durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı 
ekonomiye geçişin teşvik edilmesi, bazı 
varlıkların milli ekonomiye kazandırılması 
konularında bilgilendirmeler yaptı. 
Seminerde daha sonra, katılımcıların ala-
cakların yeniden yapılandırılması ile ilgili 
soruları cevaplandı. 

İstanbul Anadolu Yakası OSB İdari Binası Konferans Salonu’nda 
yapılan toplantıda, alacakların yapılandırılması hakkında yapılan yasa 

değişikliğiyle ilgili sanayicilere bilgi verildi.
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Ur-Ge 
deneyimleri 
paylaşıldı
Hacettepe Teknoloji Transfer Merke-
zi (TTM)’nden Proje Uzmanı Ali Samet 
Arslan, Ur-Ge projeleri hakkında de-
neyimlerini paylaştı. İstanbul Anado-
lu Yakası OSB Bölge Müdürlüğü’nde 
düzenlenen toplantıda sunum yapan 
Arslan, Hacettepe TTM’nin çalışma-
ları ve üniversite-sanayi iş birliği çer-
çevesinde yapılan projeler hakkında 
bilgi verdi. Etkinlikte sunumun yanı 
sıra, Bölge Müdürlüğü’nde temsilci-
liği bulunan Marmara Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) ile 
tanışma toplantısı organize edildi. 

Sanayi-akademi el ele verdi

Sanayi ve akademi arasındaki iş birliğini 
geliştirmek amacıyla, İstanbul Anadolu 
Yakası OSB ve Marmara Üniversitesi İno-
vasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) 
tarafından temsilcilik ofisi açıldı. Ofis ile 
fikirden ürüne giden ticarileşme yolcu-
luğunda projelerin idari, mali ve hukuki 
süreçlerine destek olunacak. İstanbul 
Anadolu Yakası OSB ve Marmara Üni-
versitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer 
Ofisi (MİTTO) iş birliğiyle açılan temsilcilik 
ofisi, üniversite-sanayi iş birliği olanakları, 
proje geliştirme ve yürütme destekleri 
hakkında bilgilendirme yapacak.

Girişimcilik olanakları artacak

Araştırmacı-sanayi eşleştirmelerini de 
gerçekleştirecek temsilcilik ofisi, üniversi-
te-sanayi iş birliğine yönelik proje pazarı, 
fuar, çalıştay, eğitim gibi bilinçlendirme 
etkinlikleri düzenleyecek. Girişimcilik 

olanakları hakkında bilgilendirme de 
yapacak olan ofis, aynı zamanda fikri 
ve sınai mülkiyet hakları korunum ve 
ticarileştirme süreçleri hakkında firmaları 
bilgilendirecek. Marmara Üniversitesi’nin 
bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini 
sanayi ile birleştirecek temsilcilik ofisi, 
ülke sanayisinin uluslararası rekabette 
rakiplerinden üstün durumda olmasına 
ve Türkiye’nin kalkınma hızını yükseltme-
ye destek olacak. MİTTO Tuzla Hizmet 
Ofisi, İstanbul Anadolu Yakası OSB Bölge 
Müdürlüğü Aydınlı Mahallesi, Gazi Bulvarı 
5. Sokak No:2 Tuzla/İstanbul adresinde 
hizmet veriyor.

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO), 
İstanbul Anadolu Yakası OSB ile buluşuyor. Açılan temsilcilik ofisi, 

teknolojinin ticarileşme sürecini destekleyecek.
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MÜSİAD’dan 
ziyaret

Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİAD) heyeti, 16. MÜSİAD 
EXPO çalışmaları kapsamında İstanbul 

Anadolu Yakası OSB’yi ziyaret etti. İstan-
bul Anadolu Yakası OSB Başkanı Murat 

Çökmez tarafından ağırlanan heyette 
MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mu-

hammet Ali Özeken, MÜSİAD Dayanıklı 
Tüketim Malları Mobilya ve Orman 

Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Burak 
Pehlivan, Genç MÜSİAD Üyesi İbrahim 

Bozbey ve MÜSİAD Sektör Kurulları Ko-
ordinatörü Halil İbrahim Yılmaz yer aldı.
İstanbul Anadolu Yakası OSB Bölge Mü-

dürlüğü’nde gerçekleştirilen görüşme-
de, MÜSİAD üyelerine bölge hakkında 
detaylı bilgi verildi. MÜSİAD heyetinin 

de MÜSİAD EXPO hakkında bilgilendir-
me yaptığı toplantıda, İstanbul Anadolu 

Yakası OSB ve MÜSİAD işbirliğinde 
atılabilecek adımlar ele alındı.

Muhtaçlara yardım eli

Canlıların yoldaşından ‘Mamamatik’

İstanbul Anadolu Yakası OSB ve Tuzla 
Belediyesi iş birliği ile sosyal yardımlaşma 
projesi kapsamında güçlerini birleştirdi. 8 
bin 500 kişiye istihdam sağlayan ve 154 fir-
manın faaliyet gösterdiği İstanbul Anadolu 
Yakası OSB, ihtiyaç sahiplerini de düşüne-
rek duyarlılık örneği sergiliyor. Tuzla ilçe 
halkı içinde mağdur, engelli, yaşlı, düşkün, 
dar gelirli, kimsesiz ve korunmaya muhtaç 
olarak yaşayan insanlara sosyal hizmet ve 
yardımlarda bulunmak için harekete geçen 
İstanbul Anadolu Yakası OSB, bu konuda 
Tuzla Belediyesi ile iş birliği yapıyor.

İhtiyaç sahipleri yararlanıyor

İstanbul Anadolu Yakası OSB Kurumsal 
İletişim Müdürü Seda Alkım ve Tuzla Be-

lediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü İlhan 
Çöpoğlu’nun yürüttüğü projede, ihtiyaç 
sahipleri için araç ve gereçler tedarik 
ediliyor. Seda Alkım, “OSB bünyesinde 
faaliyet gösteren firmalarda çalışanların ve 
sanayicilerin katılım gösterdiği proje ile ihti-
yaç sahiplerine bir nebze de olsa yardımcı 
olmak bizi mutlu ediyor. Tuzla Belediyesi 
ile birlikte yürüttüğümüz projeden, sosyal 
yardım hizmeti almak üzere Tuzla Beledi-
yesi’ne başvuruda bulunan muhtaç kişiler 
yararlanabiliyor” dedi.

Bayat ekmekler 
değerlendiriliyor

Öte yandan İstanbul Anadolu Yakası OSB 
yönetimi, firmalara Tuzla Belediyesi’nin 
bayat ekmek toplama kutularını dağıttı. Baş-
latılan proje ile ekmek israfının önlenmesi ve 
bayat ekmeklerin değerlendirilmesi hedef-
leniyor. Türkiye’de günde 6 milyon ekmeğin 
çöpe atılıyor. Bölge yönetimi tarafından 
dağıtılan bayat ekmek toplama kutularında 
biriken ekmekler, hayvan barınaklarına gön-
deriliyor. Bayat ekmeklerden hayvan besicili-
ği yapan vatandaşlar da faydalanabiliyor.

Bölge sanayicisine götürdüğü hizmetlerle 
takdir toplayan İstanbul Anadolu Yakası OSB, 
hayvanları da düşünüyor. İçerisine plastik ürün 
atıldığında alt kısmından mama dökülen ma-
mamatiği devreye alan sanayi bölgesi, kış günü 
soğukta yemek bulma zorluğuyla yaşamaya ça-
lışan hayvanların da karnını doyurmuş olacak. 

Katkıyı, plastiği atan sunacak

Bölge içerisinde yer alan mamamatiğe 
katılımcıların bıraktığı plastik atıklar Tuzla 
Belediyesi tarafından belirli aralıklarla top-
lanacak ve geri dönüşüm için ilgili yerlere 
gönderilecek. 

Ekonomiye sağladığı katma değerin yanı sıra sosyal yardımlaşma 
projelerinde de yer alan İstanbul Anadolu Yakası OSB, 

diğer bölgelere örnek oluyor.

İstanbul Anadolu Yakası OSB, farkını ortaya koyacak 
örnek bir projeyi daha devreye aldı. 

Sanayiciler ve belediye güçlerini birleştirdi
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OSB üyelerine 
özel avantajlar
Okan Üniversitesi Hastanesi ile 
İstanbul Anadolu Yakası OSB ara-
sında sağlanan işbirliğiyle, İstanbul 
Anadolu Yakası OSB üyeleri ve 
aileleri için yapılan indirim anlaşma-
sıyla özel avantajlar sağlandı. Kolay 
ulaşılabilir bir sağlık merkezi olan 
Okan Üniversitesi Hastanesi, kurum 
kültürü gereği gelişen teknolojiyi 
yakından takip ediyor. Hasta odaklı 
yaklaşımı ile hasta memnuniyeti 
ve hizmet kalitesini sürdürülebilir 
kılma hedefiyle hareket eden hasta-
ne, 50 bin metrekare kapalı alanıyla 
hizmet veriyor. 500’ün üzerinde ça-
lışan, 100’ün üzerinde öğretim üye-
si ve hekimin çalıştığı hastane, 250 
yatak kapasitesi, 10 ameliyathane 
ve yenidoğan, pediatrik, erişkin 
kapsamında 47 yataklı yoğun bakım 
ünitesi ile tam donanımlı bir genel 
hastane olarak faaliyet gösteriyor. 

Diyabet farkındalığı artırıldı

Ersoy Hastanesi, Dünya Diyabet Günü 
dolayısıyla İstanbul Anadolu Yakası 
OSB’de bilgilendirme toplantısı düzen-
ledi.  İstanbul Anadolu Yakası OSB ve 
Ersoy Hastaneler Grubu’nun süregelen 
işbirliği ile düzenlenen toplantıda, Ersoy 
Hastanesi İç Hastalıkları ve Diyabet 
Uzmanı Dr. Ebru Ergüven, OSB persone-
lini ve firma çalışanlarını diyabet ile ilgili 
bilgilendirdi. 
İstanbul Anadolu Yakası OSB Konferans 
Salonu’nda düzenlenen seminerde, 
diyabetin ne olduğu, teşhislerde ilk 
adım anlatıldı. “Diyabetle mücadele onu 
bilmekle başlar” sloganıyla düzenlenen 
etkinlikte, katılımcılar arasında hastalıkla 
ilgili farkındalığın artırılması hedeflendi. 

Metabolik bozukluk

Seminerde konuşan Ersoy Hastanesi İç 
Hastalıkları ve Diyabet Uzmanı Dr. Ebru 
Ergüven, diyabetin,  genellikle kalıtımsal 
ve çevresel etkenlerin birleşimi ile oluşan 
ve kan glukoz seviyesinin aşırı derecede 
yükselmesiyle sonuçlanan metabolik bir 
bozukluk olduğunu söyledi. Vücutta kan 
şekerinin düzenlenmesi için çok sayıda 
kimyasal madde ve hormonun etkileşi-
minin gerçekleştiğini belirten Ergüven, 
hastalığın belirtileri hakkında bilgi verdi. 
Ergüven, aşırı miktarda idrar üretiminin 
diyabetin en önemli belirtilerinden biri 

olduğunu kaydetti. 

Uygun tedavi şart

Görmenin bozulması, açıklanamayan 
kilo kayıpları, yorgunluk ve enerji meta-
bolizmasındaki değişikliklerin de diğer 
önemli belirtiler olduğunu dile getiren 
Ergüven, diyabetin uygun şekilde tedavi 
edilmesinin yanı sıra, kan basıncı kontro-
lüne yeterince önem verilmesi ve hayat 
tarzının iyileştirilmesinin de kronik komp-
likasyonların pek çoğunun oluşturduğu 
riskleri azaltabileceğini ifade etti.
Seminere katılan tüm katılımcılara ücret-
siz şeker ve vücut kitle endeksi ölçümü 
yapıldı.

İstanbul Anadolu Yakası OSB ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
toplantıda, Ersoy Hastanesi İç Hastalıkları ve Diyabet Uzmanı Uzm. Dr. 

Ebru Ergüven, diyabet ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. 
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OSB, acil sağlık 
hizmetine 

kavuştu
İstanbul Anadolu Yakası OSB 

bünyesinde açılan 112 acil sağlık 
hizmetleri istasyonu faaliyete geçti. 

Artık, OSB bünyesindeki veya böl-
gedeki firma çalışanlarının kaza ge-
çirmesi veya aniden hastalanması 
durumlarında sağlık ekipleri artık 
çok daha hızlı müdahale edebile-

cek. Acil sağlık hizmetleri biriminin 
hizmet vermesiyle bölgenin önemli 

bir ihtiyacı giderilirken, sanayi 
tesislerinde meydana gelebilecek 

iş kazalarında, çalışanların en yakın 
hastaneye ulaştırılması sağlanacak

KOSGEB temsilciliği açıldı

MAKTEK 2016’da stant açtı

Özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği 
ve güç birliği yaparak yaygın ve etkin bir 
şekilde sunulmasını sağlamak amacı ile 
İstanbul Anadolu Yakası OSB ve KOSGEB 
arasında yapılan protokol sonrasında, Bölge 
Müdürlüğü’nde KOSGEB Temsilciliği açıldı. 
KOSGEB Hizmet Birimi; KOSGEB  tarafından 
sağlanan hizmet ve desteklerin yaygınlaş-
tırılmasını sağlamak hedefiyle hizmet ve 
desteklerin işletmelere sunulmasında aktif 
olarak görev alarak, işletmelere yönelik ge-
lişme projelerini hazırlayıp hayata geçirerek, 
süreci koordine ediyor. KOSGEB temsilcili-
ğinin temel görevi, İstanbul Anadolu Yakası 
OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin sorun 
ve ihtiyaçlarını tespit etmek; işletmelere 
günümüz piyasasında eşit rekabet koşulla-
rını sağlayabilmek amacıyla iş geliştirmeye 
yönelik projelerini gerçekleştirebilmeleri 
hususunda yol gösterici olmak ve gerekli 
desteği sağlamak olarak özetleniyor.

Rehberlik edecek

Temsilcilik, KOSGEB destek ve hizmet-
lerini firma ziyaretleri, toplantı, seminer, 
panel, konferans gibi faaliyetlerle duyu-
racak ve tanıtacak. İşletmeler tarafından 
KOSGEB destekleri için yapılan başvuru-
ların ön incelemesini de yapacak temsil-
cilik, inceleme sonucunda başvurunun 
ilgili hizmet merkezi ile koordinasyon içe-
risinde yürütülmesini sağlayacak. KOSGB 
Temsilciliği ayrıca, ulusal ve uluslararası 
kaynaklardan desteklenen proje ve prog-
ramlar hakkında işletmelere rehberlik 
hizmeti verecek.KOSGEB Hizmet Birimi, 
İstanbul Anadolu Yakası OSB Bölge Mü-
dürlüğü Aydınlı Mahallesi, Gazi Bulvarı 
5. Sokak No:2 Tuzla/İstanbul adresinde 
faaliyet gösteriyor. Temsilciliğin telefon 
numarası: (0216) 593 0000/130-131 
E-posta: kosgeb@iayosb.com

İstanbul Anadolu Yakası OSB bünyesinde 
yer alan Hasçelik, İstanbul Metal İşleme 
Teknolojileri ve Takım Tezgahları Fuarı 
MAKTEK 2016’ya katılarak, 3. salon 322A 
numaralı stantta yerini aldı. Temelleri 1968 
yılında atılan Hasçelik, Türkiye’nin sayılı 
çelik ve parlak çelik üreticisi/tedarikçisi 
olma niteliği taşıyor. Firma, modern üretim 
tesisleri ve dağıtım merkezleriyle birlikte 
Türkiye’nin sanayileşmiş yedi şehrinde 
dört üretim merkezi ve yedi bölge ve şube 
müdürlükleriyle toplamda on bir lokas-
yonda hizmet veriyor. Hasçelik’in stant 
açtığı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşen fuarda, makine sanayisi ile 
imalat sanayisinin temel üretim aracı olan 
takım tezgâhlarının Avrasya bölgesindeki 

en önemli üreticileri bir araya geldi. MAK-
TEK Avrasya 2016 Fuarı’nda Türkiye’nin ve 
dünyanın önde gelen bini aşkın firması ve 
firma temsilciliği yer aldı. 

KOSGEB destek ve hizmetleri, artık toplantı, seminer, panel, konferans gibi 
faaliyetlerle İstanbul Anadolu Yakası OSB’den tüm firmalara ulaşacak.

Türkiye’nin köklü firmalarından Hasçelik, binlerce firma ve firma 
temsilcisinin katıldığı MAKTEK 2016’da stant açarak ürünlerini sergiledi. 
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Mesleki 
eğitim atağı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
ile “Uygulamalı Eğitim Merkezi” oluş-

turarak firmalara, bilime ve sana-
yiye daha yararlı ve etkin eğitimler 

oluşturmak amacı ile İstanbul Ana-
dolu Yakası OSB (İAYOSB) sınırları 
içerisinde eğitim merkezi çalışma-
ları tamamlandı. Merkezde enerji 
yöneticiliği eğitimi, kaynak eğitim-

leri, asansör eğitimleri ve mekanik 
tesisat eğitimleri başta olmak üzere, 
mühendis ve ara teknik elemanları-

nın ihtiyaçlarını karşılayacak konu-
larda verilen teorik eğitimin yanında, 
pratik eğitimlerin yapılması da plan-
lanıyor.  Eğitim ve mesleki yeterlilik 

sınavları firmalara duyurulurken, 
sınav ve belgelendirme yapmak 

üzere yetkili kılınan TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası ile firmaların 

görüşerek ihtiyaç duyulan konuları 
belirleyecekleri dile getiriliyor. 

OSB’ler verim artıracak

KOBİ’lere özel verimlilik reçetelerinin 
anlatıldığı “Bölgesel/Sektörel Verimliliği 
Arttırma Programları/Projeleri Planlama-
sı Eğitimi ve Çalıştayı”na OSB’ler yoğun 
ilgi gösterdi. Sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanabilmesi amacıyla verimlilik temelli 
kalkınma planlarının hayata geçirilmesi 
kapsamında gerçekleştirilen çalıştay, Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimli-
lik Genel Müdürlüğü tarafından organize 
edildi. Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş 
Yerleşkesinde yapılan çalıştaya, İstanbul 
Anadolu Yakası OSB de katılım gösterdi.
Çalıştayda, OSB’lerde yürütülecek “Ve-
rimliliği Artırma Projeleri”nin çerçevesi 
planlandı. Ayrıca 2016-2017 dönemi 
içinde İstanbul ve Tekirdağ’da “Verimliliği 
Artırma Projeleri”nin yürütülebileceği 
OSB’ler belirlendi. Örnek firmaların, 
sanayi odası, OSB yönetimi ve ilgili 
akademisyenlerin katılımıyla, verimlilik 
konusundaki iyi uygulamaların paylaşı-
mının da yapıldığı çalıştaya, İstanbul ve 
Tekirdağ sanayi odaları, OSB yönetimleri, 
KOSGEB, kalkınma ajansı, üniversite 
temsilcileri, Bilim Sanayi Teknoloji il mü-
dürleri ve ilgili uzmanlar, OSB yönetim 
organizasyonu ve sektörel çeşitliliğe göre 
seçilmiş firma yöneticileri katıldı. 

