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Av. Ayşegül AKBAL Doç. Dr. Çiğdem NAS Ece BENLİGİRAY
Ticari işletmelerde taşınır rehni kanunu 
hangi yenilikleri getirmektedır?

Dünya ve Türkiye-AB 
ilişkileri

Kilo vermek neden 
zordur?

42 50 52

Seda ALKIM

Genel Yayın Yönetmeni

Değerli Okurlar;

Üretimdeki verimliliği artırmak 
için kaynakların etkin kullanımı, 
idari ve teknik organizasyon gibi 
unsurların önemi günümüzde 
giderek artıyor. 

Firmalar, kalite yönetimi, nitelikli 
iş gücü istihdamı, esnek üretim 
yöntemlerinin uygulanması, 
Ar-Ge’ye yatırım ve etkin 
pazarlama gibi konularda 
çalışmanın önemini daha çok 
kavrıyorlar. Bu açıdan 2017 
takvimini planlarken üreticiye 
fayda sağlayacak konularla 
çalışmalarımıza başladık.

SINAİ Dergisi olarak gelecek 
sayılarımızda da katılımcılarımızın 
ve sektörümüzün en güçlü 
iletişim kanalı olmaya, bilginin 
birinci ağızdan eksiksiz bir 
şekilde sizlere ulaştırılmasına 
aracılık etmeye ve sektörün 
gündemindeki en önemli konular 
hakkında güncel yazılarla 
bölgemizin vizyonunu daha 
ileriye taşımaya devam edeceğiz. 

Gelecek sayımızda buluşmak 
üzere, keyifli okumalar dileriz.

Adnan KELEŞOĞLU Celal KOPUZ

Seyahat Tarihçe

İstanbul’un 
ticaret sahası

Yeşil sanayiden
üretime kalite

Manzaralı 
sürüş rotaları

Endüstrinin 
‘yıldırımı’

38 44

54 56
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Şadi YAZICI

Tuzla Belediye Başkanı

YATIRIMCIMIZA FIRSAT SUNUYORUZ
Değerli Sanayiciler,

Siz değerli sanayicileri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 

İstanbul sanayisinin ve ülke ekonomisinin 
üretim merkezlerinden biri olan ilçemiz, 
katma değeri, istihdam imkanı ve planlı 
büyümesi ile çarkların hızlı dönmesine 
ciddi katkı sağlamaktadır. 

İstanbul’un 8 Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB)’nden 5’inin yanı sıra, sanayi 
sektöründeki çeşitli iş kollarının üretim 
merkezi de olan ilçemizde yatırımcının 
önünü açıyoruz. 

Tuzla’nın yüzde 95’inde yaptığımız imar 
uygulamaları ve planlama, sanayinin de 
planlı bir şekilde ve en önemlisi güvenilir 
bir ortamda sürdürülmesini sağlamaktadır. 
Plansız gelişmelerden en çok etkilenen 
sanayinin, güven içinde üretim ve 
istihdamını sürdürmesine öncülük ediyoruz. 

Sanayinin planlı gelişiminin yanı 

sıra ihtiyaç duyduğu personel 

ve ara eleman ihtiyacının tespiti, 

eğitimi ve aday havuzu oluşturarak 

işverene yönlendirilmesi, iş 

sahibi yapılabilmesiyle sosyo-

ekonomik yapının iyileştirilmesi ve 

sürdürülmesine özen gösteriyoruz. 

Personel bulamadığı için işletmesinde 

verimi düşen işveren ile işsizliğin 

riskleri ile yaşamını sürdüren işçiyi 

bir araya getirerek, gerekirse mesleki 

eğitimlerle kalifiye personel açığını 

gidererek çözümde yer alıyoruz.

Tuzla’da OSB’lerini kentimize olan 

katkısı ve sağladığı istihdam açısından 

değerlendirmekteyiz.

Sanayinin nitelikli, üretken ve çağın 

şartlarına uyumlu gelişiminde, bilgi ve 

ileri teknolojinin, Ar-Ge çalışmalarının 

önemi açısından Teknopark projesinin 

kuruluşuna da öncülük ediyoruz. 

Tuzla’yı teknolojik ve finansal bir 
merkez haline getirmemizin dinamiğini 
oluşturacak Teknopark’ın kuruluşu ile 
ilçemiz dünya çapında bir cazibe daha 
kazanacak.

Sanayiciler ekonomik büyümeye 
yönelirken, biz de yerel yönetim olarak 
ekonomik kalkınmanın sağlanması 
için ortaya çıkan her konuyu asli 
sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz, 
bunu kendimize görev ediniyoruz. 

Paranın, bilginin ve emeğin daha 
üretken, verimli ve milli ekonomiye 
artarak devam eden katkısı için 
sorumluluklarımızı yerine getirip yerel 
yönetim olarak OSB’ye elimizden 
gelen bütün katkıları sağlamak için 
çalışıyoruz.

Sevgi, saygı ve muhabbetlerimle… 
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Murat ÇÖKMEZ
ÜRETIME 
INOVASYON 
DAMGASI

İstanbul Anadolu Yakası OSB 

Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Üyelerimiz ve Okurlarımız,

Türk sanayisine otuz yıldır destek sağlayan 
OSB’mizi, daha iyi bir noktaya taşımak için 
göreve başlamadan önce vaat ettiğimiz 
projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz.

Göreve geldiğimiz günden bugüne şeffaf, 
yenilikçi, katılımcı ve sorumluluk sahibi fel-
sefemiz ile kurumsal değerlerimiz çerçeve-
sinde başarıya giden yolda üretimin gücü-
ne inanarak, yeni projelerle emin adımlarla 
ilerledik/ilerlemeye devam edeceğiz. Seçkin 
üniversiteler ile üniversitelerde üretilen bil-
ginin ve teknolojinin sanayide kullanılması-
na ve sanayinin toplumun ihtiyaçlarına göre 
akademiye yön vermesi gerektiğine inandık. 
Bizler de, İAYOSB yönetimi olarak üretimi-
mizin niteliğini güçlendirecek çözümlerin, 
üniversitelerle el sıkışmaktan geçtiğinin bi-
linciyle hareket ettik ve bu yolda on üniver-
siteyle işbirliği sağlayarak söz konusu hede-
fimiz için güçlü adımlar attık. 