Dünyadan örnekler incelendi

Çalıştayda, “Dünya’daki Verimlilik Çalış-
maları, Gelişmeler ve Bölgesel Verimliliği 
Artırma Programları (VAP)”, “Bölgesel 
VAP’larda İşbirliği Alanları ve Gerekleri” et-
kinliğinde,  dünyada ve Türkiye’de verimli-
lik alanındaki çalışmalar ve gelişmeler ele 
alındı. Ayrıca Bölgesel VAP’ların planlan-
ması ve yürütülmesinde Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Yerel STK’lar, ticaret 
ve sanayi odaları, OSB ve üniversite iş 
birliği alanları üzerinde duruldu.

OSB’ler planlama yaptı

“OSB’lerde Verimlilik Projeleri Uygulama-
sının Planlaması” oturumunda, verimlilik 
projeleri içerik önceliklerine göre proje 
çerçevesinin belirlenmesi, tanıtımı, eğitim, 
verimlilik teşhisi ve verimlilik sorunlarının 
giderilmesi aşamaları tanımlandı. OSB’ler 
2016-2017 dönemi için OSB’lerinde Ve-
rimlilik Projelerini; proje çerçevesi, proje-
nin yönetimi, işbirliği biçimi, proje bütçesi-
nin karşılanma biçimi gibi ana başlıkları ile 
planladı. Çalıştay sonunda bütün katılım-
cılara çalıştay katılımcı belgesi verildi.

OSB’ler, verimlilik çalıştayında bir araya geldi. 
İlerleyen dönemler için verim artırıcı stratejileri belirleyen 

OSB’ler,verimlilik projelerini de planladı.

OSB Bölge Müdür ve Yardımcılarının katıldığı çalıştayda, verimlilik konusundaki 
uygulamalar paylaşıldı.
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Yollara 
hükmeden 

‘kumandan’
Herkes sakatlığıyla dalga geçiyordu 

ama o dünyanın en hızlı otomobilini 
yaptı… 1898 yılında İtalya´da doğan 

Enzo; demir tamircisi bir babanın 
oğluydu. Sakatlığı yüzünden askere 

alınmadı. Otomobil fabrikalarında 
işçi olarak çalışmaya başladı ama 

bedensel engeli yüzünden her-
kes ona aynı gözle bakıyordu: “işe 

yaramaz”. Bu tavır onu çok üzmekle 
birlikte asla yıldırmıyor, tam tersine 

daha da azimli olmasına neden 
oluyordu. Yürümekte zorlanan ve 

küçük görülen Enzo´nun en büyük 
düşü, hızına kimsenin yetişemeyece-
ği bir otomobil yaratmaktı. Kafasına 

koyduğu bu büyük hayali gerçek-
leştirdiğinde yıl 1920´ydi ve Enzo 

henüz 22 yaşındaydı. Katıldığı Büyük 
Sicilya Yarışları´nda “sakat adam 

arabası”yla birinci olması, şahit olan-
ları hayretler içinde bıraktı. Bundan 
sonra katıldığı yarışlarda da hep ra-
kipsizdi. Hatta İtalya´nın o zamanki 
lideri Benito Mussolini, Ferrari´nin 
30. yaş gününde ona “Kumandan” 

ödülünü verdi. Ferrari bir yıl boyun-
ca atölyesine kapanarak zamanın 
en hızlı otomobilini yaratmayı da 
başaracaktı. 1946 yılında üretilen 

“Ferrari Formula 1” dünyanın ilk 
ciddi yarış arabasıydı. 1980´de son 

dünya şampiyonluğunu kazandıktan 
sonra, özel spor araba üretimine 

geçti. Bugün bir efsane olarak yolla-
ra hükmetmeye devam ediyor.
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MADALYONUN DAHİ YÜZLERİ

Nobel’den Hawking’e, Konfüçyüs’ten 
Ferrari’ye… Maddi, manevi ve fiziki 
imkansızlıklarına rağmen dünyanın 
gelişmesi için efor sarf eden kişilikler 
bugün ‘hayranlık’la andığımız ilklerin 
de sahibi... Kraliçe’nin takdim ettiği 
Britanya İmparatorluğu Kumanda-
nı nişanına sahip Oxford’un dahi 
çocuğu Stephen Hawking’in bilimsel 
başarılarına, Konfüçyüs’ün bilgeli-
ği ve azmiyle milyonları kendine 
imrendiren duruşuna, kimya ehli 
Nobel’in dünyanın en prestijli 
ödüllerinden birine soyadıyla il-
ham vermesine, Walt Disney’in 
Hollywood’un kapılarını kalem 
darbeleriyle aralamasına han-
gimiz hayran olmayız ki?

Harap bedenden 
fışkıran deha

1942 doğumlu İngiliz 
fizikçi Stephen Hawking, 
okul dönemlerinde 
hareketli ve sağlıklı bir 
öğrenciydi. Oxford 
Üniversitesi´nin Fizik 
bölümünü birincilik-
le bitirdi. Hayatının 
kabus dolu günleri, 
tedavisi olmayan 
ALS Motor Nöron 
hastalığına 
yakalanmasıyla 
başladı. Beyni 
dışında tüm 
vücudu çö-
ken Hawking, 
klasik müzik 
dinleyip bi-
lim kurgu 
romanları 
okumaya 
başla-
dı. 2 

yıl ömür biçilen, ancak ailesinin ve 
hocası Scima´nın yoğun ilgisi ve 
sevgisiyle hayata tekrar bağlanan 
Hawking doktorları yanılttı. Eşinin 
yardımıyla yüksek lisansını, ardından 
doktorasını yaptı ve profesör oldu. 
1978 yılında teorik fizikteki en büyük 
ödül olan Albert Einstein ödülünü 
aldı. 1982 yılına gelindiğinde artık 
dünyanın dört bir tarafından ödüller 
yağmaya başlamıştı. Kraliçe tarafın-
dan verilen Britanya İmparatorluğu 
Kumandanı nişanı bunlardan biriydi. 
Küresel ısınmayı ilk ortaya atan Step-
hen Hawking oldu. Big bang, sonsuz 
evren ve karadelik gibi önemli teori-
lerin ve verilerin sahibi olan Hawking 
acı çekerek zirveye çıkanlara en 
büyük örneklerden…

İnsanlığın ufkunu 
öğretileriyle açtı

Asıl mesleği bekçilik olan felsefenin 
babası... M.Ö 550 yılında Çin´de 
doğan ve asıl adı “Üstat Filozof” 
anlamına gelen Kung Fu; nam-ı 
diğer Konfüçyüs... Çocukluğu ve 
gençliği yoksulluk içinde geçen, beş 
yaşındayken babasını kaybetmesi-
ne rağmen kendini bilime adayan 
Konfüçyüs, depo bekçiliğinden saray 
öğreticiliğine kadar yükselen bir 
başarı öyküsüne sahip. 25 yaşı-
na geldiğinde artık birçok öğrenci 
yetiştirmiş saygın bir bilim olarak 
anılan Konfüçyüs aralarında devlet 
adamlarının da bulunduğu 3 binden 
fazla öğrenci yetiştirmişti. İnsanlığa 
bilgi, ahlak, fazilet ve Tanrı´ya saygı 
konularında verdiği mesajlar binler-
ce yıl sonra hâlâ geçerliliğini koruyor: 
“Sana bilmenin ne olduğunu söyle-
yeyim mi? Bildiğin zaman bildiğini, 
bilmediğinde de bilmediğini söyle-
mek… Bilgi budur.”

Dansçı fare ilham verdi

Depodaki fareden dünya çapında bir 
çizgi kahraman çıkardı… 1901 yılında 
ABD´nin Chicago kentinde doğan 
Walt Disney’in babası çok hastaydı. 
Annesi oğlu Disney´e güveniyor-
du. Bedava sanat kurslarına katılıp 
çizimini geliştiren Disney, geceleri 
çalıştığı bir depoda minik bir fareyle 
tanışmıştı. Onunla ekmeğini paylaşı-
yor, dakikalarca onu seyrediyordu. 
Farenin dans eder gibi ilginç hareket-
ler yapması Disney´e ilham verdi ve 
bir gece onu kâğıda çiziverdi. Dünya 
çocuklarının sevgilisi Mickey Mouse, 
işte o gece doğdu. Walt Disney artık 
ünlü ve zengin bir adamdı.

Kardeşini havaya 
uçuran dahi

Dinamiti icat ederken kardeşini uçu-
ran Nobel… Ailesi ekmeği bile borç 
harç satın alabilecek kadar yoksuldu. 
Bu yüzden Alfred ve üç kardeşinin 
her biri başka yerlerde büyümek 
zorunda kaldı. 28 yaşına geldiğinde, 
kendisine ufak da olsa bir kimya 
laboratuvarı kurmayı başaran Alfred, 
çalışmalarını burada sürdürmeye 
başlamıştı. O yıllarda kömür ve diğer 
değerli madenlerin çıkarılmasında, 
tünellerin açılıp, köprülerin yapıl-
masında dev kayalar büyük engeldi. 
Nobel bu yüzden özellikle patlayıcılar 
üzerinde çalışıyordu. Ancak yaptığı 
deneylerden biri hem laboratuvarına 
hem de kardeşinin hayatına mâl ola-
caktı. Bütün bunlara rağmen yılmadı. 
Araştırmalarına bin bir zorlukla da 
olsa devam etti ve sonunda başarıya 
ulaştı. 1865 yılına gelindiğinde o artık 
dinamitin mucidi olarak anılıyordu. 
Ailesi bir anda zengin oldu, ünü ve 
icadı bütün Avrupa´ya yayıldı.

Öyle faydalı buluşlara hayat verdiler ki, insanlık için asla ölmeyecekler… İşte 
hayata 1-0 yenik başlayan dahilerin, bilim, teknoloji ve sanat dünyasını dirilten ilkleri…
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Korneaya 
yüksek 

hassasiyet
Dr. Bayram Yapıcı yeni nesil lazer 

tedavilerinin dünyayı daha net gös-
termedeki başarılarının tartışılmaz 

olduğunu belirterek, gözdeki kırma 
kusurlarının tedavisinde söz konusu 

teknolojinin bir numara olduğunu 
dile getirdi. Yapıcı, iki aşamadan 

oluşan ve gözlükten kurtulma 
ameliyatlarının baştan sona bıçaksız 

lazerle yapıldığı uygulamayla ilgili; 
“Operasyonun birinci aşamasında 

Intralase cihazı, operasyonun en 
önemli aşaması olan korneada 

kapak oluşturma safhasını yüksek 
hassasiyetle, kullanılan en gelişmiş 

150 Hrtz ile en hızlı şekilde işlemi 
gerçekleştirir. Kişiye özel oluşturulan 

bu kapakçığın ardından ikinci aşa-
mada NASA pilotlarına da uygula-
nan kişiye özel wavefront yöntemi 
ile hekim tarafından tedavi öncesi 

belirlenmiş göz numaraları sabitle-
nir. Eski teknoloji ise tek aşamadan 
oluşur ve korneada kapakçık oluş-
turma aşaması Mikrokeratom adı 

verilen bıçak yardımı ile gerçekleşti-
rilir. iLASİK tedavisinde planlananın 
dışına çıkılmazken, bu eski yöntem-
de ise en önemli aşamalar insan eli 
ile yapılmakta ve kompikasyon riski 
oldukça fazla olabilmektedir. Bu da 
gözde oluşabilecek farklı problem-
lere yol açarken, net görüşü olum-

suz etkileyebilmektedir” şeklinde 
bilgi verdi. Yapıcı, doğru tedavinin 

kişiye özel olduğunu ve göz yapısını 
gözettiğini belirterek, ileri teknoloji 
ürünü Wavefront ile kişinin göz ya-
pısına uygun ışınları seçerek gözü 

tedavi edebildiğini dile getirdi.

Lazerde son teknoloji 
Dünyagöz’de

Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi göz-
deki kırma kusurlarının tedavi edilmesinde 
kullanılan lazer teknolojilerinde her geçen 
gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Yeni nesil 
bıçaksız lazer teknolojisi olarak adlandırılan 
iLASIK yönteminin uygulanmaya başlanması 
ile birlikte bir tedavi için hangi teknolojinin 
tercih edilmesi gerektiği, yeni ve eski tekno-
lojinin nasıl ayırt edileceği, aradaki farkın ne 
olduğu gibi bir sürü soru gündeme geldi. 
Peki, lazer tedavisinde hekimin tecrübesi 
ne kadar önemli? Numaralar geri gelir mi, 
tedavi güvenli mi? Benzer konular artık son 
dönemde hastalar tarafından yoğun olarak 
sorgulanıyor. Tam da bu noktada Dünyagöz 
Pendik’ten Başhekim Dr. Bayram Yapıcı, 
yeni nesil lazer tedavilerinin dünyayı daha 
net göstermedeki başarılarının tartışılmaz 
olduğunu belirterek, gözdeki kırma kusurla-
rının tedavisinde dünyada geliştirilmiş ileri 
teknoloji lazer tedavisinin iLASIK olduğunu 
söylüyor. 

Hasta gün 
kaybetmiyor
Dr. Bayram Yapıcı, iLASIK bıçaksız lazer 
operasyonlarının ameliyat esnasında ya-
şanabilecek komplikasyon risklerini en aza 
indirgediğinin altını çizdi. Operasyonun di-
kişsiz, kanamasız ve bandajlama yapılmadan 
tamamlandığını dile getiren Yapıcı, hastanın 
sosyal yaşantısına hemen ertesi gün döne-
bildiğini kaydetti. 

Cam gibi görecekler
Dr. Bayram Yapıcı hastaların kafalarında 
lazer uygulamasıyla ilgili pek çok soru işareti 
bulunduğuna dikkat çekerek, bu sorulara şu 
şekilde açıklık getirdi: “Hastalarımızın kafa-
sındaki en önemli soru işareti numaraların 
geri gelip gelmeyeceği konusundadır. İleri 
teknoloji ürünü tetkik ve teşhis cihazları ile 
tedavi süreci ve sonucu baştan öngörülebil-
mekte ve operasyon sonrası net bir görüşe 
kavuşulabilmektedir. Kafalardaki bir başka 
soru işareti ise operasyon sırasında gözün 
kımıldatılmasının bir soruna yol açabileceği 
konusundadır. iLASIK cihazında bulunan 
ve FBI’ın da kullandığı Eye tracker özelliği 
sayesinde cihaz göze kilitlenir ve lazer ışını 
hesaplanan noktalara ulaştırılır. Ayrıca bu 
kilitlenme özelliği sayesinde astigmatlılar da 
gözlüklerinden kurtulabilmektedir. Ayrıca, 
uygulanan lazer tedavisinin gerek duyuldu-
ğunda göz ile ilgili yapılacak farklı bir tedavi 
uygulanmasına hiçbir engeli yoktur.”

İki yönlü konfor
Sahip olduğu teknolojik donanım sayesin-

de güvenli bir şekilde uygulanan iLASIK 
teknolojisinin hem hasta hem de doktor 

açısından güvenlik ve konfor sağladı-
ğını belirten Dr. Yapıcı; “Operasyon 
dikişsiz, kanamasız ve bandajlama 
yapılmadan tamamlanır, bu da 

sosyal yaşantınıza hemen ertesi 
gün dönebilmeniz anlamına 
gelir” açıklamalarına yer verdi.

Dünyagöz Pendik’ in Başhekimi Dr. Bayram Yapıcı, yüksek güvenlikli lazer 
teknolojisiyle gözlük kullananların imdadına yetiştiklerini belirtti. 

Göz sağlığı için doğru adres
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Ahmet CERAN

Mülteci uzlaşısı cephesinde 
her şey aynı (değil)

Türkiye-AB arasındaki 
mülteci uzlaşı 
raporuna göre 

mülteci krizi, ülkeler 
arası büyük bir risk 

olarak adlandırılıyor. 
AB ülkeleleri ise 
özellikle Suriyeli 
mültecilere karşı 

oldukça çekimser bir 
tablo sergiliyor.

28 Eylül tarihinde Türkiye ile AB arasındaki 
mülteci uzlaşısında son duruma ilişkin kritik 
rapor açıklandı. Bu rapor 15 Temmuz son-
rası dönemde mülteci alanında işbirliğine 
ilişkin kapsamlı değerlendirmeler içeriyor. 
Dönem ve konu kritik olsa da çok fazla 
şeyin değişim gösterdiğini söylemek zor.  

Klasik ifadelerle belirtmek gerekirse, mülte-
ci krizi, yakın tarihte küresel sistemin karşı 
karşıya kaldığı en büyük tehlikeler arasında 
önemli bir yer tutmuş durumda. Güncel 
konjoktürde de geçtiğimiz günlerde göç 
gündemiyle düzenlenen BM Genel Kurul 
Toplantısı, karar vericileri ve fon sağlayıcıları 
bir araya getiren prestijli üst düzey konfe-
rans ve yuvarlak masa toplantıları ve çok 
uluslu irade beyanlarına rağmen mülteci 
krizinin çözümünde ileri bir aşamaya gelin-
diği öne sürülemiyor. Öte yandan birtakım 
girişim ve tarafların attığı adımlar ve ortaya 
koyduğu işbirliği, çözümde diğer bütün 
çabalardan daha fazla önem taşıyor. Bu 
girişimlerin başında ise Türkiye ile AB ara-
sında 18 Mart 2016 tarihinde kabul edilen 
mülteci uzlaşısı bulunuyor. 

Bilindiği ve İKV Dergisi’nde de pek çok kere 
gündeme taşındığı üzere taraflar arasında 
kabul edilen bu uzlaşı, Yunan adalarına 
düzensiz yollarla geçiş yapan göçmen ve 
sığınmacıların Türkiye’ye geri gönderilmesi, 
Türkiye’deki kamplarda bulunan Suriyeliler-
den önemli bir kısmının AB ülkelerine yer-
leştirilmesi, Türkiye’ye mülteci krizinin yöne-
timinde kullanılmak üzere meşhur 3 milyar 

avronun (devamında bir 3 milyar avro 
daha) ayrılması, Türkiye ile AB arasında 
sürmekte olan vize serbestliği diyaloğunun 
hızlandırılması, katılım müzakerelerinde 
yeni fasıllar açılması ve sınır yönetiminde iş 
birliğinin artırılması gibi hem mülteci krizini 
hem vize serbestliği sürecini hem de katılım 
müzakereleri sürecini derinlemesine etkile-
yen taahhütler içeriyor. Avrupa Komisyonu 
ise düzenli aralıklarla bu uzlaşının işlerliğini 
ve geldiği aşamayı değerlendiren raporlar 
yayımlıyor. Bu raporlar, mülteci krizinin 
yönetiminde en başat ve kritik aktörler olan 
Türkiye ve AB’nin kurduğu işbirliğinin tabiri 
caiz ise karnesi niteliği taşıyor. Dolayısıyla 
son duruma ilişkin olarak bu raporların 
verdiği ipuçlarını, satır aralarını yoklamakta 
fayda var. 

Mülteci uzlaşısında son duruma ilişkin 28 
Eylül 2016 tarihinde yayımlanan üçüncü ra-
pora bakıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkı-
yor; krize ilişkin bazı alanlarda olumlu veya 
olumsuz ciddi değişiklikler gerçekleştiği, 
birtakım alanlarda ise durumun tamamen 
aynı kaldığı görülüyor. Mülteci uzlaşısıyla 
birlikte gerçekleşen en kritik olumlu deği-
şim Türkiye’den Yunan adalarına düzensiz 
yollarla gerçekleşen geçişlerin ve bu sırada 
gerçekleşen ölümlerin sayısının düşmüş ol-
ması. İkinci Rapor ile Üçüncü Rapor arasın-
daki dönemde Türkiye’den Yunan adalarına 
günlük düzensiz geçiş sayısı 81’e düştü.  
Oysa ki Haziran-Ekim 2015 döneminde bu 
geçişlerin sayısı günlük ortalama bin 700 

İKV Uzmanı
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olarak hesaplanmıştı. Ölüm sayılarında da 
benzer olumlu trend söz konusu; mülteci 
uzlaşısının ardından gerçekleşen ölümlerin 
sayısı 11. Yani 11 göçmen düzensiz yollar 
kullanarak Türkiye üzerinden Yunan adala-
rına geçiş yaparken hayatını kaybetti. 

Üçüncü Raporun yayımlandığı dönemde 
komisyon değerlendirmelerine yansıyan bir 
diğer olumlu değişiklik AB’nin, Türkiye’deki 
Suriyelilerin durumlarının iyileştirilmesi ve 
Türkiye’deki göç yönetimi kapasitesinin 
artırılması için ayırdığı bahsi geçmekte olan 
3 milyar avronun artık ciddi bir şekilde 
projelendirilip aktarılmaya başlaması. Ko-
misyon verilerine göre, 2016-2017 dönemi 
için 2 milyon 239 bin avroluk tutar pay 
edilmiş bile. Burada önemli olan şüphesiz 
ki fonlanan projelerin en etkin, başarılı ve 
şeffaf şekilde gerçekleşmesi, fonların idaresi 
ve paylaştırılması aşamasında ise bütün 
paydaşların en hesap verebilir şekilde 
süreçleri yönetmesi. Nihayetinede bahsi 
geçen miktarların, yakın tarihin en büyük 
krizlerinden birinin aşılması için kullanıla-
cağını unutmamak gerekirken sivil topluma 
önemli bir gözetim rolü düşüyor. 

Öte yandan geçtiğimiz dönemde mülteci 
alanında Türkiye-AB işbirliğini olumsuz 
etkileyen gelişmeler de yaşandı. Bunların 
başında şüphesiz 15 Temmuz 2016 gecesi 
Türk demokrasisine karşı gerçekleştirilen 
başarısız darbe girişimi geliyor. Darbe 
girişiminin ardından girilen OHAL dönemi, 
Yunan adalarında görevli irtibat birimlerinin 
Türkiye’ye geri çağırılması, bürokratik sü-
reçlerin ve uzlaşının uygulama aşamasının 
yavaşlaması gibi birtakım değişimlere sahne 
oldu. Nitekim son raporda bu yavaşlama ve 
aksaklıkların azalmakta olduğu ve işleyişin 
olağan seyre dönüyor olduğu değerlendi-
rildi. 

Sorunlu alanlarda 
üç maymunu oynarken

Birtakım sorunlu alanlara bakıldığı zaman, 
her şeyin aynı kaldığı da malesef ki bir 
gerçek. Türkiye ile AB’nin bu uzlaşıya vardığı 
dönemde özellikle BMMYK ve sivil toplum 
çevrelerinin en temel eleştirileri, teknik ve 
kurumsal altyapı kurulmadan, fazla acele 
edildiği, iki tarafta da mültecilerin haklarının 
garanti altına alınması noktasında yetersiz-

liklerin meydana gelebileceği yönündeydi. 
Bu endişeler doğru da çıktı ve kapasitesizlik, 
yavaşlık, mevcut tesislerin yetersizliği gibi 
sebeplerle hem Yunan adalarında geri 
gönderilmeyi bekleyen mülteciler hem de 
Türkiye’ye geri gönderilenlerin temel hakla-
ra erişimde çeşitli sıkıntılar yaşadığı rapor-
lara yansıdı. Uzun bir süredir bu şikayetler 
gündemde olsa da özellikle Yunan adaların-
da göç yönetimini sağlayacak ve mültecilik 
kararını verecek uzman yetersizliği hala tam 
anlamıyla giderilmiş değil. 

İkinci değişmeyen durum ise 1:1 mekaniz-
ması çerçevesinde halen daha Türkiye’ye 
geri gönderilen her mülteci karşılığında 
AB’nin Türkiye’deki kamplardan bir Suriyeliyi 
kabul edeceği yönündeki sistemin etkin iş-
lemiyor oluşu. Bu noktada en temel sıkıntı, 
AB ülkelerinin Suriyelilere ev sahipliği yap-
mak konusunda aynı hevesi paylaşmaması. 
Komisyon verilerine göre Türkiye’den AB’ye 
1:1 mekanizması çerçevesinde yerleştirilen 
Suriyelilerin sayısı bin 614. İdeal senaryoda 
bu sayının 50 bini aşması planlanıyor. Dola-
yısıyla alınması gereken çok yol olduğu açık. 
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ÜRETİMDE DÜNYA STANDARDI

Hedeflerini her geçen gün büyüten, sa-
tış ve pazarlama faaliyetlerinde yüzde 
100’lük ilerleme başarısına ulaşan ESK 
Yapı, İstanbul Anadolu Yakası OSB 
bünyesinde ürettiği katma değerle 
devleşiyor. 2010’da 2 kişiyle başladığı 
üretim serüvenini altyapı ve makine 
parkurunu geliştirerek ilerleten ESK 
Yapı, hızlı çözüm üretebilen dinamik 
kadrosuyla dünya standartlarında üre-
tim yapıyor. Yerli teknolojiyle akustik 
panel üretiminde bulunan ESK Yapı’nın 
Genel Müdürü Engin Kurugöl; “Tesis-
lerimizde ISO ve OHSAS standartla-
rında üretim yapıyoruz. Tam kapasite 
çalışabilmek ve yüzde 10 olan ihracat 
payımızı artırmak birincil hedeflerimiz-
dir” şeklinde konuştu. SINAİ’ye konu-
şan Kurugöl, sektörün katma değerli 
ve rekabetçi üretimde sürdürülebilirliği 
tesis etmesi gerektiğinin altını çizdi. 

Yola 2 kişiyle çıktı

Firmanızın kuruluş tarihçesi ve ku-
rumsal kimliği hakkında bilgi verir 
misiniz? Üretim serüveninize nasıl 
başladınız?

Serüvenimiz, ESK Yapı olarak 2010 
yılında başladı. 2 kişiyle başladığımız 
bu serüven kısa zamanda genç ve 
dinamik bir kadroya ulaştı. Sektörün 
ihtiyaçlarına kısa zamanda hızlı bir şek-
lide cevap vermeye başladık ve asma 
tavan sektöründe çözüm üretebilen, 
hızlı hareket edebilen bir yapıya ulaştık. 
Sürekli kendimizi yenileme ve gelişme 
arzumuz, kazandığımız sektörel dene-
yimler bizi üretim yapmaya itti. 2013 
yılında bu amaçla akustik ahşap panel 
üretimine başladık.

3 yılda devleşen parkur

Üretim tesisiniz ne zaman kurul-

du? Fabrika alanı, makine parkı 
ve çalışan sayısı hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Üretim altyapımızın temellerini 2013 
yılında attık. 2 bin metrekare alanda 
makine parkurumuzu kurduk ve 
üretime başladık. Yerli teknoloji ile 
başladığımız panel üretimini her ge-
çen gün geliştirdik ve dünya standart-
larında akustik panel üretimi yapan 
bir firma haline geldik. En teknolojik 
makinelerin kullanıldığı makine par-
kurumuzda profesyonel çalışanımızla 
hizmet vermekteyiz.

Panelleri 
dünya standardında

Üretimini yaptığınız ürünlerdeki 
kalite standartları hakkında bilgi 
verebilir misiniz? Firmanızı ‘üre-
tim’ sahasında diğer firmalardan 
hangi özellikler ayırmaktadır?

En önemli ve ayırt edici özelliğimiz, 
dünya standartlarına uygun akustik 
ürünler üretmemizdir. Türkiye’de ve 
dünyada akustik panel üretiminde 
seri üretim yapabilen ender firma-
lardan biriyiz. Tesislerimizde ISO 
ve OHSAS standartlarında üretim 
yapıyoruz.

Hedef ‘tam kapasite’

Firma olarak orta ve uzun vadeli 
planlarınız hakkında detay verebi-
lir misiniz?

Bu yıl içinde yaptığımız yatırım 
hamleleri ile ürettiğimiz ürünleri en 
hızlı ve kaliteli üretebilen, fabrikamızı 
tam kapasite çalıştırabilen bir firma 
olmak istiyoruz. Müşterilerimize hem 

seri üretim yapabilen hem de butik 
çözümler sunan bir yapıya kavuşmak 
istiyoruz. Uzun vadede ise, yüzde 
10 olan ihracat payımızı yüzde 50 
seviyelerine taşımaktır.

Altyapı ve 
yatırımda kararlı

Sektörün gelişimine paralel olarak 
yeni yatırımlar düşünüyor musu-
nuz? Düşünüyorsanız, hangi ürün 
veya alan üzerinde yoğunlaşaca-
ğınıza dair ufak bir bilgilendir-
mede bulunabilir misiniz?

Sektörümüzdeki gelişmelere 
paralel olarak amacımız her 
geçen yıl kendimizi yenile-
mektir. Bu hedefle makine 
altyapımızı ve yatırımlarımızı 
2016 yılı başında geliştirme-
ye başladık. Dünya stan-
dartlarında üretim yap-
mak ve Ar-Ge çalışmaları 
için gerekli planlamamızı 
bu yılın ortalarına kadar 
tamamladık. En geliş-
miş yerli ve yabancı 
teknolojimiz ile üre-
tim yapmaya devam 
ediyoruz. Dünyada 
üretim ve altyapı-
daki gelişimleri 
yakından takip 
ediyoruz ve bu 
gelişmelere 
uyum sağ-
layacak bir 
yapıda ol-
duğumuzu 
biliyoruz.

Akustik panel üretiminde global kriterlerin üzerinde bir başarı yakalayan ESK Yapı, 
yerli üretimi güçlendiriyor. İhracat payını artırmayı hedefleyen firma, 

altyapısı ve makine parkuruyla da profesyonelliğini konuşturuyor. 
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ESK Yapı Genel Müdürü 

Röportaj: Seda ALKIM

Engin Kurugöl
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Kolay 
ulaşılabilir OSB

Altyapı, kadro, 
özgün üretim

OSB içerisinde üretmenin artıları 
nelerdir? İstanbul Anadolu Yakası 
OSB’nin sanayicilerine ve yatırım-

cılara sağladığı güçlü avantajlar 
sizce nelerdir?

Firmaların OSB içerisinde üretim 
yapmalarının en büyük avantajı 

OSB’lerin verimliliğe dayalı bir politi-
ka izlemesidir. Bunun yanı sıra kamu 

kurumları, sivil toplum kuruluşları 
ve dernekler ile iyi ilişkiler kurmanızı 

geniş bir kitleye ulaşmanızı sağlar.
İAYOSB’nin sanayicilere sağladığı 

güçlü avantajların en başında kolay 
ulaşılabilirlik geliyor. Sorunlarınızı 

en alt ve en üst makama kolaylıkla 
ulaştırabilir, hızlı bir şekilde geri dö-

nüş alabilirsiniz. Hükümet, belediye, 
sanayi odaları ve STK’larla olan yakın 

münasebetleri sebebiyle çözüm 
odaklı geri dönüşler alabilirsiniz.

Genel olarak endüstri camiası-
na, özel olarak gelişmek isteyen 

işletmelere iletmek istediğiniz 
mesajlar nelerdir?

En önemli tavsiyem her zaman; kali-
teli, dünya standartlarında, rekabet 
gücünü artırabilen ve katma değeri 
yüksek ürünler üretmeleridir. Üret-
tikleri ürünleri dünyanın her nokta-
sına ulaştırabilecek altyapıya sahip 

olmaları çok önemli. Sahip oldukları 
kadro bunu sağlayabilmeli. Bir diğer 
önemli ayrıntı ise taklitçilikten sakın-

malarıdır. Biz ülke olarak maalesef 
bunu pek başaramadık. Umarım 

bizim gibi genç firmalar sayesinde 
bunu başaracağız.   

“Bilinç henüz oluşmadı”

Sektörünüzde yaşadığınız sıkıntılar ne-
ler, sektör hakkında bir değerlendirme 
yapabilir misiniz? 

Yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri, bi-
zim ürünlerimiz gibi katma değerli ürünlerin 
kullanımının düşük seviyelerde olması-
dır. Bu anlamda ürünlerimizin işlevselliği 
konusunda tüm inşaat sektörünün bilinç 
kazanması gerekiyor. Yeterli bilinç olmadığı 
için bu ürünler uzman olmayan firmalar 
tarafından üretiliyor ve ihtiyacı tam olarak 
karşılamıyor. Özellikle kamu projelerinde 
buna çok rastlıyoruz. Müteahhitler daha çok 
fiyat odaklı düşünerek hareket ediyor. Bu 
da yapılan mekânın kalitesini düşürüyor.

“Yatırım ve rekabet korunmalı”

Sektörünüzde yurt dışına yönelik çalış-
maların zorlukları nelerdir? Bu zorluk-
ların yanında, yurt dışında çalışmanın 
avantajlarından da söz edebilir misiniz?

Ülkemizdeki mevcut ekonomik koşullar yurt 
dışına yatırım yapmamıza kısmen engel 
oluyor. Olumsuz olan bu koşullar bazı 
ekonomik önlemler almamıza sebep oluyor. 
Bu önlemler alındığında yurt dışı pazarlarda 
rekabet gücümüz zayıflıyor. İç pazar bizim 
gibi genç bir firma için önemli olduğundan 
buradaki koşulları dikkate alıyoruz.  Diğer 

taraftan, yurt dışı pazarlar için devlet önemli 
oranda destek veriyor. Bu destekler pazar 
arayışımıza büyük katkı sağlıyor. Girebil-
diğimiz pazarlarda rekabet gücümüzü 
artırıyor ve ihracatımızın artmasını sağlıyor. 
Yaptığımız ihracat ile ülkemize döviz girdisi 
sağlıyoruz ve şirketimizin nakit akışını hız-
landırıyoruz.

Anahtar enerjide

Sanayiyle çevrenin iç içe hale gelmesi 
dünden bu güne sektörleri nasıl etkile-
miştir? İlerleyen dönemlerde sektörler 
bazında yaşanacak pozitif gelişmeler 
üzerine yorum yapabilir misiniz?

Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde sanayi 
geliştikçe çevre kirliliği de artmaktadır. Sana-
yi tesislerinin en olumsuz yanı, çevreye ve 
insan sağlığına yüksek oranda zarar verebil-
mesidir.  Bu sebeple çevre koşulları dikkate 
alınmalı ve sıkı bir şekilde denetlenmelidir. 
Aynı zamanda insan sağlığı da kesinlikle 
göz ardı edilmemelidir. Bugüne kadar bu 
hep göz ardı edildi. Çevre kirliliğini kontrol 
altına almak başta çok maliyetli gelse de 
günümüzde yenilenen teknoloji ile birlikte 
daha kolay ve ekonomik yapılabilmekte-
dir. Toplum olarak her geçen gün daha 
çok bilinçleniyoruz dolayısıyla çevreye ve 
yenilenebilir enerjiye önem veren firmaların 
ileriki dönemlerde sektörde daha güçlü ve 
avantajlı olacağına inanıyorum.    
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Metal devleri 
WIN’da buluşacak

Sac işleme zincirini tek bir çatı altında su-
nan Avrasya’nın en önemli imalat sanayi 
buluşması WIN EURASIA Metalworking, 
9-12 Şubat 2017 tarihinde kapılarını 
açıyor. Metalworking Eurasia, Surface 
Treatment Eurasia ve Welding Eurasia 
fuarlarını bir araya getirerek sac işleme, 
yüzey işlem ve kaynak teknolojilerindeki 
yenilikleri ziyaretçilerine sunmaya hazır-
lanan etkinlikte binlerce sektör temsilcisi 
buluşacak.

Sektör öncülerinden sinerji

Etkinlikte, sac levha, yarı mamul ve tam 
mamul; işleme, ayırma, şekillendirme, 
esnek sac levha işleme, birleştirme, 
kaynak, yüzey işleme, tel, boru ve parça 
işleme, karma yapıların işlenmesi, aletler, 
makine elemanları, kalite kontrol, CAD/
CAM/CIM sistemleri, onarım ve atölye 
ekipmanlarının hepsi bir arada sunula-
cak. Birbiriyle doğrudan ilişkili 3 fuarın 
sinerjisi ile sac işleme teknoloji zincirinin 
tamamına tek bir çatı altında ulaşma 
şansı elde edilecek.

Akıllı çözümler sunulacak

WIN EURASIA Metalworking, sektörün 
lider firmalarının katılımıyla, geleneksel 
yöntemlerin yanı sıra, modern sac levha 
işleme endüstrisindeki akıllı üretim ve di-
jitalleşme eğilimlerini de yansıtacak. Üre-
tim süreçlerinde yaşanan son değişim-
lere ışık tutacak fuarlarda, otomasyon, 
makineler arası iletişim gibi teknolojik 
gelişmelerin etkisiyle üretim süreçlerinde 
başlayan büyük dönüşüm ele alınacak.  
Etkinlikte, Endüstri 4.0’ın imalat sanayine 
etkileri irdelenecek.
Metalworking Eurasia, Surface Treat-
ment Eurasia ve Welding Eurasia fuarları 

ziyaretçileri, sac işleme teknolojileri zinci-
rindeki tüm yenilikler hakkında doğrudan 
fikir elde edebilecek ve kendilerine uy-
gun çözümlere kolayca ulaşabilecekler.

Yeni iş bağlantıları sağlayacak

WIN EURASIA Metalworking, katılımcıları 
ve ziyaretçileri için yeni iş bağlantıla-
rının önünü açarak imalat sanayiinin 
gelişimine büyük katkı sunuyor. Bu yıl 
da sektörün lider firmalarını ağırlamaya 
hazırlanan etkinlikte, iki yılda bir düzenle-
nen Welding Eurasia fuarının da etkisiyle 
metrekare bazında geçtiğimiz yıla göre 
yüzde 30’a yakın büyüme yaşanması 
öngörülüyor.  

Firma evlilikleri artacak

İmalat sanayi firmalarını bir araya geti-
recek fuarda, firmalar birbirleriyle yeni 
işbirlikleri konuşmaya fırsat oluşturmuş 
olacak. Sektör öncülerinin koordinas-
yonu arttıkça, yeni ortaklıklar ve firma 
evliliklerine de kapı açılmış olacak. 

9-12 Şubat 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenecek olan WIN EURASIA Metalworking, 

sektör devlerini buluşturacak. 

İnovatif fikirler 
sergilendi
Üniversite-sanayi işbirliğini geliş-
tirme çalışmaları çerçevesinde, 
Marmara Üniversitesi tarafından 
düzenlenen “III. İnovasyon ve Proje 
Pazarı” etkinlikleri, İMES Sanayi 
Sitesi Yönetim Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
İnovatif fikirler, endüstriyel projeler, 
patentler, Ar-Ge çalışmaları, girişim-
cilik desteği almış projeler etkinlik 
süresince sergilenerek, ikili görüş-
meler ve oturumlar düzenlendi.
Etkinlik kapsamında; KOSGEB teş-
vikleri hakkında Dr. Serhat Öztürk, 
TÜBİTAK destekleri hakkında Dr. 
Sibel Sain Özdemir ve Türk Patent 
Enstitüsü’nde Patent Uzmanı Bü-
lent Daloğlu birer sunum yaptılar.
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Doç. Dr. Dağhan IŞIK

Ersoy Hastanesi

Çene estetiği

Çene, yüzün estetik 
üniteleri içerisinde en 

belirleyici role sahip 
bölümlerden biridir.