Borsa İstanbul ile uzun vadeli ortaklıklar ve 
şirket birliklerinin tesisinin yanı sıra, mevcut 
veya yeni ürünlerinizin piyasada gelişmesine 
katkı sağlamak için protokol imzaladık. Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu ile tüm katılımcı-
larımızın DEİK’e üye olma imkânı, yurt dışı 
fuar ve organizasyonlara katılım, yabancı gi-
rişimcilere ve yeni pazarlara ulaşma imkânı 
sağlandı. Savunma, Havacılık ve Uzay Kü-
melenmesi Derneği SAHA İstanbul ile yük-
sek teknolojik ürün geliştirmek ve üretmek 
için ortak bir sinerji oluşturarak işbirliği im-
kanları sağlamak adına adımlar attık. İŞKUR 
ile ücretsiz danışmanlık hizmeti alınması, 
nitelikli personele doğru kanaldan ulaşılma-
sı ve işe alım süreçlerinin daha hızlı sürdü-
rülebilmesi için protokol imzalandık. Yakın 
zamanda İŞKUR temsilciliğinin ve noterin 
bölgemizde yer alacağı müjdesini sizlerle 
paylaşmaktan memnuniyet duyarım.

Özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbir-

liği ve güç birliği yaparak yaygın ve etkin 
bir şekilde sunulmasını sağlamak amacı ile 
İAYOSB Bölge Müdürlüğü’müzde yer alan 
İSO, KOSGEB, MİTTO ve TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Suat Sezai Gürü Uy-
gulamalı Eğitim ve Belgelendirme Merkezi 
temsilcilikleri ile zaman kaybı yaşamaksızın 
birçok işlemin yerinde yapılmasına olanak 
sağlanıyor. 

Ortak satınalma kapsamında OSB’mizin ve 
sanayicilerimizin ortak ekonomik menfaat-
lerini korumak ve geliştirmek amacıyla; Tür-
kiye’nin her bölgesindeki otellerde konakla-
ma, yeme-içme, eğitim, akaryakıt, sağlık ve 
danışmanlık işlemleriniz için yapılan anlaş-
malar ile sanayicilerimize avantaj sağlandı. 
Katılımcılarımıza her zaman en iyi hizmeti 
sunmayı görev edindiğimiz bu yolda atık 
su ve altyapı projeleri kapsamında atık su, 
yağmur suyu,  içme suyu bağlantıları, yan-
gın hidrant hatlarının yenilenmesi ve tretu-
var çalışmalarında sona gelmek üzereyiz. 
Altyapıda artık daha güvenli bir sanayi böl-
gesiyiz. Bununla birlikte yolların güvenliğini 
ve estetiğini artırmak amacıyla asfalt serimi 
çalışmalarımız devam etmektedir.

Acil Eylem Planı Projesi için OSB Bölge Mü-
dürlüğü ve Bilgili Ortak Sağlık Güvenlik Biri-
mi’nin katılımıyla gerçekleştirilen görüşme-
lerde, acil durum senaryoları oluşturularak, 
proaktif yaklaşımla önleme, koruma, tahliye, 
ilk yardım ve benzeri konularda çalışmalar 

devam ediyor. 112 Acil Yardım İstasyonu 
ile OSB’mizde ve yakın çevresinde faaliyet 
gösteren işyerlerinde çalışanların acil sağlık 
durumlarında hastaların en yakın hastane-
ye ulaştırılmasını sağlamak üzere, OSB’miz 
112 Acil Yardım İstasyonu kurulmuştur. Böl-
gemiz bünyesinde açtığımız İAYOSB Taksi 
Durağı’nın yanı sıra bölgemiz ve Şekerpınar 
(Gebze) güzergahında hızlı ve pratik ulaşım 
imkanı sağlayan Ücretsiz Servis Aracı, haf-
ta içi ve hafta sonu katılımcılarımız ve ziya-
retçilerimiz için hizmet veriyor. Duayenlere 
Davet Projesi ile bölgemizin gelişmesi için 
katkılarını esirgemeyen birçok üst düzey yö-
neticiyi OSB’mizde ağırladık. 

Kurumsal çalışmalar ile sektörel gelişime 
katkı sağlayacak iki yüzün üzerinde eğitim, 
panel, sanatsal faaliyetler ve organizasyon-
ları katılımcılarımızdan bedel talep etmek-
sizin gerçekleştirdik. Asayiş ve güvenliğe 
katkı sağlamak için Mobese sistemlerinin 
fiber altyapı hizmetleri tamamlandı. Katılım-
cılarımızın desteklerini her daim yanımızda 
hissediyoruz ve OSB’mizin geleceğine inşa 
edeceğimiz köprüler ile bir olmanın gücü ile 
devam edeceğiz.

Şahsım ve yönetim kurulum adına bu ide-
allerimizi gerçekleştirmemize vesile olan ve 
olmaya devam eden tüm katılımcılarımıza 
bir kez daha teşekkür ediyorum.  
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IŞKUR HIZMET BIRIMI GELIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı tarafından başlatılan “Çalışma 
Hayatında Milli Seferberlik”  
kapsamında desteklerini ortaya 
koyan İstanbul Anadolu 
Yakası OSB, işverenlere daha 
etkin ve verimli hizmet 
sunmak amacıyla “İstihdam 
Teşvikleri İşveren Bilgilendir-
me Toplantısı”nı düzenledi. 
Toplantıya Tuzla Kaymakamı 
A. Rıza Çalışır, Tuzla Belediye 
Başkanı Şadi Yazıcı, SGK Tuzla 
Hizmet Merkezi Müdürleri ve bölge 
sanayicileri ilgi ve katılım gösterdi. 

Firmalarla soru-cevap

İstanbul Anadolu Yakası OSB 

Başkanı Murat Çökmez’in 
açılış konuşmasıyla başlayan 
programda, İŞKUR Hizmet 

Biriminin İstanbul Anadolu 
Yakası OSB’de açılacağının 

müjdesi tüm katılımcı-
larla paylaşıldı. Tuzla 
Kaymakamı Sn. A. Rıza 
Çalışır ve Tuzla Bele-
diye Başkanı Sn. Şadi 
Yazıcı’nın konuşmasına 
müteakip İşbaşı Eğitim 
Programı hakkında 
sunum yapan İŞKUR 

Tuzla Şube Müdürü Fahri 
Acar; “Türkiye İş Kurumu 

İstihdam Politikaları” isimli 
bir sunum gerçekleştirirken, 
firma temsilcilerinin istihdam 
seferberliği ve teşviklerle ilgili 
sorularının yanıtlandığı soru - 
cevap bölümü de yapıldı.