Farsça kökenli bir kelimedir “çene” kelimesi. 
İçinde “çene” kelimesini barındıran tüm de-
yimler söz, sözleme ve konuşma üzerine birer 
vecize olmuştur hep; “çene çalmak”, “çenesi 
düşmek” “çeneye vurmak” gibi. Tarih boyunca 
büyük ve güçlü çeneye sahip insanların sözü 
dinlenen, sözü geçen ve hatta iktidara hük-
meden insanlar olmasının mutlaka bir ilişkisi 
vardır bu durumla. Acaba Bill Clinton’ın başkan 
olmasında çenesinin yüzüne kattığı “kararlılık” 
ifadenin ne kadar etkisi vardır? Geniş çene 
yapısına sahip Alec Boldwin’i otoriter rollerde 
görmemizin, çıkıntılı bir çene ucu olan Tom 
Hanks’i duygusal rollerde izlememizin bir 
sebebi de yüzlerinin harmonisine katkıları bu-
lunan bu çene yapılarıdır. “Çocuklar Duymasın” 
dizisinin otoriter babası “Tamer Karadağlı’nın 
yüzüne güç katmış çenesi, rolünü bize başarıyla 
aktarmasına başkaca bir etken olmuştur. İlm-i 
Sima’da geniş çeneye sahip olanların otoriter, 
aşırı yuvarlak olanların enerjik, ileriye doğru aşırı 
çıkıntılı çenesi bulunanların inatçı, yukarı doğru 
eğik olanların zevkine düşkün, küçük olanların 
kararsız bir görüntüsü olduğu söylenebilir. 
Yüzün her estetik ünitesi birbiriyle uyum içeri-
sinde bulununca güzel ya da yakışıklı bir yüzden 
bahsedilir. Bununla birlikte; çene, yüzün estetik 
üniteleri içerisinde en belirleyici role sahip 
bölümlerden biridir.

Çeneye dair estetik müdahalelere 4 şekilde 
karar verilir. 

Bunlardan birincisi; kemik yapılara dokunma-
dan yumuşak dokulara yapılan müdahalelerdir. 
Burada özellikle eksikliği ya da yetersizliği bulu-
nan bölgeye dolgu maddeleri enjekte edilerek 
yeterli düzelme sağlanabilir. Çene kemiğinde 
kesi istemeyen hastalar ve hafif düzeltmeler 
ihtiyacı olan hastalara dolgu uygulamaları has-
tanın ihtiyacını karşılar. Bununla birlikte, dolgu 
uygulamaları geçici uygulamalar olduğu için iki 
sene sonra tekrar edilmeleri gerekir. 

İkincisi; hastaların yüzünde başka bir estetik 
üniteye müdahale etmeden sadece çeneye 
yönelik estetik kusurları gidermeyi amaçlayan 
operasyonlardır. Bu hastalarda ihtiyaca göre 
çene ucu ileriye, geriye, sağa, sola, aşağıya ya 
da yukarıya doğru yer değiştirilir. Çene ucu hafif 
çıkıntılı hastalarda bazen sadece törpüleme 
işlemi yeterli olur. Çene ucunun özellikle aşağı 
alınması gereken durumlarda çene ucu ile çene 
arasında bir boşluk kalacağından bu boşluğu 
doldurmak için kemik yamalara ihtiyaç duyu-
labilir. Bu kemik yamalar genellikle hastanın 
kalçasından alınır. Çene ucunu ileriye almak 

gerektiğinde bu müdahale hastanın ihtiyacına 
göre çene ucu kesilerek yapılabileceği gibi 
çene ucuna dışarıdan konacak bir protezle 
de yapılabilir. Sadece çeneye yönelik yapılan 
estetik operasyonlar çene ucuyla sınırlı değildir. 
Hastanın çene köşelerine de estetik ameliyat 
yapılabilir. Çene köşeleri aşırı belirgin ve çok 
geniş çenelerde çeneye yapılan kesme ve tör-
püleme işlemleri ile istenilen sonuç elde edilir. 
Bununla birlikte çene köşeleri belirgin olmayan, 
silik ya da yukarıda bulunan hastalarda protez 
uygulanır. 

Üçüncüsü; alt ve üst çenelerin birbirleriyle 
ilişkisi bozulmuş ve ağız kapanışlarında prob-
lem olan hastalara yapılan operasyonlardır. 
Bu hastalarda estetik görüntünün yanında 
çenenin kapanışını da düzenleyen ortognatik 
cerrahi ya da tek çene, çift çene ameliyatları 
da denilen cerrahi işlemler uygulanır. Ortog-
natik cerrahi için yapılacak müdahalelerden 
önce hastanın ortodontik bir muayeneden ve 
tedaviden geçmesi gerekir. Sadece alt çeneye, 
sadece üst çeneye ya da her ikisine birden 
cerrahi uygulanabilir. Bu uygulamalarda alt ve 
üst çenelere hastanın ihtiyacına göre ileri, geri, 
yukarı, aşağı ya da öne ve arkaya alma işlemleri 
uygulanır. Çeneler yeni yerlerine yerleştirildiğin-
de titanyum plaklar ile sabitlenirler.  Ortognatik 
cerrahide hastaların çeneleri dişleriyle beraber 
yer değiştirildiğinden hastanın bozuk olan alt ve 
üst dişlerin ilişkisi ameliyattan sonra düzelir. Bu-
nunla beraber çoğu hastada ortodontik tedavi 
cerrahi uygulamalardan sonra da devam eder.

Dördüncüsü; hastanın yüzüne uygulanması 
planlanan burun estetiği gibi operasyonlara ek 
olarak çeneye estetik uygulamaların yapılması-
dır. Bu hastalar sıklıkla estetik burun ameliyatı 
isteyen hastalardır ve hastalara sadece burun 
ameliyatı ile yüzde bir denge yakalanmayacağı 
düşünüldüğü zaman burunla beraber çeneye 
de estetik operasyon yapılır. Elmacık kemikleri-
nin daha belirgin olmasını isteyen hastalarda da 
çeneye estetik düzeltmeler gerekebilir. Elmacık 
kemikleri belirginleşen hastalarda çene ucunun 
geride olması yüzde denge ve harmoninin 
bozulması anlamına geleceği için kombine 
uygulamalar gerekebilir. 

Yüze uygulanılan başka estetik ameliyatların da 
çeneye etkisi olmaktadır. Örneğin yüz germe, 
orta yüz kaldırma ya da boyun germe ameli-
yatlarında çene konturları da olumlu yönde 
değiştirmektedir. Bazı hastalara uygulanan bu 
operasyonlar ile çene bölgesine başka hiçbir 
uygulama yapmadan değişim elde edilebilir. 

Plastik Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi Uzmanı
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HADIMKÖY SANAYİCİSİ DÖNÜŞÜM İSTİYOR

Yeni Havalimanı, 3. köprü ve Kanal 
İstanbul projeleriyle tüm dikkat-
leri üzerine çeken Hadımköy, son 
yılların en dinamik cazibe merkez-
lerinden biri haline geldi. Hadım-
köylü sanayici ve iş adamlarının 
taleplerine kulak vermek, araların-
da köprü vazifesi görmek ve bölge 
sanayisinin potansiyelini maksimize 
etme amacıyla kurulan Hadım-
köy-Arnavutköy Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (HASİAD), Hadımköy 
Sanayi Bölgesi’ndeki 550 firmasıyla 
endüstrinin nabzını tutuyor. 10 yıl 
sonra sayının bin 200’e çıkacağını 
belirten HASİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Bozdağ, gerekli 
altyapı çalışmalarına başlanan 
bölgede en büyük sorunun eleman 
bulabilmek olduğunu dile getiriyor. 
SINAİ’ye konuşan Hüseyin Bozdağ; 
“Hadımköy’ün geleceği şekilleniyor. 
Dünyaya açılan kapı Hadımköy 
olacak. Bine yakın kişiyi bölgemizde 
değer üretmeye, çalışmaya bekli-
yoruz” şeklinde konuştu. Bozdağ, 
bölgeye kurulacak meslek lisesi 
ve Hadımköy’ün gelecek hedefleri 
üzerine de önemli bilgiler aktardı. 

1976’dan beri…

İstanbul sanayisinin kalbinin 
attıran,  60 bin kişiye istihdam 
sağlarken Türkiye ihracatına da 10 
milyar dolar katkı sunan Hadımköy 
Sanayi Bölgesi, artan yeni yatırım-
ları ve ihracatıyla Türk ekonomisi-
ne dinamizm kazandırıyor. 1976 
yılından beri sanayicinin buluşma 
noktası olan Hadımköy Sanayi 
Bölgesi, 12 milyon metrekarelik bir 
alan üzerine kurulu. Türkiye’nin açık 
ara en büyük sanayi bölgesi olan 
Hadımköy, Atatürk Sanayi Bölgesi, 
KOSGOB ve Deliklikaya Sanayi Böl-

gesi olmak üzere üç ayrı bölgeden 
oluşuyor.
60 bin kişiye istihdam sağlayan 
bölgenin yıllık üretim kapasitesi 20 
milyar doları buluyor. Yaklaşık 10 
milyar dolar ihracat gerçekleştiren 
Hadımköy Sanayi Bölgesi, Türkiye 
ihracatının yüzde 6,5’ini tek başına 
sağlıyor. İstanbul Sanayi Odası’nın 
56 meslek komitesinin tamamı Ha-
dımköy’de yer alıyor. Tekstil sektö-
ründen kimya sektörüne, mermer 
sektöründen gıda sektörüne, oto-
motiv sektöründen diğer tüm 56 
meslek komitelerinin hepsi Hadım-
köy’de faaliyet gösteriyor. Hadım-
köylü sanayiciler, Kuzey Marmara 
Otoyolu’nun içinden geçtiği, Atatürk 
Havalimanı’na sadece iki kilometre 
uzaklıkta yer alan Hadımköy Sanayi 
Bölgesi’ni küçük bir sanayi odası 
olarak görüyor. 

 “Yatırımlara başlanmalı”

Hızla büyüyen Hadımköy’ün alt-
yapısı önümüzdeki yeni döneme 
hazır mı?

Şimdilik Hadımköy Sanayi Bölgesi 
olarak gerekli altyapıya sahibiz. Ara 
ara sıkıntılarımız olsa da sorunu-
muzu kendi içimizde çözebiliyoruz. 
Ancak gelecekle ilgili bazı sıkıntılar 
olabilir. Örneğin, elektrik, yol ve 
altyapı belli bir kapasiteye sahip. 
550 sanayicinin bulunduğu Hadım-
köy, hızla gelişiyor ve yeni yatırım-
lara ihtiyaç duyuyor. Gelecek ilk 10 
yıl içinde orta vadede bu sayının 
bin 200’e çıkması bekleniyor. Bu 
firmalar için elektrik, doğalgaz 
yetmeyecek, yollar yetersiz kalacak. 
Bunun için de şimdiden yatırımlara 
başlamalı, geleceğe şimdiden ayak 
uydurmalıyız. 

Bin kişi 
istihdam edilecek

Ülkemizde bu kadar işsizlik 
sorunu yaşanırken, çalıştıracak 
eleman bulamamanızın sebebi 
nedir?

Türkiye’de pek çok insan iş arıyor, 
ancak insanların iş beklentisin-
de çıta oldukça yüksek. Halbuki 
Hadımköylü sanayiciler olarak 
İstanbul’daki bütün personeli ça-
lıştırmaya hazırız. İş arayanların 
Hadımköy Sanayici ve İşadamla-
rı Derneği’ne başvurmaları ye-
terli olacaktır. Toplam bin kişiyi 
işe almayı planlıyoruz. Yeter ki 
insanlarımız iş beğensin.

Hadımköy 
değerlenecek

Hadımköy Sanayi Böl-
gesi’ne ulaşımı nasıl 
sağlıyorsunuz?

Hadımköy bölgesinin, 
İstanbul’a uzak olması 
münasebetiyle şeh-
rin pek çok bölgesi-
ne servis kaldırıyo-
ruz. Esenler’den 
Güngören’e hatta 
Silivri’ye varıncaya 
kadar personel 
taşıyoruz. Ayrıca 
çalışanlarımıza 
“Evinizi Hadım-
köy’e taşıyın” 
diyoruz. 
Bölgemizde 
yeni toplu 
konutlar 
yapıldı. 

İstanbul’un gizli ekonomi üssü… Gelişmiş altyapısı, ulaşım akslarına olan yakınlığı, 500’ü aşkın sanayi 
işletmesi ve dönüşüme hazır sanayicisiyle geleceğin üretim havzası… Hadımköy Sanayi Bölgesi…

Türkiye’nin en cazip sanayi havzası
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HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Röportaj: Seda ALKIM

Hüseyin Bozdağ
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Islah OSB 
hürriyeti

Sanayici 
destek bekliyor

OSB’leşme hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

2012 yılında çıkan Islah OSB’ler yasa-
sından faydalanmak üzere halihazır-
daki sekiz OSB, Islah OSB olabilmek 
için müracaat etti. Ancak sadece bir 
sanayi bölgesinin talebi kabul edildi. 
O da Hadımköy Sanayi Bölgesi oldu. 
Ancak henüz işlemler tamamlanmış 
değil. Bu konuda mücadelesini sür-

düren bölge, bürokratik bazı engeller-
le karşı karşıya kaldı. Yapılan girişim-

lerin sonucunda karşılıklı istişarelerle 
engellerin yakın zamanda aşılması 

bekleniyor. Çünkü, Türkiye’nin ilk 
büyük bin şirketi arasında yer alan 

80 firmanın yer aldığı Hadımköy 
Sanayi Bölgesi, dünyaya açılan bir 

pencere görevini üstleniyor. Dünyada 
pazar lideri olan markalar tam da bu 
bölgede yer alıyor. Özellikle makine, 

tekstil, kimya ve gıda üreticilerinin yer 
aldığı Hadımköy, tüm sektörlerden 
pek çok firmayı da içinde barındırı-

yor. Hadımköy, Türkiye ihracatına 10 
milyar dolar katkı sağlıyor.

Bölge sanayicileriniz adına ilet-
mek istediğiniz mesajlar nelerdir? 

Türkiye’nin en önemli projelerinin 
yapıldığı Arnavutköy ve Hadımköy’de 
faaliyet gösteren sanayiciler, bölgele-
rinin de gelişime ayak uydurabilmesi 
için yenilenmeyi istiyor. Sanayi bölge-

sinin altyapısı, ulaşımı ve diğer tüm 
sıkıntılarının giderilerek, Türkiye’ye 
ve dünyaya yakışır bir yer olmasını 

hedefleyen Hadımköylü sanayiciler, 
bu konuda devletten destek bekliyor. 

Hadımköy’ün merkezinde TOKİ’nin 
ve KİPTAŞ’ın ev kiraları yaklaşık 700 
TL civarında... İşe gelip giderken hem 
zamandan tasarruf edilebilir hem de 
700 TL karşılığında Hadımköy’deki 
evlerde çok daha konforlu bir ya-
şam sürdürülebilir. Çarşısı, iş alanı 
ve yerleşim yeriyle hızla büyüyen bir 
merkez haline gelen Hadımköy, sü-
rekli prim yapan, geleceği çok parlak 
bir bölge... 

Vasıflı-vasıfsız
fark etmiyor

Hadımköy Sanayi Bölgesi’nin en 
önemli sorunu sizce nedir?

Bölgemizin en önemli sorunu, 
sanayicilerimizin nitelikli eleman 
bulamamasıdır. Hatta bırakın nitelikli 
elemanı, vasıfsız eleman bulmakta 
bile büyük sıkıntı yaşıyoruz. HASİAD 
olarak eleman sıkıntısını aşabilmek 
için, Arnavutköy Belediyesi’yle birlikte 
bir bilgi bankası oluşturduk. Böyle-
likle işçi bulma konusunda alışveriş 
içinde yer alıyoruz.  Çalışmak isteyen 
herkesi Hadımköy’e bekliyoruz. Ha-
dımköy’ün bir özelliği de tren yoluna 
sahip olmasıdır. Sirkeci’den hareket 
eden tren yolu, Hadımköy’den Av-
rupa’ya ulaşabilir. Özellikle bu ko-
nuda Ulaştırma Bakanlığı’na talepte 
bulunduk. Konteyner taşımacılığını 
tren yolu ile yapmayı arzu ediyoruz. 
Ayrıca bölgede çok büyük bir ulaşım 
sorunumuz var. Hadımköy’e 40 tane 
İETT otobüsü geliyorsa bunun en 
az 10 tanesinin Hadımköy Sanayi 
Bölgesi’nin içinden geçmesini istiyo-
ruz. Arnavutköy Belediyesi’nden bu 
sorunumuzu çözmesini bekliyoruz. 
Fabrikalarımız güvenliklerini kendileri 
sağlıyor. Kaymakamımızdan ve bele-
diye başkanımızdan bu sorunumuzu 
çözmelerini bekliyoruz. 

Düğümü 
meslek lisesi çözecek

Bölgede yeni bir meslek lisesi ku-
rulacak. Okul hakkında bizi bilgi-
lendirebilir misiniz?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından HA-
SİAD’a 48 dönümlük bir arazi tahsis 
edildi. Arnavutköy İlçe Kaymakamlığı 
ve Arnavutköy Belediye Başkanımız 
konuyla ilgili bir çalışma başlattı. 
Kurulacak bu okulumuzda nitelikli 
çalışan yetiştirerek, aynı zamanda 
hizmet sanayine de eleman sağla-
mayı hedefliyoruz. Yakında faaliyete 
geçecek olan 3. Havalimanı’nda 
yaklaşık yılda 200 milyon insana ye-
mek üretilecek. Bu iş için aşçılar, aşçı 
yardımcıları, bulaşıkçılar, hizmetliler, 
güvenlik personeli ve temizlikçilere 
ihtiyaç duyulacak. Bunların hepsi bu 
okullarda yetiştirilecek. Hadımköy’de 
kuracağımız bu okulda sadece sana-
yiciye değil, aynı zamanda dünyaya 
hizmet edecek havalimanının perso-
nelini de biz yetiştireceğiz. Bu okul-
dan çıkacak öğrenciler, hem okuyup 
hem de çalışacak.

“Kurtarıcı ekonomi 
modeli şart”

Sizce son dönemlerde dünya eko-
nomisinde meydana gelen küresel 
değişimler, bizlere hangi konuda 
mesajlar vermektedir?

Dünyada meydana gelen konjonktü-
rel değişimler, ekonomilerin geleceği 
hakkında bizlere fikir vermektedir. 
Dünya, son dönemlerde yaşanan 
küresel ekonomik çalkantılardan 
sonra net bir tavır sergiledi; ‘herkes 
kendi ülkesini kurtaracak’ minvalinde. 
Trump’ın da ifade ettiği gibi, her ülke 
kendi ekonomisini güçlendirme ve 
ihracatta söz sahibi olma yoluna git-
meli. Biz de bu trendin içerisinde yer 
almalıyız. Kendimizi kurtaracağımız 
bir ekonomi modeli geliştirmemiz 
şart. Satın aldığımız yerli ürünleri, pa-
rite dalgalanmasından ve Dolar-Euro 
bazında ödeme telaşından sıyrılıp, 
Türk Lirası’nı en kıymetli para birimi 
olarak kabul edip, kendi paramızla 
ödeme yapma yoluna gitmeliyiz. 
Parolamız yerli ve yenilikçi üretim, 
yol haritamız ise Ar-Ge ve inovasyon 
olmalı. Yerli üretimin gücünü, kendi 
teknolojimizi ürünlere entegre ede-
rek gösterebiliriz.
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Erol DEMİR

Bakırköy Milli Eğitim Müdürlüğü

Milletimizin geleceği için 
mesleki eğitim 

Gençlik geleceğin 
tohumu, eğitimin 

hamuru, ekonominin 
can suyudur. 

Özellikle mesleki 
eğitimde yöntem ve 

ekipmanların ileri 
teknolojiye uyumlu 

olması ise büyük 
önem arz etmektedir.

Her dönemde milletlerin içinden insanlar 
için düşünen, kendi milletinin geleceğini 
ve sorunlarını dert edinen bazı insanlar 
çıkar. Bu insanlardan bazıları düşüncelerini 
sözlü, bazıları yazılı paylaşır bazıları ise aka-
demisyen, siyasetçi olarak eyleme dönüş-
türebilir ve geride iz bırakırlar. Uzun zaman 
düşünceleri geniş bir kesim tarafından 
tartışılır. Bir seçki olarak aşağıda payla-
şılan bu düşünceleri okudukça insan ve 
eğitim konusunda uzun zamandır aslında 
tartışma ve tespitlerin çokta değişmediği 
görülecektir. 

Beklenen gençlik, geleceğin tohumudur. 
Milletimizin üç asırdan beri geçirmekte 
olduğu buhranların sebebi ve kaynağı, 
kültür ve maarif sahasında aranmalıdır. 
Hakikat şu ki millet bünyesindeki inkılaplar 
mektepte başlar ve her milletin kendine 
özel mektebi vardır. Her millet ebediyete 
yönelen hayat yolculuğunu felsefi sistem-
den çıkarır. Bir neslin kurtuluşunu ancak 
maarifin yükselmesinde aramak lazımdır. 
Millet ruhunu yapan maariftir. Maarifin 
düşmesi millet ruhunu yerlere serer. Maa-
rife değer vermeyiş millet ruhunun yıkılışını 
hazırlar. Maarif hangi yönde yürürse millet 
ruhu da onun arkasından gider. Şu halde 
millet maarif demektir. Bir millet, mek-
tebiyle millet olur. Bir millet, mektebiyle 
yükselir. Mektebin büyüklüğünü görmek 
mi istiyorsunuz? Mektebin hayatına girin, 
koridorlarında dolaşın, sıraların üstünü 
yoklayın, gençliğinin alnında parıldayan 
necabet damgasına bakın.(1)

Yapılan araştırmalar her ülkenin eğitim 
sisteminin kendi içinde bütünlük taşıdığını, 
tutarsızlıkları da olsa her eğitim sisteminin 
benzerlikleri olan nesiller yetiştirdiğini 

göstermektedir. Bu bütünlük ve benzerlik 
verilen bilgiden çok değerler ve inançlarla 
bağlantılıdır. Hep aynı bilgileri öğrenmiş 
olsalar bile farklı inançlar ve değer yargıları 
dayatılan öğrenci kümeleri arasında kesin 
benzerlikler meydana gelmemektedir. 
Eğitim yerel ve milli değerler taşıyan bir sü-
reçtir. Bu nedenle başka ülkelerden kopya 
edilen eğitim modellerinden başarılı sonuç 
vereni yok gibidir.(2)

Toplumu bir bina gibi tasavvur edersek, 
bireyler binanın yapı taşları, değerler ise 
çimentosu sayılabilir. Harç ve çimentosu 
olmayan binanın kolayca dağılması gibi 
toplumun da aynı duruma maruz kalma 
ihtimali vardır. Değerler, toplumun geneli 
tarafından kabul edilen ortak kavramlar-
dır. Bir anlamda, mutluluğun standartlar 
kümesidir. Standartları, evrensel doğrular 
şeklinde tanımlayabiliriz. Değerler öğrenil-
mesi gereken kavramlardır. İnsan, mutlu-
luğunda etkin rol oynayan değerleri, sosyal 
öğrenme metoduyla sonradan kazanır. 
Toplumsal anlamda öğrendiği erdemler 
vasıtasıyla mutluluğa ulaşır.(3)

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, her 
alanda kalkınma hareketlerinin en baş 
unsuru insandır. İnsan unsuru ne kadar 
sağlamsa, ne kadar ahlak ve karakter sahi-
bi ise kalkınmada o kadar güçlü olacaktır. 
İnsan unsuru ahlaken bozulmuşsa, bu bo-
zuk malzemeyle kurulacak resmi veya gayri 
resmi teşekküller verimsiz ve yıkıcı olaca-
ğından emekler, masraflar, zahmetler boşa 
gidecektir. Sanayileşme davası Türkiye için 
olmak ya da olmamak meselesidir. Artan 
nüfusumuza yeni iş yerleri bulmak için 
sanayileşmek zaruridir. Sanayileşmenin 
ikinci zarureti de bugün yeryüzünde geçerli 

Şube Müdürü
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olan milletlerarası mübadele sisteminden 
ileri gelmektedir. Sanayileşmemiş bir ülke 
güçlü olamaz.(4)

Türkiye, uluslararası stratejik konseptler 
açısından bakılırsa Avrasya’nın merkezinde. 
Türkiye bugün; doğunun erdemini, batının 
rasyonalitesini, güneyin eşitsizlik karşısın-
daki adalet arayışını, kuzeyin de ekono-
mik üretkenlik ve verimliliğini bir senteze 
kavuşturabilse -ki bunu yapabilecek birikimi 
var- önümüz büyük ölçüde açılır. Üretimini 
istediği anda dünyanın en uzak pazarlarına 
ulaştırabilen bir tüccar, mesajını anında 
gazetesine geçebilen bir gazeteci, en yeni 
akademik yayınları elinin altındaki bilgisayar 
aracılığıyla yayınlandığı anda takip edebilen 
bir akademisyen, dünyanın dört bir köşe-
sindeki olayları anında televizyonundan 
izleyebilen bir insan için küreselleşme, bir 
imkan ve kapasite patlamasıdır. Beklentinin 
aksine 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
ortaya çıkan ve son çeyreğinde ivme kaza-
nan bir şekilde bütün batı-dışı medeniyet 
havzalarında bir canlanma başladı. Japon-
ya’da ekonomik bir güç doğdu.(5) 

Japonya’nın günümüzde dünyanın ikinci 
büyük ekonomisine sahip olmasında, Japon 
eğitim sisteminin olumlu etkisi olduğu dü-
şünülmektedir. Japon eğitim sistemi gelişen 

ve değişen dünyanın taleplerine cevap 
verebilecek bir şekilde sürekli reformlarla 
geliştirilmektedir. Japonya ülke kalkınması-
na destek verecek ana eleman yetiştirmek 
için eğitim sisteminde mesleki eğitime 
özel bir önem vermiştir. Japonya’da okullar 
ve işverenler sıkı bir ilişki içindedir. Kore 
de insan kaynakları planlamasıyla eğitim 
sistemini çok iyi koordine ederek ülke eko-
nomisinin gelişimine katkı sağlayan nitelikli 
ana elemanlarını yetiştirmeyi başarmıştır. 
Sanayi kuruluşlarıyla okullar çok sıkı bir 
ilişki içindedir. Hatta bazı sanayi kuruluşları 
kendi meslek liselerini kurmuşlardır ya da 
devlet okullarına burs sağlamaktadır. İş gü-
vencesinin sağlanması mesleki eğitime olan 
talebi arttırmıştır. Dolaylı olarak bu durum 
işsizlik oranını da düşürmüştür. Mesleki 
eğitime Alman eğitim sisteminde olduğu 
gibi büyük önem verilmelidir. Mesleki 
eğitim alanına yönelme teşvik edilmeli ve 
mesleki eğitim yalnızca başarısız öğrenciler 
için tercih alanı olduğu yönündeki olumsuz 
düşünceler ortadan kaldırılmalıdır. Ancak 
bu şekilde yetişmiş iş gücüne sahip oluna-
bilir ve Almanya gibi sanayileşmiş ülkeler 
seviyesine gelinebilir.(6)

Hızlı bir gelişim ve değişim gösteren tek-
nolojinin özellikle mesleki ve teknik eğitim 
kurumlarında meydana getirdiği donanım 

yetersizliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü önderliğindeki proje ile azaltılacaktır. 
Proje sayesinde iş dünyasının taleplerine 
uygun öğrencilerin yetiştirilmesinde en 
önemli faktör olan araç - gereç eksikliğinin 
giderilmesi ve sektöre uygun eğitim öğre-
tim modeli uygulanarak özellikle istihdam 
sorununa alternatif çözüm sunulması 
hedefleniyor. Aralarında İstanbul Ticaret 
Odası ve İstanbul Sanayi Odası ile odalara 
bağlı sektörel komiteleriyle projeye destek 
verecek bu model sayesinde; okullardaki 
alanlarla odalardaki komiteleri birbirleri 
ile eşleştirip birlikte hareket etmelerini 
sağlamak amaçlanmaktadır. Umuyoruz ki, 
bu projeye taraflar tam destek vererek ülke 
geneline “Mesleki Eğitimde İstanbul Modeli” 
olarak bir nitelikli eleman sorununa bir 
çözüm getirilmiş olur.

(1) Nurettin Topçu, Türkiye’nin Maarif Davası, Der-
gah Yayınları, İstanbul, 12. Baskı, Ocak 2015
(2) Tahsin Akçay, Eğitimde temel boyut: İnsan, Yağ-
mur Yayınları, İstanbul, 2012
(3) Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Güzel insan modeli, 
Timaş Yayınları, İstanbul, 2011
(4) Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Davam, MGV yayın-
ları, 6. Baskı, Ankara, 2014
(5) Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Küresel Bunalım, 
Küre yayınları, 39. Basım, İstanbul, Eylül 2014
(6) Prof. Dr. Özcan Demirel, Gelecek İçin Eğitim, 
Pegem Akademi, 2. Baskı, Ankara, 2012
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Sanayinin 
Mümin ağabeyi

Sektörünün 
kilometre taşı: 
Erkunt Traktör

1953 yılında kardeşleri ve 8 -10 
çalışanla birlikte küçük bir imalat-
hanede başlayan Erkunt Döküm 
ve Makine Fabrikası’nın hikâyesi 

bugün, Türkiye’nin en köklü sanayi 
kuruluşları arasında yaklaşık 1.300 

çalışanıyla yerini alıyor. 
Ankara Sanayi Odası kurucuları ara-

sında yer alan Mümin Erkunt, Türk 
sanayisini ve özellikle Ankara sanayi-
sini geliştirmek için yıllarca çaba gös-
terdi. 1963-1969 yılları arasında Oda 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 

ve Oda Meclis üyeliği,1982-1985 
yılları arasında Ankara Sanayi Odası 

Oda Meclisi Başkanlığı ve 1985-1989 
yılları arasında Ankara Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 
Oda Başkanlığı döneminde, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim 
Kurulu üyeliğinde de bulundu. 

Lisans hakları ve tasarımı Türkiye’ye 
ait bir traktör markasını piyasaya 

sürerek başarı yakalamayı düşleyen 
Mümin Erkunt, 2003 yılında Kızı 

Zeynep Erkunt Armağan ve damadı 
Tuna Armağan’ın kuruculuğunu 

yaptığı Erkunt Traktör ile bu düşünü 
de gerçekleştirdi. Bugün Dünya’nın 

birçok ülkesine motor, motor 
parçaları ve transmisyon parça-

ları ihracatı yapan Erkunt Döküm 
ve Makine Fabrikası, Türkiye’nin 

milli gururu olurken Cumhuriyet 
ahlakı ve temelliyle yetişen Mümin 

Erkunt’un izinde hızla büyümeye 
devam ediyor.13 Eylül 2013 tarihin-

de, 90 yaşında vefat eden Erkunt, 
sınırları aşan bir sanayici olarak 
Türk makine sektörüne önemli 

hizmetlerde bulunarak, geride kolay 
unutulmayacak bir isim bıraktı…
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CUMHURİYET’LE DOĞAN DEHA

1923 yılında Cumhuriyet kurulduktan 2 ay 
sonra Konya’da küçük bir evde dünyaya 
gelen Mümin Erkunt, 4 yaşında kaybetti-
ği babasının, 4 kardeşinin ve annesinin 
sorumluluklarını küçük omuzlarına 
yükledi. Savaşın ve yoksulluğun 
zorluklarını en derinden tadan, tüm 
hengamelere rağmen 1930 yılında 
Konya’da başlayan ilkokul hayatına, 
1938 yılında Devlet Parasız Yatılı 
sınavını kazanarak Kabataş Erkek 
Lisesi’nde devam eden Erkunt, 
liseyi bitirdikten sonra üç ayrı 
üniversitenin (Yüksek Öğret-
men Okulu, Orman Fakültesi 
ve Yüksek Mühendis Okulu) 
giriş sınavını kazandı.  Daima 
hedefleri olan ve ok gibi 
yayından fırlayan birinin, 
amacına ulaşmaması 
imkânsızdı. Mümin Erkunt, 
analitik becerilerini de 
göz önünde bulundura-
rak, mühendis olmaya 
karar verdi. Daha sonra 
Devlet Demiryolları’nın 
Avrupa’ da yüksek 
mühendislik tahsili 
yaptırmak için açtığı 
sınavı da kazanınca, 
kariyer serüvenine 
bambaşka bir 
ülkede devam 
etti. 

Gurbette 
ilim inadı

Almanya, 
1939 yılın-
da başlat-
tığı İkinci 
Dünya 
Savaşı’nı 
yaşar-
ken 
‘o’ da 

dilini, kültürünü ve sokaklarını bilmediği 
bir yerde, savaşın gölgesindeydi... 
Mümin Erkunt, Rochlitz şehrinde 5 ay 
Almanca dili eğitimi aldıktan sonra 1943 
yılının ilkbaharında, Dresden Yüksek 
Mühendis Okulu Elektrik Mühendisliği 
bölümüne kayıt oldu. Bu sırada Almanya, 
savaşın en sıkıntılı günlerini yaşarken, 
1944 yılı ortalarında da Türkiye ile Al-
manya arasında siyasi ilişkiler tamamen 
kesildi. Türkiye ile haberleşme imkânı 
bulunamıyordu. 1945’in ilk ayla¬rında 
Türkiye (şeklen) Almanya’ya savaş ilan 
etmiş, ancak üniversite dekanlığı, Almanya 
Eğitim Bakanlığı’ndan özel izin alarak Türk 
öğrencilerin eğitimlerine devam etmesin-
de sakınca görmemişti.

Gönül borcunu 
azmiyle ödedi

Henüz 20’li yaşlarda olan genç delikanlı; 
ülkesinden ve ailesinden uzak olmasına 
rağmen tüm yokuşları inatla tırmanarak 
zirveye ulaşmayı kendine amaç edinmişti...

Şubat 1945’te Dresden şehri, büyük bir 
bombardımana uğradı ve şehrin büyük bir 
bölümü bir gecede harap oldu. Dresden’ 
e yağan bu bombalar Mümin Erkunt’u 
yeni bir göçle karşı karşıya bıraktı. 1945 
Mayıs’ında Almanya Eğitim Bakanlığı’nın 
aldığı karar ile Mümin Erkunt’un da içinde 
bulunduğu 250 Türk öğrenci İsviçre’ye 
gönderildi. ETH Zürih Üniversitesi’ne, 
Almanya’da okuduğu son seneyi kaybe-
derek, yeniden 3.sınıftan başlayan Erkunt, 
Temmuz 1949’ da Zürih’te Elektrik Yüksek 
Mühendisi olarak buradan başarıyla me-
zun oldu. Dönemin şartları ve koşullarına 
göre Avrupa’nın sanayisi hızla gelişmek-
teydi. Bunu fırsat olarak değerlendiren 
Mümin Erkunt, iş hayatına ilk olarak 
yaşadığı Zürih şehrinde küçük bir trafo 
imalathanesinde başladı. Burada göster-
miş olduğu mesleki başarılar, kendisine 
duyduğu özgüveni artırdı ve artık büyük 

işler için kariyer basamaklarını hızla çıkma 
konusunda kararlılığını pekiştirdi. Yaptığı 
hesaplar sonucu, çalıştığı imalathaneye 
yüzde 30 oranında maliyet tasarrufu sağ-
lamayı başardı.

Küçük imalathanenin 
cevheri büyüdü

Öğrenci olan bir arkadaşının aracılığı ile 
Westfalya Elektrik şirketinde iş bulan Mü-
min Erkunt, kısa bir zaman sonra kendisi-
ne verilen araştırma görevlerini yaparken, 
firmanın daha önce yaptığı bir hatayı 
bulup raporlayınca, şirketteki itibarı bir 
anda yükseldi. O, artık saygın ve başarılı 
bir personel olmayı başarmıştı. Hatta artık 
çalıştığı firmanın bölüm başkanı, Mümin 
Erkunt’un raporlarını Elektrik Mühendisleri 
Odası toplantılarına götürmekte ve bu 
raporlar üzerinde değerlendirmeler bile 
yapmaktaydı.
1950 senesinin Haziran ayında Westfal-
ya Elektrik şirketinin bölüm başkanına 
şirketten ayrılacağını, TCDD hesabına 
okuduğunu ve gitmek zorunda olduğunu 
söyleyerek kendisini bırakmak istemedik-
lerini söylemelerine rağmen, hatta orada 
kalarak kendi adlarına doktora yapmasını 
önermelerine rağmen Erkunt,  memleketi-
ne olan gönül borcunu ödemek için 1950 
yılının yazında Türkiye’ ye döndü. 1951 
Mart ayında TCDD Haydar Paşa Garı’nda 
mühendis kadrosu olmadığından Revizör 
olarak göreve başlayan, 3 hafta süren bu 
çalışmanın ardından, Genel Müdürlük’te 
kendisi için açılan mühendislik kadrosu-
na giren Mümin Erkunt, dönemin politik 
çalkantıları yüzünden bu görevinden istifa 
etmek zorunda kalır. 
Kasım 1953’te Hazar-Erzincan Havai Hatla-
rı inşaatında şantiye şefliği yapan Mümin 
Erkunt daha sonra Ankara Hava Meydan-
ları inşaatında da çalıştı. Toprak Mahsulleri 
Ofisi ve ardından en son Ankara Et Kom-
binası Fen Şubesi’nde de çalışarak sektör 
tecrübesini iyice geliştirdi. 

Tahta kaşık imalatı yapan bir babanın, tüm zorlu şartlara rağmen hayata inatla tutunan oğlu… 
Türk sanayisinin mühendislik dehasıyla lokomotifi olmuş güçlü bir iş adamı… 

Uzun soluklu büyüme hikâyesinin başkahramanı… Mümin Erkunt. 

Sınırları aşan sanayici…
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UFKU EĞİTİM, GIDASI ŞEFKAT

Annesi veya babası hayatta olmayan 
çocuklara ‘fırsat eşitliği’ ilkesi çerçevesinde 
verdiği eğitimle misyonunu ve vizyonunu 
güçlendiren Darüşşafaka Cemiyeti, ailesi-
nin gelir düzeyi yetersiz çocuklara maddi 
manevi omuz veriyor. Çocukların hayatında 
fark yaratmak isteyen Darüşşafaka’nın, ‘yol 
gösterici’ ve destekleyici misyonuna vurgu 
yapan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Ku-
rulu Başkanı M. Talha Çamaş; “Çocuklarımı-
zı yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri 
benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve toplu-
ma karşı sorumluluklarının bilincinde lider 
bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.  
Öğrencilerimizi ilgi ve yeteneklerine göre 
belirli bir mesleğe yönelmelerini sağlayacak 
altyapıyı kuruyoruz. Meslek envanterleri, 
kariyer günü etkinlikleri, deneme sınavları, 
üniversite hazırlık kursları ve mentorluk 
desteğimizle arkalarında olduğumuzu her 
daim hissettiriyoruz” dedi. Çamaş, çocukla-
rın kültürel ve sosyal yönlerini de geliştir-
meyi hedeflediklerini belirterek; “Modern 
eğitimin yanı sıra, yetenek eğitimleri de 
çocuk

Bir okuldan daha fazlası

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, “Eği-
timde Fırsat Eşitliği”ni hedefleyen, bir 
okuldan daha fazla bir “yuva” olarak 
anılıyor. Sizin bakış açınız nedir?