İstihdam seferberliğine İstanbul Anadolu Yakası OSB’den destek geldi. 
Düzenlediği toplantıyla firmaları bilgilendiren OSB bünyesinde İŞKUR’un hizmet 

birimi yakın zamanda hizmet verecek. 

Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır İŞKUR Tuzla Şuba Müdürü Fahri Acar

İSTİHDAMA İAYOSB DOPİNGİ

MAKINE 
MÜHENDISLERI 
ODASI HIZMETTE  
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Suat Sezai 
Gürü “Uygulamalı Eğitim ve Mesleki Yeterlilik 
Belgelendirme Merkezi” İstanbul Anadolu 
Yakası OSB’de hizmet vermeye başladı.
Makina Mühendisleri Odası Tuzla Hizmet 
Birimi’nde; Enerji yöneticiliği, kaynak, asansör 
ve mekanik tesisat eğitimleri başta olmak 
üzere, mühendis ve ara teknik elemanların 
ihtiyaçlarını karşılayacak teorik eğitimin 
yanında pratik eğitimler de veriliyor.
Makina Mühendisleri Odası 
Tuzla Hizmet Birimi İletişim: 
İstanbul Anadolu Yakası OSB Aydınlı Mah. Gazi 
Bulvarı 6. Sokak No:10 Tuzla /İstanbul
Tel: (0216) 507 2606
Faks: (0216) 507 2607
E-posta: egitim-istanbul@mmo.org.tr

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı
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‘MURAT ÇÖKMEZ’LE DEVAM KARARI

Yeni projeler filizlenecek 

İstanbul Anadolu Yakası OSB’nin 
yönetimine geldiği andan beri alt-
yapıdan üniversite-sanayi işbirliği-
ne kadar pek çok kalemde bölgeyi 
şaha kaldıran Murat Çökmez ve 
Yönetim Kurulu, bölge sanayicisinin 
desteğini bir kez daha kazandı. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
temsilcilerinin yanı sıra sanayicilerin 
yoğunlukla iştirak ettiği İstanbul 
Anadolu Yakası OSB 2017 Olağan 
Genel Kurulu’nda yapılan seçimle 
OSB Başkanı Murat Çökmez 
yeniden göreve seçilerek güven 
tazeledi. Şeffaf yönetim anlayışıyla 
katılımcılarına güven vadeden 

OSB’nin Başkanı Çökmez, bölgeyi 
‘teknoloji rüzgârları estiren bilgi ve 
üretim havzasına’ dönüştürmek için 
yeni projelere ışık yakacaklarını dile 
getirdi. 

Oy birliğiyle yeniden 
‘Çökmez’ 

Bakanlık yetkililerinden Faruk 
Bektaş ve Cafer Pektaş’ın katılım 
sağladığı seçimli Genel Kurul 
toplantısına delegelerin büyük 
çoğunluğu katılım sağladı. Sanayi-
cilere genel kurula gösterdikleri ilgi-
den dolayı teşekkür eden Çökmez, 
seçimin bölge için hayırlı bir dönem 

başlatmasını temenni ettiklerini 
dile getirdi. Başkan Murat Çökmez, 
toplantıda yaptığı konuşmada, 
altyapı çalışmalarından kapsamlı 
projelere, destek programlarından 
tanıtım faaliyetlerine kadar birçok 
alanda bölgenin imkânlarını sürekli 
olarak iyileştirdiklerini ifade etti. 
Yönetim olarak gerçekleştirdikleri 
faaliyetlerin, yeni dönem proje 
ve hedeflerine ışık tutacağını dile 
getiren Çökmez; “Beni yeniden 
göreve layık gören sanayicilerimize 
şükran borçluyuz. Çalışanlarımızla 
birlikte daha güçlü ve ileriye giden 
bir sanayi bölgesi oluşturacağımıza 
dair yönetim olarak sizlere söz veri-
yoruz” açıklamalarına yer verdi.

İstanbul Anadolu Yakası OSB’nin tüm sanayicileri, 2017 Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda “Çökmez’le yola devam” kararı aldı. OSB’nin geleceğini yeni 

projelerle aydınlatacaklarını belirten Başkan Murat Çökmez; “Daha kurumsal, 
daha güçlü ve daha işbirlikçi olacağımız yeni dönemde, siz sanayicilerimizle 

omuz omuza yürüyeceğiz” dedi. 

İSTANBUL ANADOLU YAKASI OSB SANAYİCİLERİNDEN 
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YENILIKÇI 
VE KURUMSAL 
İstanbul Anadolu Yakası OSB’nin, sanayicisinin emek 
ve gayretleriyle basamakları tırmanan yapıda oldu-
ğunu belirten Çökmez, 2016 yılında olduğu gibi 2017 
yılında da kurumsal değerler çerçevesinde çalışmalara 
devam edildiğini vurguladı. Çökmez; “yenilikçi, katı-
lımcı ve sorumluluk sahibi felsefemizle başarıya giden 
yolda üretimin gücüne inanıyor, yeni projelerle emin 
adımlarla geleceğe ilerliyoruz” şeklinde konuştu. 
Başkan Çökmez, OSB’nin vizyonunu genişleterek ku-
rumsallığını güçlendirme yönünde sıkı çalıştığını ifade 
ederek, bölgenin geleceğinin işbirlikleriyle inşa edil-
diğine de dikkat çekti. Seçimli toplantının akabinde 
tüm katılımcılar öğlen kahvaltısı (brunch) etkinliğinde 
yeniden bir araya geldi. Yönetim kurulunun firma 
yetkilileriyle sohbet etme imkânı bulduğu etkinlikte, 
yeni işbirlikleri ve bölge projeleri konuşuldu, katılımcı-
lar birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldu.

OSB Başkanı Murat Çökmez, seçimden sonra Divan Başkanı 

Metin Otelci’yle bir araya geldi. 

Sanayicinin güvenini kazanan İstanbul Anadolu Yakası OSB Yönetim Kurulu, bölgeyi kalkındıracak projeleri hayata geçirecek. 
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NOTERE GERI SAYIM

Başkan Murat Çökmez’in ev sahipli-
ğinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı 
ağırlayan İstanbul Anadolu Yakası 
OSB, bölgede yürütülen mevcut 
projeler, sanayinin ihtiyaç ve bek-
lentileri, yatırım, üretim, istihdam 
ve ihracata dair bilgi ve beklentileri 
Bakan Bozdağ’a anlattı. Toplantıda 
sanayicilerle bir araya gelen Bakan 
Bekir Bozdağ, ülkenin ve işverenin 
sorunlarının birlikte çalışarak 
azaltılacağını dile getirdi. İstanbul 
Anadolu Yakası OSB’de noter 
açılmasıyla ilgili talebi olumlu kar-
şılayan Bakan Bozdağ; “Sanayiciler 

işlerini kolayca halledebilsin, ulaşım 
ve zaman problemi yaşamasın diye 
kendilerine sosyal her türlü imkanı 
sunmaya gayret eden İstanbul 
Anadolu Yakası OSB’mizi tebrik 
ediyorum. Noterle birlikte OSB’miz 
kurumsallık ve donanım hanesine 
bir artı puan daha yazdırmış olacak-
tır” şeklinde konuştu.

Akım Metal 
göz doldurdu

OSB Başkanı Murat Çökmez eşli-

ğinde, bölgede faaliyet gösteren 
Akım Metal firmasını ziyaret eden 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve 
beraberindeki heyet, firmanın 
üretim süreçlerini inceleyerek 
çalışanlarla sohbet etti. Firmanın 
inovatif çalışmalarını dikkatle 
inceleyen Bozdağ, tesisin gelişi-
mine emek veren tüm çalışanları 
tebrik etti. 
Toplantının ardından İstanbul 
Anadolu Yakası OSB Başkanı 
Murat Çökmez, Bakan Bozdağ’a 
plaket takdim etti ve hatıra 
fotoğrafı çektirdi. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Anadolu Yakası OSB’yi ziyaret etti, bölgede 
kurulacak noterin müjdesini verdi. 

BAKAN BOZDAĞ’DAN İAYOSB’YE MÜJDE:
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OSB’LERE DEV MÜJDE

İstanbul Sanayi Odası (İSO), şehirde 
bulunan tüm OSB’lerin ve bölge 
firmalarının sorunlarını ve çözüm 
önerilerini düzenlediği geniş 
katılımlı bir toplantıda ele aldı. İSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bah-
çıvan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 
“İstanbul OSB’lerinin Sorunları ve 
Çözüm Önerileri” başlıklı toplantıya, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Dr. Faruk Özlü ve Bakanlığın üst 
düzey bürokratlarının yanında 
İstanbul’daki tüm OSB’ler ve Bölge 
Kooperatifleri Yönetim Kurulları da 
katıldı. İSO Meclis Başkan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede, İSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan 
Özhamaratlı, İSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Nahit Kemalbay ve İSO Meclis 
Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal 
Akar’ın da yer aldığı toplantıda İs-
tanbul Anadolu Yakası OSB Başkanı 
Murat Çökmez ve Bölge Müdürü 
Ayla Dev de hazır bulundu. 

“OSB’lerin 
yükleri azalacak”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 
Faruk Özlü, Türkiye’nin dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri olması 
için daha verimli, rekabetçi ve nite-
likli üretim yapan sanayi sektörüne 
sahip olması gerektiğine dikkat 
çekerek; “Sanayiciyi yolunacak 
kaz yapmaya asla tahammülümüz 
yok. İşimiz rekabetin önünü açmak. 
Sanayicimizin, üretim, katma değer 

ve ihracata odaklanması gerek. 
Amacımız, sanayicinin ihtiyaç duy-
duğu tüm altyapının Bakanlığımız, 
devletimiz tarafından yapılması” 
dedi. Toplantıda sanayicilere hitap 
ederken üretime uygun altyapı 
oluşturmak için OSB ve endüstri 
bölgeleri ile çalışmaya devam 
ettiklerini söyleyen Özlü, sanayicileri 
sevindiren mesajlar da verdi. Özlü 
bu bağlamda şunları söyledi: 
“OSB’lerde emlak vergisini ya kaldı-
racağız ya da makul seviyeye getire-
ceğiz. Parsel maliyetlerine üst sınır 
getirmek, şehir merkezlerindeki 
sanayi sitelerini modernize etmek, 
OSB’lerin KOSGEB’e yatırdığı payı 
kaldırmak ve sanayicilerin parasını 
arsaya bağlamadan doğrudan üre-
timi artırmasını sağlamak istiyoruz. 
Sanayi parsellerine arsa muamelesi 
yapılmasına izin vermeyeceğiz.”

“Geç kalınmamalı”

Toplantının açılış konuşmasın-
da İstanbul’un özel konumuna 
vurgu yapan İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan da, sanayi 
sektöründe İstanbul’un diğer illere 
oranla açık farkla çok gelişmiş lider 
şehri olduğunu belirtti. “İstanbul 
sanayisiz olmaz. İstanbul Sanayi 
Strateji belgemizde de belirttiğimiz 
gibi, İstanbul’un geleceğine yönelik 
hazırlanacak stratejik planlar sadece 
şehrimiz için değil bütün Türkiye 
için çok önemlidir. Bu konuda daha 
fazla geç kalınmamalı” diyen Bah-

çıvan, Türkiye’nin sanayi ihracatının 
yaklaşık yarısını gerçekleştiren 
İstanbul’un, ödenen vergilerin de 
yaklaşık yüzde 40’ını sağladığı 
bilgisini vererek; “Biri Avrupa diğeri 
Asya’da olmak üzere İstanbul’daki 
sanayimizin dönüşümüne imkan 
sağlayacak iki yeni OSB kurulması 
talep ediyoruz” dedi. Üretim Reform 
Paketi’ne de değinen Bahçıvan; 
“Üretim Reform Paketi taslağında; 
bütünsel bir vizyon, şehrin ekono-
misinden, birikimlerinden ve tecrü-
besinden en iyi şekilde yararlanmayı 
odağa alan bir yaklaşımla, sanayi 
odaları ile OSB’lerin bağının güçlü 
tutulmasına önem verilmelidir. Bu 
yaklaşım nitelikli bir gelişmeyi sağ-
larken kaynak israfını da engeller” 
şeklinde konuştu.