Darüşşafaka, bir buçuk asırdır toplumun 
her kesiminin desteğiyle, babası ya da 
annesi hayatta olmayan, maddi durumu 
yetersiz çocuklara kaliteli eğitim imkânı 
sunarak onlara yeni bir yaşam armağan 
ediyor. Darüşşafaka’ya ortaokul 1. sınıfta 
giren çocuklarımızın üniversiteye kadar 
yatılı eğitim aldığı ve 7/24 yaşadıkları bu 
yuva onların ikinci ailesi oluyor.Bir velimizin 
dediği gibi: “Bir çocuk için en büyük hediye, 
annesi ve babasıdır. Annesi ya da baba-
sını kaybetmişler içinse en büyük hediye 
Darüşşafaka’dır.” Darüşşafaka, öğrencile-

rine hem çağın en iyi eğitim olanaklarını 
sunuyor hem de öğrencilerinin her türlü 
ihtiyacıyla ilgilenerek onları anne şefkati ve 
kardeş sevgisiyle büyütüyor. Bu nedenle 
Darüşşafaka için “yuva” ya da “şefkat yuvası” 
demek gayet uygundur.

Eşit fırsat, eşit eğitim

Darüşşafaka’nın okula öğrenci kabulün-
de hangi ölçütler değerlendiriliyor?

Her yıl yeni öğrencilerimizi belirlemek için 
Mayıs veya Haziran’da 21 ilimizde Darüş-
şafaka Giriş Sınavı düzenliyoruz. Sınavımı-
za annesi veya babası hayatta olmayan, 
ailesinin maddi durumu yetersiz, ilkokul 4. 
sınıf öğrencileri girebiliyor. “Eğitimde fırsat 
eşitliği” ilkemiz doğrultusunda koşullarımıza 
uyan tüm öğrencilere ulaşmayı hedefliyo-
ruz.Darüşşafaka Giriş Sınavı;Genel Yetenek, 
Türkçe ve Matematik alanlarındaki soru-
lardan oluşuyor ve öğrencilerin bilgisini 
değil yeteneğini ölçüyor.Her yıl, sınavımızda 
başarılı olan, sağlık kontrolü ve mali durum 
araştırmasından geçen 120 öğrenci, ey-
lülde Darüşşafaka’da yaşamlarını değişti-
recek olan eğitim yolculuklarına başlıyor. 
2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda 
ailemize 120 yerine 122 öğrenci katıldı. 
Bunu da “eğitim olmazsa olmaz” diyerek, 
birer öğrencinin Darüşşafaka’ya girişinden 
mezuniyetine kadar olan tüm giderlerini 
üstlenen Yakacık Rezidans bağışçımız Gü-
ler Haşimoğlu ile Şenesenevler Rezidans 
bağışçımız Halidun Tınaztepe’ye borçluyuz. 
2017 yılı sınavımızın başvuruları, 2 Ocak’ta 
başlayacak. Sınav ise 28 Mayıs Pazar günü 
düzenlenecek. Koşullarımıza uyan ço-
cuklarımızın hayatlarında sadece bir kere 
yakalayabilecekleri bu fırsatı kaçırmamaları 
için herkese görev düşüyor. Çevrelerinde 
baba veya anne kaybı yaşayan, 4. sınıf 
öğrencilerin sınavımıza yönlendirmeleri 
konusunda başta sınıf öğretmenleri olmak 
üzere herkesin desteğini  bekliyoruz.

Ömürlük destek

Lise eğitiminden sonra üniversite 
eğitimlerinde de öğrencilere destek 
veriyor musunuz?

Mezunlarımıza üniversite eğitimleri 
boyunca da burs desteği veriyoruz. 
Mezunlarımız için mentorluk progra-
mımız var. Lise son sınıflarımıza ve 
mezunlarımıza kariyer danışmanlığı 
yapıyoruz. Darüşşafaka mezunları, 
Cemiyetimiz, Darüşşafakalılar 
Derneği ve Darüşşafakalılardan 
üniversite ve iş hayatında destek 
görmeye devam eder. Darüş-
şafaka mezunları, iyi üniversi-
telerde istedikleri bölümleri 
kazanarak hayallerini ger-
çekleştirme yolunda hayata 
atılıyor, başarılı oluyorlar. 
Akademi, bürokrasi, iş dün-
yası ve diplomaside birçok 
başarılı Darüşşafakalı 
vardır. Darüşşafaka’nın 
hayatına dokunduğu 
sayısız bilim insanı, he-
kim, sanatçı, yazar var. 
Hepsinden önemlisi 
ise Darüşşafaka, 
tarihi boyunca hep 
duyarlı ve iyi insan 
yetiştirmiştir.
Toplumun her 
kesiminin güveni 
ve saygısını 
kazanmış bir 
STK olarak 
hayırsever 
halkımızın ve 
kuruluşları-
mızın ba-
ğışlarıyla 
varlığımızı 
sürdürü-
yoruz.

153 yıllık köklü geçmişi, başarılı ve duyarlı ‘ insan’ yetiştirme ideali, 
aile bağlarını ömür boyu sürdürme hedefi, sanattan bilime birçok alandaki başarılı öğrencileri… 

Ufkunu modern eğitimin aydınlattığı bir şefkat evi; Darüşşafaka Cemiyeti…

Darüşşafaka’nın ışığı Türkiye’yi aydınlatıyor:
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Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Röportaj: Seda ALKIM

M. Talha Çamaş Kıtaları 
aşan eğitim
4. Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları, bu yıl 142’nci 
dönem öğrencilerini uğur-
ladı ve mezunların tamamı 
üniversite sınavında farklı 
birçok bölümde başarı 
sağladı. Bu müthiş başarıyı 
nasıl yorumluyorsunuz?

Bu sene mezun olan 96 gen-
cimiz, en büyük mutluluk ve 
gurur kaynağımız. Ülkemizin 
geleceğine dair umutlarımızı 
yeşerten aydınlık Daçkalı 
gençlerimizle dünya daha 
güzel, yaşanılabilir bir dünya 
olacak… Toplumun her kesi-
minin güvenini ve saygısını 
kazanmış, her dönem çağının 
en ileri eğitimini öğrencilerine 
sunan, eğitim alanında bir 
başarı sembolü olan Darüşşa-
faka Lisesi’nin mezunu olarak 
hayata atılıyorlar.Öğrencileri-
mizin YGS ve LYS’de başa-
rılı olabilmesi ve istedikleri 
üniversite ve bölümlere 
girebilmesini sağlayabilmek 
amacıyla “Üniversite Hazırlık 
Birimi” içinde, her öğrencinin 
takibi yapıldı ve hedeflerine 
yönelik başarıları artırılmaya 
çalışıldı. Bu seneki mezun-
larımızdan Muradiye Kaya, 
Kanada’nın prestijli üniversite-
lerinden University of British 
Columbia’da Sosyal Bilimler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’ne kabul edildi. Berna 
Öz ise Kanada’nın ilk üniver-
sitesi olan ve dünyanın en iyi 
üniversitelerinin belirlendiği 
The Times Higher Education 
World University Rankings 
2015-2016 listesinde 19. 
sırada yer alanUniversity of 
Toronto’nun İşletme Bölü-
mü’nde okumaya hak kazan-
dı.Her öğrencimizin yurt içi 
veya dışında istediği üniversi-
te ve bölümlerde okuması en 
büyük dileğimiz ve hedefimiz.
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“Bağışçılarımız 
can suyumuz”

Kopmayan 
‘aile’ bağları

Bir bağışçı, hangi kanallarla Darüşşafaka 
Cemiyeti’ne bağışta bulunabilir?

Darüşşafaka olarak, 1863’ten beri sadece hal-
kımızın bağışlarıyla ayaktayız. 2015’te Grey 

İstanbul’un (şimdiki adıyla 4129 Grey) gönüllü 
desteğiyle düzenli bağışa vurgu yapan ileti-
şim kampanyamızı hazırladık. Kamuoyuna, 

“bazı harcamalar olmasa da olur, ama eğitim 
olmazsa olmaz” diye sesleniyoruz. Çünkü 

bu çocuklar, bu ülke hepimizin… Kurumsal 
destekçiler de Darüşşafaka için hayati öneme 
sahip… 2015’te toplam 390 kurum ve kuruluş 

Cemiyetimize güç verdi. Türkiye İş Bankası, 
Doğuş Grubu ve TÜYAP gibi ülkemizin aydın-

lık yarınlarına sevdalı, önde gelen kuruluş-
larının desteklediği Darüşşafaka, bu sayede 

Türkiye’nin dört bir köşesinden daha çok 
çocuğa el uzatarak onlara “eğitimde fırsat 

eşitliği” hakkı tanıyor.Günümüzde kurum ve 
şirketler, insana, eğitime, ülke kalkınmasına 

katkı sağlamayı amaçlıyorlar. Herkesi Darüş-
şafaka’yı desteklemeye davet ediyoruz. Web 

sitemiz www.darussafaka.org üzerinden, 
banka havalesiyle veya bankaların internet 

şubeleri aracılığıyla bağış yapılabilir. 

Mezunlarınızın Darüşşafaka ile ilişkile-
ri devam eder mi?

Darüşşafaka,adımınızı ilk attığınız andan 
itibaren sizi şefkatle kucaklayan bir yuva-

dır. Küçük yaşta bu yuvaya emanet edilen 
ve yatılı eğitim alarak burada yetişen biz 
Darüşşafakalılar, yuvamızla ilişkilerimizi 

mezun olduktan sonra da hep devam 
ettiririz. Bu sevgi ve minnet bağı öylesine 
kuvvetlidir ki kopması mümkün olamaz.

Darüşşafaka Cemiyeti ve 108 yaşında 
olan Darüşşafakalılar Derneği, bu yuva-

dan uçtuktan sonra da Darüşşafakalıları 
yuvaya bağlar ve desteklemeye devam 
eder.Cemiyet olarak bizler de maddi ya 
da manevi ihtiyaçlar karşısında ilk önce 

Darüşşafakalılara başvuruyor, onlardan 
fikir alıyoruz. Çünkü biz bir aileyiz. 

Öğrencilerine yetenek aşılıyor

Öğrenci kulüpleri ve sosyal etkinlik-
ler hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
Öğrencilik döneminizde siz hangi 
öğrenci kulübünü takip ediyordunuz?

Darüşşafakalı olmak, çok yönlü olmaktır. 
Sağlıklı, mutlu, zinde, sosyal olmak ve 
sosyal sorumluluk projesi yürütebil-
mektir.Bu doğrultuda Astronomi, Model 
United Nations, Destination&Imaginati-
on, Fotoğraf, Akıl Oyunları, Animasyon, 
Mekatronik ve Robot Kulübü gibi 50’yi 
aşkın farklı sosyal kulüp öğrencilerin 
yeteneklerini keşfedip geliştirmeleri için 
faaliyet gösteriyor.Öğrencilerimizin en 
az bir enstrüman çalması veya en az bir 
spor dalında uzmanlaşmasını sağlama-
ya çalışıyoruz. Bugün Darüşşafaka’da 
okuyan bine yakın öğrencinin yarısından 
fazlası İstanbul dışından geliyor ve daimi 
olarak okulda kalıyor. Darüşşafaka’da 
hafta sonunu da kampüs içinde geçi-
ren “daimi” öğrencilerimiz için pek çok 
etkinlik organize ediliyor. Öğrenciler, 
cumartesi günlerini genel olarak kam-
püs içinde yapılan müzik, tiyatro, dans, 
keçe, satranç, yüzme, tenis, futbol, 
sihir oyunları, yoga gibi farklı dallarda-
ki etkinliklerle geçiriyor. Pazar günleri 
ise daimi öğrenciler için kültür-sanat 
gezileri, sahil yürüyüşü, balık tutma, buz 
pateni, bowling, tiyatro, sinema, sergi 
ve müze gezileri gibi okul dışı etkinlikler 
düzenleniyor. Aileleri İstanbul ve yakın 
illerde ikamet eden Darüşşafaka öğren-
cileri, yani “evciler” ise, hafta sonlarını 
ailelerinin yanında geçiriyor.Ben Darüş-
şafaka’dayken izci, halk türküleri korosu 
şefi, yıllık kolu başkanı, sinema kulübü 
kurucu üyesi, Duvar gazetesi editörü ve 
masa tenisi takımı oyuncusuydum. 

“Bağışçılarımız can suyumuz”

Bir bağışçı, hangi kanallarla Darüşşa-
faka Cemiyeti’ne bağışta bulunabilir?

Darüşşafaka olarak, 1863’ten beri 
sadece halkımızın bağışlarıyla ayaktayız. 
2015’te Grey İstanbul’un (şimdiki adıyla 
4129 Grey) gönüllü desteğiyle düzenli 
bağışa vurgu yapan iletişim kampan-
yamızı hazırladık. Kamuoyuna, “bazı 

harcamalar olmasa da olur, ama eğitim 
olmazsa olmaz” diye sesleniyoruz. Çün-
kü bu çocuklar, bu ülke hepimizin… Ku-
rumsal destekçiler de Darüşşafaka için 
hayati öneme sahip… 2015’te toplam 
390 kurum ve kuruluş Cemiyetimize güç 
verdi. Türkiye İş Bankası, Doğuş Grubu 
ve TÜYAP gibi ülkemizin aydınlık yarın-
larına sevdalı, önde gelen kuruluşlarının 
desteklediği Darüşşafaka, bu sayede 
Türkiye’nin dört bir köşesinden daha 
çok çocuğa el uzatarak onlara “eğitimde 
fırsat eşitliği” hakkı tanıyor.Günümüzde 
kurum ve şirketler, insana, eğitime, ülke 
kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlıyor-
lar. Herkesi Darüşşafaka’yı destekleme-
ye davet ediyoruz. Web sitemiz www.
darussafaka.org üzerinden, banka hava-
lesiyle veya bankaların internet şubeleri 
aracılığıyla bağış yapılabilir. 

Bağışçıya ‘rezidans’ ayrıcalığı

Darüşşafaka Cemiyeti’nin, öğrencile-
rin eğitim ve yaşam giderlerini karşı-
lama amacıyla bağışçılarına sunduğu 
rezidans hizmetlerinden söz edebilir 
misiniz?

Darüşşafaka, bağışçılarının ileri yaşlarını 
güvenli, huzurlu, konforlu bir ortamda 
geçirmesini sağlamak amacıyla 1997’de 
“Rezidanslar Projesi”ni hayata geçirdi. 
Bugün İstanbul Yakacık, Maltepe ve Şe-
nesenevler ile İzmir Urla’daki Rezidans-
larımızla bağışçılarımızın hizmetindeyiz…
Rezidanslarımız, bugün 500’e yakın 
bağışçımızın yuvası…Rezidanslarımız bir 
yandan Cemiyetimizin varlığını borçlu 
olduğu bağışçılarımızın ileri yaşlarını 
güvenli, huzurlu, konforlu ve sağlıklı bir 
ortamda geçirmelerini sağlıyor diğer 
yandan da Darüşşafaka’da okuyan ço-
cuklarımızın eğitimi için kaynak yaratı-
yor. 65 yaş ve üstü kişiler, Cemiyetimize 
yapacakları bir kereye mahsus bağışla, 
yaşamlarını beş yıldızlı bir otel konforu 
sunan rezidanslarımızda sürdürebiliyor. 
Çocuklarımızın geleceğini aydınlattığını 
bilmenin huzuruyla bu ayrıcalıklı hizmet 
anlayışının keyfini çıkarabiliyorlar.Bilgi 
almak isteyenler 0212 939 28 00’dan 
bize ulaşabilir.
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Tekstil ve deriye 
KDV avantajı

Tekstil ve deri işletmelerinin girdi ola-
rak kullandığı malzemelerin KDV ora-
nı 10 puan düşürülerek yüzde 8’e çe-
kildi. İstihdam ve ihracatta lokomotif 

sektörlerden olan tekstil ve deriye 
KDV indirimi getirildi. Maliye Bakanı 

Naci Ağbal, tekstil ve deri sektöründe 
ticaret yapan işletmelerin girdi olarak 

satın aldıkları bir kısım malzemede 
daha önce yüzde 18 olarak öde-
diği KDV’nin yüzde 8’e çekildiğini 

açıkladı. Tekstil ve deri sektöründe 
mamul mallarda KDV oranının yüzde 

8, ancak bu sektörlerde imalatta 
kullanılan girdi malzemelerinin KDV 
oranının yüzde 18 olduğuna işaret 

eden Ağbal, “Böylelikle KDV’nin üzer-
lerinde oluşturduğu yükü de almış 
olduk” diye konuştu. Maliye Bakanı 

Naci Ağbal, ayrıca şirket kuruluşunda 
damga vergisi ve harç yükümlülük-

lerini kaldırdıklarını, defter tutma 
ücretlerini yarı yarıya düşürdüklerini 

de söyledi. Böylece şirket kuruluş 
maliyetleri ortalama bin 100 liradan 

300 liraya düşürülmüş oldu. 

Endüstriyel dönüşüm için 
güç birliği 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Hasan Ali Çelik, Endüstri 4.0’ın dijitalleşme-
yi getiren bir devrim olduğunu belirterek, 
“Buna sessiz ve kayıtsız kalmamız mümkün 
değil. Özellikle küçük işletmeler için tekno-
lojik ekosistemin oluşturulması şart görü-
nüyor” dedi. Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yö-
neticileri Vakfı (TOSYÖV) tarafından, KOSGEB 
ve TÜBİTAK’ın iş birliği ve Denizbank’ın ana 
sponsorluğuyla gerçekleştirilen “Endüstriyel 
Dönüşüm Paydaşlar Toplantısı”, Ankara’da 
yapıldı.

Dünyanın gündeminde

Toplantıda söz alan Çelik, Sanayi 4.0’ın dünya 
ve Türkiye için önemine değindi. Türkiye’nin 
düşük ve orta teknolojiye dayalı sanayi yapı-
sından kurtulması gerektiğini belirten Çelik, 
“Bugün üretim yapımız orta düşük ve düşük 
teknolojik bir üretimi sağlıyor. Dolayısıyla 
yüksek teknolojinin ihracatımız içindeki payı 
çok düşük seviyede. Endüstri 4.0 devrimi 
sürecinde Türkiye stratejik bir dönüşüm 
yapmalı ve endüstriyel dönüşüm ekosistemi 
oluşturmalı. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan 
sanayi devrimi tüm dünyanın gündeminde. 
Endüstri 4.0 dijitalleşmeyi getiren bir devrim, 
buna sessiz ve kayıtsız kalmamız mümkün 
değil. Özellikle küçük işletmeler için teknolo-
jik ekosistemin oluşturulması şart görünü-
yor” diye konuştu.

Üniversite sanayi kamu iş birliği

Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, hem devletin 
hem özel sektör kuruluşlarının Endüstri 4.0’ı 
benimsemesi gerektiğini kaydetti. Bundan 
5-10 yıl sonra birçok mesleğin ortaya çıkaca-
ğını ve bazı mesleklere gerek kalmayacağını 
dile getiren Çelik, “Geleceğin dünyasına hazır 
olmamız için endüstrideki dönüşümümüzü 
süratle yapmamız gerekiyor. Dördüncü sanayi 
devriminde başarılı olmanın yolu üniversite, 
sanayi ve kamu iş birliğinden geçiyor” değer-
lendirmesinde bulundu.

KOBİ’lere destek

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Sanayi 4.0 
çalışmalarıyla endüstriyel dönüşüm için hızla 
yol alındığını, oluşturulan çalışma grubuna 
katkıda bulunduklarını söyledi. KOSGEB’in, KO-
Bİ’lere Ar-Ge ve inovasyon konularında destek 
verdiğini hatırlatan Biçer, “KOSGEB olarak ge-
rekli dönüşümü zamanında gerçekleştirerek 
hızla değişen dünyaya ayak uydurmaları için 
KOBİ’lere Ar-Ge ve inovasyon konularında her 
zaman destek vermemiz gerektiğinin bilincin-
deyiz” diye konuştu. 
TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin ise “Değişimin 
hızına, ivmesine ayak uydurup da üretim ve 
tüketim teknolojilerini ve teşvik mekanizma-
larını bu felsefeden uzakta gerçekleştirirsek, 
Sanayi 4.0 kaçırmış olacağımızı düşünüyo-
rum” dedi. 

Endüstriyel Dönüşüm Paydaşlar Toplantısı, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ile sanayi temsilcilerini 

buluşturdu. Toplantıda Endüstri 4.0 üzerinde duruldu. 

Paydaşlar bir araya geldi
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Deliklikaya’da 
temel atıldı
İstanbul Hadımköy’deki Deliklikaya 
Sanayi Bölgesi (DESB), gerçekleşti-
rilen açılış ve temel atma töreni ile 
Türkiye’nin hizmetine giriyor. Aynı 
zamanda İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Meclis Başkan Yardımcısı da olan 
DESB Başkanı Hasan Büyükdede’nin 
ev sahibi olduğu törende, DESB’in 
temeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü tarafından atıldı. 
Bünyesinde 400 sanayi kuruluşunu 
barındırması hedeflenen, 230 hektar 
büyüklüğündeki sanayi bölgesinin 
tüm altyapı inşaat projeleri tamam-
landı. 2006 yılında inşaatına başla-
nan Hadımköy Deliklikaya Sanayi 
Bölgesi’nin, 30 bin kişiye yeni istih-
dam alanı yaratması bekleniyor. 
Tam kapasiteye eriştiğinde 60 
milyar dolarlık bir ekonomi üretmesi 
tahmin edilen sanayi bölgesinde 27 
bin metrekare ticaret alanları, 15 
bin metrekare yönetim merkezi, 26 
bin metrekare okul, camii, kreş, otel, 
konferans salonları, spor merkezleri 
gibi sosyal donatı alanları inşa edi-
lecek. Yeni düzenlemeler gereğince 
şehir içlerinde kalan Zeytinburnu, 
Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa Esen-
ler, Bağcılar ve Eyüp sanayi bölgeleri-
nin taşınmasıyla Hadımköy Deliklika-
ya Sanayi Bölgesi, İstanbul’a en yakın 
sanayi merkezi haline gelmiş oldu.

Kütükcü’den “üretim” vurgusu

OSB Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Me-
miş Kütükcü, Türkiye’deki OSB’lerin toplam 
büyüklüğünün 900 milyon metrekareye 
yaklaştığını, hedeflerinin OSB’lerin sayısını 
artırırken, niteliklerini de artırmak olduğunu 
söyledi. Türkiye’de 300’ü aşkın OSB bulun-
duğunun, bu OSB’lerdeki her karış sanayi 
parselinin güçlü bir üretim için son derece 
önemli olduğunun altını çizen Kütükcü, “Biz 
artık ülkemizde üretime geçmeyen OSB 
istemiyoruz. OSB’lerimizdeki her metrekare 
mutlaka üretime kazandırılmalı, ülkemizin 
ihracatına ve istihdamına katkıda bulunmalı” 
dedi. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, AK 
Parti Konya milletvekilleri Ziya Altunyaldız 
ve Ahmet Sorgun’u ziyaret etti. İlk olarak Sa-
nayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyon Başkanı, AK Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız’la görüşen Kütük-
cü, ardından AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’la bir 
araya geldi.

Türkiye’nin üreten gücü

Ziyaretlerde OSBÜK ve OSB’ler hakkında bilgi 
vererek, OSB’lerin sorunlarının çözümü için 
destek isteyen Kütükcü, Türkiye’deki OSB 
sayısının 300’ü çoktan aştığını, bu OSB’ler-
de 1 milyon 727 bin 525 kişiye istihdam 
sağlandığını ifade etti. Kütükcü, “OSB’lerimiz 
Türkiye’nin üreten gücü haline geldi. Bugün 
OSB’lerimizde 50 binin üzerinde fabrika 
üretim yapıyor. OSB’ler olarak 1 milyon 700 
bin 525 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bundan 
sonraki hedefimiz OSB’lerimizin sayılarını 

artırırken, niteliklerini de artıracak çalışmalar 
yapmak. Biz artık Türkiye’de üretime geçme-
yen OSB istemiyoruz” şeklinde konuştu.  

“OSBÜK’le çalışmak isteriz” 

OSBÜK’ün ziyaretinden memnuniyet duydu-
ğunu dile getiren AK Parti Konya Milletvekili 
Ziya Altunyaldız ise Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyo-
nu’nun en fazla iş üreten komisyonlardan 
birisi olduğunu söyledi. Komisyon olarak 
Türkiye’deki OSB’leri temsil eden OSBÜK’le 
birlikte çalışmak istediklerini kaydeden 
Altunyaldız, OSBÜK’le birlikte Türkiye’deki 
bazı OSB’lere inceleme gezisi yapacaklarını, 
ilk ziyaretin de Kasım ayı içerisinde Konya’da 
olacağını belirtti. Altunyaldız, “OSBÜK’le birlik-
te çalışma arzumuz var. Birlikte ne kadar çok 
çalışır, ne kadar çok istişare edersek o kadar 
sonuç odaklı ve etkin oluruz. Ziyaretiniz bu 
anlamda çok önemli” dedi.    

Sorgun’dan OSB’lere teşekkür

Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da OSBÜK’e 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, 
“İyi ki OSB’lerimiz, sanayicilerimiz var. İyi ki 
üretiyorlar. Bu ülkede üreten herkese, tüm 
OSB’lerimize ülkem adına teşekkür ediyo-
rum” dedi.
Ziyaretlere OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Yağlı, Denetim Kurulu Üyesi Nihat 
Tunalı, OSBÜK Genel Sekreter Vekili Serkan 
Ata ve Konya Organize Sanayi Bölge Müdürü 
Vahit Türkyılmaz da katıldı.

Milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Ahmet Sorgun’u ziyaret eden OSBÜK 
Başkanı Memiş Kütükcü, üretime geçmeyen OSB istemediklerini kaydetti.
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Endüstri 
devriminin 
mimarları

Endüstride devrim niteliği taşıyan 
“Üretim Reform Paketi Taslağı” büyük 

uğraş ve emekler sonucu ortaya 
çıktı. Camianın görüşlerine sunulan 

paket, OSB’lerden üniversitelere, 
odalardan OSBÜK’e endüstrinin 

bütün katmanları yakından ilgilen-
diriyor. Üretimin önündeki engelleri 
kaldıracak, sanayicinin kangrene dö-
nüşen sorunlarını çözüme kavuştu-

racak paket Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, bir önceki bakan 
Fikri Işık, Bakan Yardımcısı Hasan Ali 
Çelik, Müsteşar Ersan Aslan ile Müs-
teşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım’ın 

büyük gayretleriyle hazırlandı.
Endüstrinin birikmiş sorunlarına 

derman olacak paketi ortaya çıkaran 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

üst düzey yöneticileri camianın takdi-
rini topladı.

 Kapsamlı paket, özelikle OSB’lerle 
ilgili önemli değişiklikler içeriyor. Pa-
kette OSB’lerde seçim süresinin üç 
yıla çıkması, OSB’lere kurucu ortak 
olan kurumların maliyetle katılma-

sı, atıl olan OSB’lerin kapatılması, 
OSB’lerin OSBÜK’e zorunlu üyeliği 

gibi düzenlemeler yer alıyor. 

Yeni nesil sanayi için 
hazırlıklar başladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), bölge sanayicile-
rini ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yet-
kililerini buluşturdu. Ana gündem maddesi, 
OSB’lerin durumlarının iyileştirilmesi ve yeni 
OSB’ler kurulması olan toplantıda, Bakanlık 
bürokratları sanayicilere bilgi verdi. Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün 
katıldığı İstanbul Sanayi Odası Ağustos ayı 
Meclis toplantısında yapılması kararlaştırılan 
buluşma,  OSB Geliştirme İhtisas Kurulu 
Başkanı ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi Nahit 
Kemalbay ev sahipliğinde gerçekleşti.

Yeni nesil sanayi

Toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı’nı temsilen Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü 
Yaşar Öztürk katılırken; ayrıca İSO Meclis 
Başkan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve İs-
mail Gülle, İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip 
Üyesi Kemal Akar ve çok sayıda İSO Meclis 
üyesi ile sanayici katılım gösterdi.  

Paket de gündeme geldi

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Nahit Kemalbay, 
açılış konuşmasında, toplantının sanayicilerin 
ve OSB yöneticilerinin Bakanlık yetkililerine 
yaşadıkları sorunları ve taleplerini iletmesi 
açısından önemli bir buluşma olduğunu 

söyledi. Üretim Reform Paketi’nde OSB ile 
ilgili çalışmalar olduğunu belirten Kemal-
bay, son yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin 
sanayileşmeye ve üretmeye ne kadar ihtiyacı 
olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Üretim 
Reform Paketi’nde sanayinin öne çıkmasını 
istediklerini kaydeden Kemalbay, toplantıda 
bu konu ile ilgili düşünce ve önerilerin net 
olarak ortaya konulacağını ifade etti.

“Tatil bilmeden çalışıyoruz”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi 
Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk ise 
sanayiciler nasıl tatil bilmeden çalışıyorsa, 
kendilerinin de Bakanlık olarak bu şekilde 
çalıştığını söyledi. Türkiye’nin hedeflerine 
ulaşabilmek için sanayide üretimi ve verim-
liliği artırması ve kişi başına düşen milli geliri 
25 bin dolara ve ihracatın 500 milyar dolara 
çıkarılması gerektiğini dile getiren Öztürk, 
Türkiye sanayisinin kalbi olan İstanbul’da 
sanayi ve üretimin artırılması için çalıştıklarını 
belirtti. Sanayinin belli bir alana sıkıştığına 
işaret eden Öztürk, Bakan Özlü’nün İSO 
Meclis toplantısında verdiği talimat netice-
sinde bu toplantıyı organize ettiklerini dile 
getirdi. Öztürk, Üretim Reform Paketi’nin 
paydaşların görüşleriyle şekillendiğini de 
sözlerine ekledi.

Sanayiciler ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, OSB’lerle 
ilgili olarak İstanbul Sanayi Odası’nda bir araya geldi. Toplantıda, yeni 

nesil sanayi anlayışına uygun OSB’ler kurulması fikri öne çıktı.

Sanayiciler bürokratları ağırladı
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Kanca, 
EUROFORGE 
Başkanı 
TAYSAD Başkanı Alper Kanca, 
Avrupa Dövmeciler Birliği EUROFOR-
GE’un başkanlık görevine getirildi.
Dövme sektöründe Avrupa’daki tek 
federasyon olan EUROFORGE’de ilk 
defa bir Türk sanayicisinin bu derece 
üst bir göreve getirilmiş olması Türk 
sanayicilerin Avrupa’da itibar ve ka-
bul gördüğünün bir göstergesi oldu.
 “Eskiden Avrupa’daki meslek ör-
gütlerine üye olmak istediğimizde 
bile sorunlar çıkarıyor, bahaneler 
üretiyorlardı” diyen TAYSAD Başkanı 
Alper Kanca, “Avrupa’nın saygın mes-
lek kuruluşlarından EUROFORGE’de 
böylesi kritik bir görev için bir Türk 
sanayicinin seçilmiş olmasının ayrı 
bir önemi var. Özellikle de Türkiye al-
gısının hasar gördüğü, gerek siyaset 
gerekse iş dünyasında Türkiye’ye 
yönelik endişelerin ortaya çıktığı bir 
dönemde, Avrupa’nın değişik ülke-
lerinden meslektaşlarımızın ısrarla 
beni başkanlık için önermelerini, 
ittifakla aday göstermelerini önem-
siyorum. Türk sanayicileri olarak iş 
kolumuzdaki en iyi firmaların bulun-
duğu Avrupalı bir meslek örgütünde 
kendimizi kanıtlamış, kabul ettirmiş 
olmanın gururunu yaşıyorum” dedi.

KOSGEB 
girişimciyi kucaklıyor

Kendi işini kurmak isteyen girişimciler, 
KOSGEB desteklerinden faydalanarak 
başarı şansını artırıyor. Gerekli şartları 
taşıyan herkesin faydalanabildiği destek-
ler için yaş şartı da bulunmuyor. Destek-
lerin 50 bin lirası hibe, 100 bin lirası ise 
faizsiz kredi şeklinde veriliyor.
Daha önceki uygulamalarda kredi tutarı 
70 bin lira iken, bu miktar arttırılarak 100 
bin liraya çıkarıldı. Faizsiz olan bu kredi 
iki yıl geri ödemesiz olarak kullanılabi-
liyor. Uygulamalı girişimcilik eğitimleri, 
Türkiye’nin her yerinde yapılıyor. Kurslar 
KOSGEB tarafından iki ay önce ilan edi-
liyor. 50 bin liralık karşılıksız destekten 
yararlanmak için kursa gittikten sonra 
işle ilgili bir plan hazırlanması gerekiyor. 
Bu konudaki detaylar 32 saat sürecek 
kursta veriliyor. Ayrıca danışmanlar ve 
eğitmenler destek sağlıyor.

Merak edilenler

50 bin lira hibe desteğinden yararlan-
mak için KOSGEB’e başvurmak gereki-
yor. 81 ilin tamamında KOSEB var. Hatta 
bazı illerde 3-4 tane şubesi bulunuyor. 
444 1 567 nolu çağrı merkezini araya-
rak veya ‘www.kosgeb.gov.tr’ internet 
adresine girdikten sonra, “Nasıl irtibat 
kurabilirim?” kısmını tıklayarak bulunulan 
ildeki ve ilçedeki KOSGEB müdürlükleri-
ne ulaşmak mümkün.

32 saat eğitim

Hibeden faydalanmak için öncelikle 
KOSGEB’e kayıt yaptırmak, ardından 
32 saat eğitim almak gerekiyor.  Eğitim 
için herhangi bir ücret talep edilmiyor. 
Verilen 32 saatlik girişimcilik eğitimi-
nin ardından, girişimci ne iş kuracağı 

konusunda kendi düşüncelerini şekil-
lendiriyor. Desteklenen sektörler, ‘www.
kosgeb.gov.tr’ internet adresindeki 
‘Desteklenen sektörler nelerdir? (NACE)’ 
linkinde belirtiliyor. 

Sermaye şart

Bu destek kapsamında sıfır sermaye ile 
iş kurmak mümkün değil. İlk masrafları 
girişimcinin karşılamanız gerekiyor. Bu 
ödemeler daha sonra fatura ile KOS-
GEB’den tahsil edilebiliyor.
100 bin liralık faizsiz kredi için bankadan 
teminat mektubu isteniyor. Teminat 
mektubunu alınamazsa, alınan teçhi-
zatların ipotek edilmesi şartıyla ‘Kredi 
Garanti Fonu’ bu problemi aşmada 
yardımcı oluyor.

Yatırıma göre hibe

Devlet, yapılan yatırım tutarına göre 
hibe ve kredi veriyor. Örneğin, 20 bin 
lira harcama yapılacak bir iş için 50 bin 
lira hibe alınamıyor. Ancak 250 bin lira 
yatırımla bir yedek parça imalatı işine 
girilirse her iki desteği de alma şansı 
oluyor.
Her sektörden başvuru olmakla birlikte, 
kasap, terzi, pastane, tuhafiye, kuaför 
gibi alanlarda daha çok başvuru yapılı-
yor. Ayrıca yüksek teknolojik ürünlerin 
imalatı, tıp, savunma sanayi alanlarında 
da başvurular var.

KOSGEB, girişimcilere büyük destekler veriyor. Girişimcilere faizsiz 
kredi veren KOSGEB, aynı zamanda işini kurmak isteyen 

girişimci adaylarını da eğitimden geçiriyor.

Girişimcinin imdadına yetişiyor
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Refik Ağabey’i 
anıyoruz

Mustafa Efe 
aramızdan 

ayrıldı

MİKROSAN’ın 
acı kaybı

Gebze Kimya İhtisas OSB 
(GEBKİM) Başkanı sanayici Refik 

Baydur, kısa bir zaman önce ara-
mızdan ayrıldı Uzun süredir müca-
dele ettiği akciğer kanserine yenik 

düşen Baydur, 87 yaşındaydı. 
TİSK’in Onursal Başkanı ve Türkiye 

Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sa-
nayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) 
Yönetim Kurulu Başkanı olan Refik 

Baydur’u, yaptığı nitelikli çalışma-
larla ve babacanlığıyla anıyoruz. 

Körfez Ticaret Odası Başkanı Mus-
tafa Efe, Ekim ayında aramızdan ay-
rıldı. Zatürre tedavisi sürecinde kalp 

ve böbrek yetmezliğinden vefat 
eden 65 yaşındaki Efe, 3 dönemdir 

Körfez Ticaret Odası’nın başında 
bulunuyordu. Camianın önde gelen 

iş adamı ve siyasetçilerinden olan 
Efe’ye Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Plastikçiler OSB firmalarından 
Mikrosan Makine ve Kalıp Sanayi 

A.Ş’nin ortağı Adnan Sonay hayatını 
kaybetti. Kasım ayı sonunda Pendik 
Şeyhli Mezarlığı’nda toprağa verilen 

Sonay’a Allah’tan rahmet, seven-
lerine ve ailesine İAYOSB yönetimi 

olarak başsağlığı dileriz. 

Türk sanayisinden 
ABD’ye çıkartma

Türkiye’nin yurt dışındaki ilk OSB ve 
TÜBİTAK’a ait kuluçka merkezi, Chica-
go’da kuruldu. Gümrükten muaf serbest 
bölge olma özelliği de taşıyan, Kuzey 
Amerika’nın en büyük sanayi bölgesi 
Elk Grove içerisinde açılan merkez, bir 
kuluçka merkezi ile OSB alanını bünye-
sinde barındıran yurt dışında kurulmuş 
ilk Türk girişimi olarak tarihe geçti. Türk Ti-
caret Merkezi için, Chicago Havaalanı’nın 
yanında bulunan Elk Grove isimli ABD’nin 
en büyük OSB’sinde 15 bin metrekarelik 
bir alan oluşturuldu. İçinde ofis, depo, 
showroom, lojistik, satış, servis, Ar-Ge gibi 
tüm hizmetlerin verildiği ticaret merkezi 
ile TÜBİTAK kuluçka merkezinin yer aldığı 
merkezde OSB de faaliyete geçecek. Mer-
kezde makine, otomotiv ve imalat gru-
buna hitap eden firmalar ağırlıkta olacak. 
Projenin ikinci aşamasında, Houston’a da 
OSB kurulması planlanıyor.