Yeni sanayi alanları

Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası ola-
rak, tabanlarını oluşturan OSB’lerin 
çalışma koşullarıyla çok yakından 
ilgilendiklerini ve bu önemli konuyu 
her zaman gündemde tuttuklarını 
dile getirdi. Bahçıvan; “OSB’ler 
konusunda attığımız önemli adım-
lardan birisi, odamız bünyesinde Or-
ganize Sanayi Bölgeleri Geliştirme 
İhtisas Kurulu’nu hayata geçirmek 
oldu. İhtisas Kurulumuz bünyesinde 
mevcut OSB’lerin sorunlarına yöne-
lik çözüm önerileri üretirken, aynı 
zamanda İstanbul ve çevresinde 
yeni sanayi alanlarının oluşturulması 
için çalışıyoruz” dedi.

İstanbullu 8 OSB’nin bir araya geldiği toplantıya iştirak eden Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, sanayiciye müjde verdi: “OSB’lerden emlak vergisi 

ya kalkacak ya da makul seviyeye inecek.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü

İSO Başkanı 
Erdal Bahçıvan

Tuzla OSB Başkanı 
Recep Bilal Hancı

OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi 
Ömer Ünsal 
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HANCI, OSB’LERIN 
SESI OLDU
İstanbul OSB’lerinin Sorunları ve Çözüm 
Önerileri başlıklı toplantıda İstanbul’un sekiz 
OSB’si adına kürsüye çıkarak konuşan Tuzla 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bilal 
Hancı, OSB’lerin sorunları ve çözüm önerileri 
ile ilgili detaylı bir sunum yaptı. Hancı, 
mevcut OSB mevzuatlarının ihtiyaçlarını 
karşılamadığını söyledi. Bir binada birden çok 
sanayi kuruluşunun yer alamamasına değinen 
Hancı, grup şirketlerinin aynı çatı altında 
faaliyet gösteremediğini ifade etti. Hancı, 
Belediye ve il özel idarelerinin yönetimindeki 
parsellerde böyle bir uygulamanın olmadığını 
ancak OSB’lerin bu konuda mağdur olduğunu 
kaydetti. Bodrum katlarının emsal hesabına 
dahil edildiğini ifade eden Hancı, bodrum 
katlarının inşaat maliyeti ve orada üretmenin 
zor olduğunu; bunun da sanayiciye yük teşkil 
ettiğini dile getirdi. Çatı katlarının da emsal 
harici sayılmasını isteyen Hancı buraları ofis 
ve yazıhane gibi kullanarak üretim alanlarını 
genişletmek istediklerini söyledi. OSB’lerde 
doğal gaz kullanımının üretim için çok önemli 
olduğunu kaydeden Hancı, geçmişte yapılan 
OSB’lere yüzde 5 indirim uygulamasının yeniden 
hayata geçirilmesini istedi. Asansör ruhsatlarının 
da eskiden OSB’ler tarafından verildiğini belirten 
Hancı, bu yetkinin belediyelere geçmesinin 
maliyet ve süre açısından sorun oluşturduğunu 
ifade etti.  OSB’lerin belediyelerden hizmet 
almamasına rağmen emlak vergisi ödediğini 
ve en yüksek rayiç bedelin dikkate alındığını 
belirten Hancı, OSB’lerin teşvik edilmesi 
amacıyla emlak vergisinden muaf tutulması 
gerektiğini ifade etti. Hancı konuşmasında 
çalışma ruhsatı, OSB’lerin muktesip hakları, 
müteşebbis heyet görev süresi, OSB’lerin 
kamusal nitelikleri ve OSB’lerin parsel devri 
hakkında sorunlarını da dile getirdi.

ÜNSAL: OSB’LER 
VE BAKANLIK 
ARASINDAKI 
KÖPRÜYÜZ
OSB’ler ile ilgili bilgi vermek ve güncel 
sorunlara değinen OSBÜK Yönetim 
Kurulu Üyesi Ömer Ünsal da, OSB’lerin 
kendi aralarında yardımlaşmalarını 
tesis etmek ve ortak sorunlarını çözmek 
amacıyla 2002 yılında OSBÜK’ü 
kurduklarını söyledi. OSB’ler ve Sanayi 
Bakanlığı arasında köprü olduklarını dile 
getiren Ünsal, OSB’lerin planlı sanayileş-
menin en iyi modeli olduğunu ve üretim 
ile istihdam kapısı olduğunu belirtti. 

OSB’ler için çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıya İAYOSB Bölge Müdürü Ayla Dev, Denetim Kurulu Üyesi Merve Torbalı ve 
Kurumsal İletişim Müdürü Seda Alkım da katıldı.
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IK DEPARTMANLARI KAYNAŞTI

İstanbul Anadolu Yakası OSB 
Bölge Müdürlüğü öncülüğünde 
organize edilen insan kaynakları 
departmanlarının tanışma top-
lantısında; OSB bünyesinde yer 
alan tüm firmaların işe alım sü-
reçlerini yürüten insan kaynakları 
yetkilileri katıldı. Yetkililer, mes-
leki konularda fikir alışverişinde 

bulunmayı da ihmal etmedi. 

Gelenekselleştirilecek

Toplantı vesilesiyle, buluşmaya 
katılım gösteren işveren ile iş 
arayan adayların buluşturul-
ması, doğru kanala ulaşması ve 
neticelendirilmesi hakkında fikir 

alışverişi sağlandı. İnsan Kaynak-
ları birim yetkilileri ile geleneksel 
hale getirilmesi planlanan tanış-
ma-kaynaşma-işbirliği etkinliği, 
işe alım sürecinde yüz okuma 
teknikleri, ses tonu ile karakter 
analizi uzmanı Sevgi Karaca’nın 
konuşmacı olarak katılımıyla 
gerçekleştirildi.