İmzalar atıldı

Chicago Türk Ticaret Merkezi’nde (CTTM) 
gerçekleşen imza törenine, TÜBİTAK Baş-
kanı Prof. Dr. Arif Ergin, GOSB Teknopark 
ve Namık Kemal Üniversitesi Teknokenti 
adına TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü 
Dr. Orhan Çömlek, İstanbul Üniversitesi 
Teknokent Genel Müdürü Yasin Erol, Tür-
kiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar 
ile çok sayıda sanayici ve girişimci katıldı.

Girişimciler buluşacak

İmza töreni öncesinde Chicago Türk Tica-
ret Merkezi’nde incelemelerde bulunan 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Ergin, merkez ve 
çalışma alanları hakkında yetkililerden 
bilgi aldı. İmzalanan protokolle hayata ge-
çen projenin, Türk iş adamı ve girişimci-
lerinin yurt dışına açılımında hayati önem 
taşıdığına dikkati çeken Ergin, kuluçka 
merkezinin, fikirlerini ticari yapıya dönüş-
türme süreci içerisinde olan veya fikri 
olan girişimcileri sektördeki ABD’li ve Türk 
sanayicilerle buluşturacağını ifade etti.

Danışmanlık da yapacak

Türk firmalarının ABD pazarında satış 
yapma ve yerleşik hale gelmeleri için 
gerekli ofis, depo, showroom gibi imkan-
ları tek çatı altında toplayan merkez, fuar 
dahil tüm lojistik hizmetleri ile, ithalat-ih-
racat, yedek parça depolama, ABD’de 
şirket kurma gibi tüm konularda danış-
manlık hizmetleri sunacak. Bunların yanı 
sıra nitelikli ve yüksek teknoloji odaklı 
Türk girişimcilerine de kuluçka hizme-
ti verilecek olan Chicago Türk Ticaret 
Merkezi bünyesinde, Türk yatırımcıların 
ABD’de rekabet edebilirliklerini sağlamak 
amacıyla inovasyona dayalı bir büyüme 
yaklaşımı benimsenecek.

Chicago’da açılan  “Türk Ticaret Merkezi” bünyesinde bulunan 
kuluçka merkezi ve OSB ile Türk KOBİ’lere ABD kapıları açıldı. 

Endüstri camiasının öncü isimleri, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin öncülüğünde ABD’ye çıkarma yaptı.
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7 ŞAHESER, 7 SİHİR

Uzun yıllar boyunca, başta tarihçiler olmak 
üzere bir çok yazar, araştırmacı ve sanat-
kar “Dünyanın en güzel yapıtı hangisidir?” 
sorusuna cevap aramıştır. Dünyanın 7 
harikası kavramı ise ilk kez M.Ö 5. yüzyılda 
tarihçi Heredot tarafından ortaya atılmıştır. 
300 yıl sonra yani M.Ö 2. yüzyılda Sidon’lu 
Antipatros “Dünyanın Yedi Harikası Üze-
rine” adlı eserle yedi harikayı sıralamıştır. 
Listede yer alan harikalar; Keops Piramidi, 
Babil’in Asma Bahçeleri, Artemis Tapınağı, 
Zeus Heykeli, Rodos Heykeli, İskenderiye 
Feneri ve Bodrum (Halikarnas) Mozole-
si’dir. Günümüzde bu eserlerden sadece 
Keops Piramidi ayakta kalmayı başarabil-
miş, diğerleri yangın, deprem gibi etkiler 
sonucunda yok olmuş ya da yok olmaya 
yüz tutmuştur…

Keops’un heybeti 

Bazı kaynaklarda mısır piramitlerinin tama-
mı yedi harikanın içerisinde gösterilmekte 
olsa da sadece Keops piramidi bu listeye 
dahildir. Günümüze kadar dayanabilen tek 
eser olan Keops, Mısır’ın başkenti Kahi-
re’deki Giza yaylasındadır. Keops piramidi 
yedi harika içerisindeki en eski yapıdır. 
Piramit M.Ö. 2560 yılında mısır firavunu 
Khufu (Keops) tarafından yaptırılmış ve ya-
pımı yaklaşık 22 yıl sürmüştür. Bu piramit-
te tıpkı diğer piramitler gibi firavunun kabri 
olarak kullanılmak üzere inşa edilmiştir. 
Keops Piramidi 145,75 metre yükseklikte, 
229 metre genişlikte, eğimi 51 derece ve 
geometrik hata oranı yüzde 0,1 den azdır. 
Arkeologlara göre piramidin temelini kaz-
mak için 100 bin işçi çalışmış, daha sonra 
bir bu kadar işçi de piramidin inşasında 
kullanılan her biri yaklaşık 2 tonluk, 2 mil-
yon 300 bin kadar taşı üst üste dizmek için 
çalışmıştır. Bu kadar ağır taşların üst üste 
dizilme sırrı hala çözülememiştir ancak 

çamurdan yapılmış bir rampa kullanıldığı 
tahmin edilmektedir. Piramit yapıldığından 
itibaren 4 bin 300 yıl boyunca dünyadaki 
en yüksek yapı olarak kayıtlara geçmiştir.

Babil’in görkemli bahçeleri

M.Ö 605’de Babil kralı Nebukadnezar ta-
rafından yaptırıldığı söylenmektedir. Çorak 
Mezopotamya Çölü’nün ortasında yapay  
dağlar, çeşitli ağaçlar, bitkiler ve akan sula-
rın bulunduğu tahmin edilen çok katlı bir 
bahçedir. Uzunluğu 80 kilometre, genişliği 
25 metre ve yüksekliği 97 metre olduğu 
belirtilmektedir. Bahçenin günümüzde iz-
leri maalesef yoktur… Kralın, Mezopotam-
ya Çölü’nün bunaltıcı sıcağından bunalan 
karısı Semiramis’e hediye vermek amacıyla 
yaptırmış yaptırdığı eserle ilgili dönemin 
Yunan coğrafyacısı Strabo bu bahçeleri 
kübik direkli, içleri çukur ve toprak dolu, 
kubbeleri, sütunları ve taraçaları pişmiş 
tuğla ve asfalttan yapılma olarak tanımlı-
yordu. Fırat Nehri’nden zincir pompalarıyla 
taşınan su, bahçeleri de sulamış oluyordu. 

Alevlerin yuttuğu ‘Artemis’ 

Lidya kralı Croseus tarafından M.Ö. 550’de 
tanrıça Artemis adına, Yunan mimar Cher-
siphron tarafından tasarlanmış ve döne-
min en ünlü heykeltıraşlarına yaptırılmıştır. 
Tamamen mermerden yapılmış olan bu 
yapı bronz heykellerle süslenmiştir. Tapı-
nak dini müessese olarak kullanıldığı gibi 
ticaret mekânı olarak da kullanılmıştır. 90 
metre yüksekliğindeki ve 45 metre genişli-
ğindeki bu eser, yapımından 200 yıl sonra 
adını ölümsüzleştirmek isteyen Heroste-
amus adlı bir kişi tarafından yakılmıştır. 
Tapınağın yakıldığı gece Büyük İskender 
doğmuş ve bu eserin kendisinin doğdu-
ğu gece yakıldığını öğrenince tapınağın 

onarılması için yardım teklif etmiş ancak 
reddedilince, ömrünün yettiği ölçüde 
tapınağı onarmıştır. Ancak M.S. 262’de 
çıkan yangın sonucu tapınak, sütunları 
dışında tamamen yok olmuştur.

Olimpiyatlardan 
doğan ‘Zeus’ 

M.Ö 456’da yapımı bitirilen 
Zeus heykeli, adına olimpiyat 
oyunları düzenlenen “Tanrıla-
rın Kralı Zeus” adına yapıl-
mıştır. Yunanların olimpiyat 
adını verdikleri bu oyunla-
rın öneminin artması ve 
yayılmasıyla Tanrıların 
Kralı Zeus’un adına ya-
kışır bir tapınak yap-
mak istemişlerdir. 
Önce Elis’li Lisbon 
tarafından tapınak 
yapılmış daha 
sonra tapınağın 
batı ucuna 
Phidias tara-
fından Zeus 
heykeli 
yapılmıştır. 
7 metre 
genişliğe 
ve 12 
metre 
yük-
sek-
liğe 

Çağlar boyunca tarih kitaplarına girmeye çabalayan insanoğlu, 
dünyanın en güzel yapıtlarını insanlığa miras bıraktı. Mimari şaheserler, hem bilim adamlarının 

araştırma konusu, hem de toplumların zenginliğini yansıtır oldu. 

Mısır’dan Antik Yunan’a harikalar geçidi:
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sa-
hip 

olan 
bu 

heykel 
özenle 

hazırlan-
mış olan 

tahtına 
oturur 

şekilde inşa 
edilmiştir. 

Heykelin sağ 
elinde zafer 

tanrıçası Nike, sol 
elindeyse üzerin-

de kartal olan bir 
asa bulunmaktadır. 

Tahtın üzerine, yunan 
tanrılarının ve sfenks 

gibi mistik hayvanların 
oyma figürleri işlenmiştir. 

Heykelin derisi fildişinden, 

sakalı, saçları ve elbisesi altından 
yapıldığı söylenmektedir. Heykel, 

M.S.255 yılında Roma imparato-
ru I. Theodosius’un olimpiyatları 

durdurmasıyla, yunanlılar tarafından 
Bizans’a yani İstanbul’a taşınmış ancak 
M.S.462’de çıkan bir yangın sonucu yok 
olmuştur.

Parçaları servet değerinde 

M.Ö. 282’de Rodoslular (dorlar) 
tarafından, güneş tanrısı Helios adına 
yapılmıştır. 32 metre yüksekliğe sahip 
olan ve elinde bir meşale tutan bu hey-
kelin yapımı 12 yıl sürmüştür. Devasa 
büyüklükteki bu heykelin bir parma-
ğının bile iki insan boyunda olduğu 
söylenmektedir. Rodoslular, Makedon-
ya Kralı Demetrios ile yaptıkları savaşı 
kazandıktan sonra zafer anıtı olarak bu 
heykeli yapmış. Yalnızca 56 yıl ayakta 
kalabilen bu devasa heykel, bir deprem 
sonucunda dizinden kırılarak yıkılmıştır. 
Rivayete göre 900 yıl harabe halinde 
kalan heykelin parçaları, 654 yılında 
Arapların Rodos’u işgalinin ardından 
Suriyeli bir Yahudiye satılmış ve deve-
lerle Suriye’ye taşınmış.

En yüksek fenerdi

Gemicilerin güvenliğini sağlamak ve 

yönlendirmek için, M.Ö 290’lı yıllarda 
Büyük İskender tarafından yaptırılmış 
fenerdir. 166 metre yüksekliğindeki 
fener, Mısır’ın İskenderiye kenti kıyı-
sındaki Faros (Pharos) adasında beyaz 
mermerden yaptırılmıştır ve bugüne 
kadar yapılan en yüksek fenerdir. Yu-
nan tüccar Sostratus tarafından finan-
se edilen bu fenerin en büyük özelliği 
ise gündüzleri dahi gün ışığını denize 
yansıtabilmesidir. Uzun süre ayakta 
kalmayı başaran fenerin orta kısmı 10. 
yüzyılda depremler ve doğal şartlar 
sonucunda çökmüş, 15. yüzyılda da 
tamamen yıkılmıştır.

Kaleye can veren Mozole

M.Ö 350 yılında Kral Mausollos için 
karısı ve kız kardeşi tarafından Pythea 
adlı bir mimara yaptırılan mezardır. 
45 metre yüksekliğe, 30 metre geniş-
liğe ve 25 metre uzunluğa sahip bu 
mozolenin tepesinde zaferi simgeleyen 
dört atlı bir savaş arabası ve arabanın 
üzerinde de Kral Mausollos ve karısının 
heykelleri yer almaktaydı. Bu mezar 16. 
yüzyıla kadar korunmuş ancak haçlı 
seferleri sırasında St. John şövalyeleri 
bugün hala var olan bodrum kalesini 
yapmak için mozoleyi yıkarak nere-
deyse tüm taşlarını kalenin yapımında 
kullanmışlardır.
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ENDÜSTRİYİ ISITAN BULUŞ

Galilei tarafından 1597’den önce icat 
edilen termometre; sıvılı, maksimumlu 
ve minimumlu, tıbbi, buhar basınçlı, gazlı, 
diferansiyel ve duyarlı pratik olmak üzere 
pek çok çeşidiyle günlük hayatımızı ve 
endüstriyel faaliyetlerimizi kolaylaştırmak-
tadır. İnce cam borudan yapılan, alt ucu 
şişkin, üzerinde derece çizgileri bulunan 
termometre, meteorolojide Celsius, Fah-
renheit veya Kelvin gibi değişik ölçeklerle 
derecelendirilmektedir.
 
Isı alışverişi

Esnek maddelerin  özellikle sıvıların ısı 
geçişi karşısında genleşmeleri prensibiyle 
çalışan termometreler, sıcaklıkları bir-
birinden farklı  iki cisim  birbirine temas 
ettiğinde sıcaklıkları aynı oluncaya kadar ısı 

alışverişi yapar. Termometrenin  içindeki 
madde, ölçmek istenilen maddeye temas 
ettiğinde o madde daha sıcaksa ondan 
enerji  alarak genleşir, madde daha soğuk-
sa kendisi enerji kaybederek  büzülür. Bu 
değişim gözlemlenerek  ölçüm yapılmak 
istenilen maddenin kaç derece olduğu 
belirlenmiş olur.

Ölçüm, proses, depolama…

Ölçüm prensibi, hassasiyet, ölçüm aralığı, 
tepki süresi gibi özellikler ile sınıflandırı-
lan  termometreler; günlük sıcaklık ölçüm 
becerileriyle endüstrinin bir çok alanında 
kullanılan ürünlerdir. Özellikle endüstriyel 
kullanım alanları arasında; yüzey sıcaklık 
ölçümü, malzeme sıcaklık ölçümü, hava ve 
gaz sıcaklık ölçümü, proses sıcaklıklarının 

izlenmesi kayıt edilmesi ve kontrol edilme-
sinin yanı sıra, üretim, imalat ve depolama 
gibi alanların tamamında kullanılmaktadır. 

3 farklı sıcaklık birimi

Ölçülecek sıcaklık aralığına göre termo-
metreler çeşitlilik arz eder. En yayın olan 
birim Celcius, suyun donma noktasını 0 
santigrat derece olarak gösterir. Kayna-
ma noktası ise 100 santigrat derecedir. 
Fahrenheit, suyun donma noktasını 32 
fahrenheit derece, kaynama noktası-
nı ise 212 fahrenheit derece olarak 
gösterir. Kelvin, suyun donma 
noktasını 273 Kelvin derece 
kaynama sınırını ise 373 
Kelvin derece olarak kabul 
eder. 

Fransızca kökenli “termometre”, sıcaklığı ölçmede kullanılan yaklaşık 10 çeşide sahip bir teknoloji 
olarak hayatlarımızı kolaylaştırmakta; endüstriyel faaliyetlerde yoğunlukla kullanılmaktadır. 
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OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

06.01.2017
Kitap Fuarı
ATO Kongre ve Sergi Sarayı 
Ankara

15.02.2017 
Anfaş Food Product  
Antalya Fuar Merkezi 
Antalya

08.03.2017 
UNICERA  
İstanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

08.03.2017 
Avrasya Cam 2017 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 
İstanbul

12.04.2017 
Uluslararası Yerel Zincirler Fuarı 
Haliç Kongre Merkezi 
İstanbul

13.04.2017 
Design Istanbul  
Hilton Convention Center 
İstanbul

21.04.2017 
Istanbul Autoshow 2017  
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 
İstanbul

26.04.2017 
Gurme Izmir  
Fuar İzmir Alanı 
İzmir

27.04.2017 
Istanbul Akıllı Şehirler 
Kongre ve Fuarı  
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı 
İstanbul

09.03.2017 
IBATECH  
ATO Kongre ve Sergi Sarayı 
Ankara

15.03.2017 
Marex  2017  
Marmaris Fuar ve Sergi Alanı 
Muğla

16.03.2017 
FOTEG Istanbul 2017 
İstanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

16.03.2017 
REW Istanbul 2017 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 
İstanbul

16.03.2017 
ISG Avrasya 2017 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 
İstanbul

22.03.2017 
MARBLE  
Fuar İzmir Alanı
İzmir

29.03.2017 
Plastist 2017 
İstanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

16.02.2017 
IFAT EURASIA 2017 
İstanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

16.02.2017 
Dünya Turizm Fuarı 
İstanbul Kongre Merkezi 
İstanbul

16.02.2017
IHS ADANA 2017  
Tüyap Adana Uluslararası  Fuar ve 
Kongre Merkezi 
Adana

20.02.2017 
SHOEXPO 
Fuar İzmir Alanı 
İzmir

22.02.2017 
ACE OF M.I.C.E.  
İstanbul Kongre Merkezi  
İstanbul

23.02.2017 
Motobike Istanbul  
İstanbul Fuar Merkezi  
İstanbul

25.02.2017 
QS Dünya MBA ve 
Yüksek Lisans Fuarı 
İstanbul Kongre Merkezi 
İstanbul

23.02.2017 
Balıkesir Tarım Fuarı 
Balıkesir Kepsut Fuar Alanı 
Balıkesir

28.02.2017 
ITVF- Istanbul TV Forum ve Fuarı 
Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı  
İstanbul

01.02.2017 
IDF Istanbul Deri Fuarı   
İstanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

01.03.2017 
MODEKO 2017 
Fuar İzmir Alanı 
İzmir

06.04.2017 
AR-GE Türkiye 
Pullman Airport 
Hotel Convention Center 
İstanbul

06.04.2017 
Solarex Istanbul  
İstanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

11.04.2017 
Plastik ve Ambalaj Fuarı 
Fuar İzmir Alanı 
İzmir

02.03.2017 
Istanbul Buluşlar Fuarı 
WOW Kongre Merkezi  
İstanbul

02.03.2017 
Uluslararası 
Altyapı ve Lojistik Fuarı 
İstanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

05.04.2017 
IZWOOD 2017                              
Fuar İzmir Alanı 
İzmir

08.03.2017 
CPHI Istanbul 2017 
İstanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

08.03.2017 
FETEX 2017 
Fethiye Fuar ve Sergi  Alanı 
Muğla

02.02.2017 
Gaming Istanbul 
İstanbul Kongre Merkezi 
İstanbul

02.02.2017 
KNITTING TECH 2017  
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 
İstanbul

08.02.2017 
PENTEX 
OFM Ortadoğu Fuar Merkezi 
Gaziantep 

09.02.2017 
WIN Metal Working’17  
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 
İstanbul

10.02.2017 
Avrasya Boat Show 2017  
İstanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

10.01.2017
ISMOB Istanbul Mobilya Fuarı 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 
İstanbul

11.01.2017 
EğitimYatımları Zirvesi ve Fuarı 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı 
İstanbul

11.01.2017 
8. Enerji Verimliliği Fuarı 
WOW Kongre Merkezi 
İstanbul

12.01.2017 
4.PNEXT 
Istanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

24.01.2017 
IMOB 2017 
İstanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

26.01.2017 
Gapfood  
OFM Ortadoğu Fuar Merkezi 
Gaziantep 

26.01.2017
EMITT 2017
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 
İstanbul
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