İstanbul Anadolu Yakası OSB, insan kaynakları departmanları
 kaynaşma toplantısında bir araya getirdi. 

OSB 
YEŞILLENIYOR
İstanbul Anadolu Yakası OSB, çevre 
güzelleştirme çalışmaları kapsamında 
bölgenin toprağını ağaçlarla buluşturuyor.  
Bitkilendirme ve peyzaj bakım çalışmalarına 
devam edilen İstanbul Anadolu Yakası OSB 
sınırları dahilinde, Ağaç A.Ş. ve Göktürk 
Orman Müdürlüğü’nden bedelsiz olarak 
temin edilen 400’e yakın ağacın dikimi 
gerçekleştirildi. 
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IAYOSB’YE ÖNEMLI MISAFIR

İstanbul Anadolu Yakası OSB 
Başkanı Murat Çökmez’in ev 
sahipliğinde, İstanbul Milletvekili 
Hayati Yazıcı sanayicilerle bir 
araya geldi. Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Fatih Metin’le birlikte 
sanayicilerle bir araya gelerek 
bölgeyi gezen Yazıcı, İAYOSB’nin 
en güçlü firmalarından olan 
Akım Metal’i de ziyaret etti. 
OSB Başkanı Murat Çökmez ise, 
bağlantı yollarının genişletil-
me çalışmasıyla ilgili Yazıcı’ya 
teşekkür etti. 

Bölgenin 
çehresi değişecek

İstanbul Anadolu Yakası OSB 
Başkanı Murat Çökmez; “OSB’mi-
zin gündeme taşıdığı Şekerpınar 
ve Kurtköy beldeleri arasındaki 
bölge yapısını geliştirecek 
ve trafik akışını düzenli hale 
getirecek olan bağlantı yollarının 
genişletme çalışmaları ile ilgili ku-
rumlarla yaptığımız görüşmeler 
neticesinde bugün yapımına 

başlanılan proje; üç şerit İstanbul, 
üç şerit Kocaeli yönü olmak üzere 
TEM üzeri bağlantı yolları yapı-
mını kapsamaktadır. Bu süreçte 
yanımızda olan ve desteklerini 
esirgemeyen İstanbul Milletvekili 
Sayın Hayati Yazıcı ve Belediye 
Başkanımız Sayın Şadi Yazıcı’ya 
huzurlarınızda tekrar teşekkür 
ederim” açıklamasında bulundu.
Toplantının ardından İstanbul 
Anadolu Yakası OSB Başkanı 
Murat Çökmez, Milletvekili 
Yazıcı’ya plaket takdim etti.

İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı, İstanbul Anadolu Yakası OSB’de sanayicilerle 
bir araya geldi, tesis ziyareti gerçekleştirdi. 
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FIRMALARA 
FINANS FARKINDALIĞI

Uzun yıllar büyük sanayi kuruluş-
larında mesleki tecrübeler edinen 
Finans Danışmanı Bülent Görer’in 
sunumuyla İstanbul Anadolu 
Yakası OSB Müdürlüğü Konferans 
Salonu’nda “Yönetim Kararlarında 
Finansın Önemi” semineri düzen-
lendi. Program kapsamında genel 
ekonomik datalar, işletmeler için 
önemli ve takip edilmesi gereken 
raporlar hakkında bilgi verildi. 
Programla, genel ekonomik datalar 
ve bir işletme için takip edilmesi 
gereken raporlar hakkında bilgi 

vermek  ve yönetimin kararlarında 
finansın önemini göstermek 
amaçlandı. 

Enflasyondan 
fizibiliteye…

Büyüme, enflasyon, işsizlik, 
parite, bilanço, bütçe, risk yönetimi, 
çek-senet, sigorta, fizibilite, yatırım 
ve finansal raporlama gibi faydalı 
konularda firma yetkililerine bilgi 
veren Bülent Görer, Türkiye’nin 
dünya ekonomileri içerisinde sahip 

olduğu öneme de vurgu yaptı. 

Verilerle anlattı

Büyümenin tanımını yapan ve 
sunumunda Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK)’in verilerine yer veren 
Görer, enflasyonu türlerine göre 
oldukça geniş bir çerçeveden tahlil 
etti. Satış, maliyet ve gider bütçesi 
üzerine ‘patronları’ bilgilendiren 
Bülent Görer, finansal planlamanın 
ve fizibilitenin üzerinde de ehem-
miyetle durdu. 

İstanbul Anadolu Yakası OSB, “Yönetim Kararlarında Finansın Önemi” isimli 
seminerde, deneyimli Finans Danışmanı Bülent Görer’i firmalarla buluşturdu. 

FIRMALARA DIŞ 
TICARET 
PLATFORMU
TEB KOBİ Pazarlama Müdürü Nihal 
Kılınçoğlu’nun sunumuyla İstanbul Anadolu 
Yakası OSB Konferans Salonu’nda firmaların 
dış ticaret kılavuzu niteliğinde oluşturulan 
online bilgi platformu tebledisticaret.
com hakkında bilgi paylaşımı sağlandı. Dış 
Ticaret Portalı, ürün ve ülke bazında pazar 
hacimlerinden belirli ülkeler için potansiyel 
müşteri listesine, nakliye sürecinde gerekli 
evraklardan vergi oranlarına ve 160’ı aşkın 
ülke için detaylı ülke profillerine kadar, 
ürün detayında dış ticaret ile ilgili ihtiyaç 
duyulabilecek çok sayıda veriyi güncel olarak 
ve tek bir platform altından ulaşılmasına 
olanak sağlıyor.
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BILGI REKABETI HER ŞEY

Kemerburgaz Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Ekonomist Prof. Dr. 
Emre Alkin’in katılımıyla İstanbul 
Anadolu Yakası OSB bünyesinde 
rekabet temalı bir bilgi toplantısı 
düzenledi.  Ekonomide korkulan 
verileri, ansızın inip çıkan döviz 
piyasasını, borsayı, sıcak parayı, 
özetle gün içinde yaşanabilecek 
ekonomik gelişmeleri katılım-
cılarla paylaşan Alkin; “Mal ve 
hizmet satarak kar etme dönemi 
kapandı, küresel liderliği yaka-
lamanın yolu zaman konseptini 

doğru uygulayabilmekten 
geçiyor. Global piyasada güç 
sahibi olmak için telekomünikas-
yonun, internetin, medyanın ve 
eğlencenin bir arada uygulandığı 
stratejilerin geliştirilmesi gereki-
yor” dedi. 

Tüketici-üretici 
savaşına perspektif

Tüketici – üretici savaşına 
değinen Prof. Dr. Emre Alkin,  

tüketiciler için; ‘’Tüketmemek, 
tasarrufun ön koşulu değildir’’ 
vurgusunu yaparak, üreticiler 
için de ‘’malı alırken değil 
satarken kazanırsınız’’ ifadesinin 
altını çizdi. Başarılı ekonomist, 
akademik bilgisi ve iş hayatında 
edindiği tecrübelerle inişleri-çı-
kışları olan yapılarda uygulan-
ması gereken doğru stratejiler 
hakkında bilgi verdi.

Talep ekonomisi 
gelişecek

Orta gelir tuzağına düşmemek 
için vergilerin gözden geçiril-
mesi gerektiğini belirten Alkin, 
kriz-şok-darboğaz ilişkisi 
üzerinden katılımcılara gerek 
ülkemizden gerekse dünyadan 
teorik ve pratik örnekler verdi 
ve önümüzdeki dönemde 
talep odaklı ekonominin 
gelişeceğini vurguladı.
Bilimsel ekonomi verilerinin yanı 
sıra günlük yaşantı pratikleriyle 
de katılımcıları aydınlatan Alkin, 
cesaret ve aklın önemine vurgu 
yaparak, kararlılık ilkesi üzerinde 
önemli noktalara değindi.

İstanbul Anadolu Yakası OSB’de düzenlenen rekabet temalı toplantıda, iş yaşa-
mındaki inişli çıkışlı yapılara ve doğru stratejilere vurgu yapıldı. 

ING BANK ATM 
DEVREDE
İstanbul Anadolu Yakası OSB, sosyal 
cazibe merkezi olma yönünde kendini her 
geçen gün geliştiriyor. 
Sanayicilerinin gün içerisindeki önemli 
işlerini halledebilmeleri için önemli yapıları 
devreye alan İAYOSB’de ING Bank ATM’si 
devreye alındı ve hizmet vermeye başladı. 
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KARLA ETKIN 
MÜCADELE
İstanbul Anadolu Yakası OSB (İAYOSB), ağır kış 
şartlarında karla etkin mücadele sergiledi.
Çalışan ve misafirlerine güvenli ve kolay ulaşım 
sağlamak için çalışmalarını sürdüren İAYOSB, 
olası kaza ve gecikmeleri önlemek için sert 
iklim şartlarında da mücadeleyi sürdürdü.  
OSB içerisindeki ana ve ara yollarda tuzlama ve 
yol açma çalışmaları aralıksız devam etti. 

FIRMALARA 
MESLEKI YETERLILIK SEMINERI

İstanbul Anadolu Yakası OSB’de 
temsilcilik merkezi açılan “TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Suat 
Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim ve 
Mesleki Yeterlilik Belgelendirme 
Merkezi” tarafından İAYOSB Konfe-
rans Salonu’nda; mesleki yeterlilik 
belgesi, belge için muafiyet durum-
ları ve devlet destekleri hakkında 
bilgilendirme semineri düzenlendi.

Devlet desteklerine 
değinildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzman 

Yardımcısı Mustafa Özgen’in 
sunumlarıyla, bilgilendirmeye 
Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni 
tanıtarak başlayan programın içe-
riğinde meslek grupları, muafiyet 
durumları ve devlet destekleri 
konularına detaylıca yer verildi.

Kuruluşlara 
püf noktaları aktarıldı

Mesleki yeterlilik belgelerine 
sağlanan teşviklerle ilgili bilgi 
verilen seminerde, belgelendirme 
yapmak isteyen kuruluşların 

hangi noktalara dikkat etmeleri 
gerektiği sıralandı. Yetkilendirme 
sürecinde akreditasyonun öne-
miyle ilgili bilgi veren seminerde, 
ulusal bazda yeterlilik durumları 
da paylaşıldı. Ulusal Yeterlilik 
Sistemi’ne göre ulusal yeterlilik 
sayısının 349 olduğunu belirten 
Mustafa Özgen, yetkilendirilmiş 
60 kuruluş bulunduğunu, MYK 
Mesleki Yeterlilik Belgesi sayısının 
ise 113 bin 536 olduğunu dile 
getirdi. 
Eğitimde, katılımcılarla 
soru-cevap da gerçekleştirildi. 

Mesleki yeterlilik belgeleri ve devlet destekleri İstanbul Anadolu Yakası OSB’de 
düzenlenen bilgilendirme seminerinde masaya yatırıldı. 
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IHTIYACIMIZ INOVATIF SANAYI

Yörük Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (YÖRSİAD) Şubat Ayı 
Olağan Toplantısı Hotel SU’da 
gerçekleştirildi. İstanbul Anadolu 
Yakası OSB Başkanı Murat Çök-
mez’in konuk konuşmacı olarak 
katıldığı toplantıya üyeler büyük ilgi 
gösterdi. Toplantı öncesi YÖRSİAD’a 
yeni katılan üyelerden Cengiz 
Çelik’in özgeçmişi okundu ve rozeti 
konuk Murat Çökmez tarafından 
takıldı. YÖRSİAD Başkanı Semih 
Beken toplantıda yaptığı konuş-
mada dernek çalışmaları hakkında 
üyeleri bilgilendirirken, İAYOSB 
Başkanı Murat Çökmez’in konuk 
olarak aralarında bulunmasından ve 
değerli görüşlerini paylaşmasından 
duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

İstanbul rüştünü 
ispatladı

YÖRSİAD Başkan Semih Beken; 
“Bu ay YÖRSİAD olarak üyelerimizi 
bilgilendirmek ve daha geniş 
bilgiler almak adına sanayiyi ve 
OSB’lerimizi konuşuyoruz. Yaklaşık 
iki hafta önce Antalya OSB Baş-
kanımız Ali Bahar’ı konuk etmiş 
ve kendisinden çok yararlı bilgiler 
almıştık. Bugün de aramızda Murat 
Çökmez Başkanımız var. Biliyor-
sunuz İstanbul başka bir dünya. 
İstanbul’daki sanayinin durumunu 
ve nereye gittiğini kendisinden 
öğrenme fırsatı buluyoruz. Bunu aş-
mak için inovatif, daha farkı, yaratıcı 
markalaşmaya giden bir sanayiye 
ihtiyacımız olduğunu inanıyorum” 

diye konuştu. İstanbul’un orta gelir 
tuzağını aştığını belirten Samet 
Beken; “Bunu aşmasının sebebi 
de burada ticaret ve sanayinin üst 
düzeyde bulunmasıdır. Bizler Antal-
ya’da ticaret ve sanayinin içerisinde 
bulunan iş adamları olarak örnek 
almak ve bu konuda gelişmeleri 
ilk ağızdan dinlemek için İstanbul 
Anadolu Yakası OSB Başkanı Murat 
Çökmez’i konuk ettik. Kendisine çok 
teşekkür ediyorum” açıklamalarına 
yer verdi.

“Kartopu misali 
büyüyeceğiz”

İAYOSB Başkanı Murat Çökmez 
ise yaptığı konuşmasında davet 
için teşekkürlerini sunarken 
YÖRSİAD’ı yakından takip ettiğini 
ve çalışmalarını takdirle izlediğini 
söyledi. Çökmez; “YÖRSİAD ailesi 
ile birlikte olmaktan son derece 
keyifliyim. YÖRSİAD’a baktığınız 
zaman o kadar güzel işlerin altına 
imzalar atıldığını görüyoruz ki, 
bunların hepsi birer aşkla, birer 
emekle, özveri ile neticelenmiş. Ben 

bu birlikteliğin orta ve uzun vadede 
çok farklı noktalara ulaşacağına 
inanıyorum. Bu bir kartopu gibi 
ilerleye ilerleye büyümeye devam 
edecektir” dedi.

Antalya OSB 
gururlandırıyor

Başkan Çökmez, İAYOSB hakkında 
bilgiler verirken, Antalya OSB’nin 
çalışmalarını da değerlendirdi. 
İAYOSB’de 154 sanayi parselin mev-
cut olduğunu ve yüzde 95 yapılaş-
manın ise tamamlandığını söyleyen 
Başkan Çökmez; “ Türkiye’de 300’ü 
aşkın OSB var. Bunlardan bir tanesi 
de Antalya’da. Sayın Başkan Ali 
Bahar Bey Antalya için ve OSB için 
muazzam işlere imzasını atıyor” 
ifadelerine yer verdi.
Toplantı sonrası işadamlarının so-
rularını yanıtlayan Murat Çökmez’e 
plaket yerine, AÇEV ve ANLED 
adına sunulan bağışın belgesi 
YÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Semih BEKEN tarafından verildi ve 
hep birlikte günün anısına bir hatıra 
fotoğrafı çektirildi.

İstanbul Anadolu Yakası OSB Başkanı Murat Çökmez, YÖRSİAD’ın konuğu oldu. 
Çökmez; “Sanayiciler olarak bir kartopu misali büyümeye devam edeceğiz” dedi. 

IETT SEFERLERI 
BAŞLADI
İstanbul Anadolu Yakası OSB, bölge adına İETT 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğu 
başvuru ve görüşmeler neticesinde, 132-132T 
(Akfırat/Tepeören-Kartal) numaralı hatlar 
sefere başlamıştır.
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IHTIYAÇ 
SAHIPLERINE 
YARDIM ELI
İstanbul Anadolu Yakası OSB bünyesinde 
faaliyet gösteren sanayiciler ve çalışanlar, 
destekleriyle Tuzla Bölgesi’ndeki yardıma 
muhtaç aileleri sevindirdi. 
Yardıma muhtaç aileler için eşya ve gıda 
yardımlarını Kurtköy Muhtarı Hüseyin Ekşi 
aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

IAYOSB’DEN HALEP’E GIDEN 
DOSTLUK TIRLARI

İstanbul Anadolu Yakası OSB’nin 
öncülüğünde bölgenin değerli sa-
nayicilerin destekleri ile “Halep’teki 
Kardeşlerimize Yardım” kampan-
yası kapsamında gıda, giyecek, 
mutfak, barınma ve temizlik malze-
meleri olarak gruplandırılan yardım 
tırları Haleplilere ulaştırılmak üzere 
uğurlandı. Suriye’nin büyük yıkım 
yaşayan şehri Halep’te yardım bek-
leyen insanlara el uzatan İAYOSB, 
yalnızca üretimde değil, sosyal 

sorumlulukta da ne denli duyarlı bir 
OSB olduğunu ortaya koydu. 

Sancılı günlerin 
destekçisi 

Tuzla Belediye Başkanı Şadi 
Yazıcı’nın açılış konuşması yaptığı 
uğurlamada konuşan İstanbul 
Anadolu Yakası OSB Başkanı 
Murat Çökmez; “Son zamanlarda 

Halep’teki kardeşlerimizin yaşadığı 
zor ve sancılı günleri bir nebze de 
olsa hafifletmek ve zorda kalan kar-
deşlerimizin ufak da olsa yaralarına 
merhem olabilmek adına yardım 
tırlarımız yola çıktı. İstanbul Anado-
lu Yakası OSB Ailesi olarak, yardım 
kampanyamıza destek veren tüm 
sanayicilerimize teşekkür ederiz” 
ifadelerini kullandı.
Tırlarla yola çıkan yardımlar, 
dualarla uğurlandı. 

İstanbul Anadolu Yakası OSB, Halep’e yapılan saldırı sonrası evlerini terk etmek 
zorunda kalan halk için insani yardım kampanyası düzenledi.
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IŞLETMELERE 
ENERJI FARKINDALIĞI

Siemens A.Ş yöneticilerinin liderli-
ğinde İstanbul Anadolu Yakası OSB 
Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 
“Verimlilik Artırma Projeleri (VAP)” 
toplantısı düzenlendi. VAP etkinliği 
kapsamında, sanayide enerji verim-
liliği alanında yürütülen faaliyetler, 
enerjinin verimli ve etkin şekilde 
kullanılmasına yönelik uygulama 
örnekleri, enerji yönetim sistemleri, 
verimlilik artırıcı projeler (VAP) ve 
finansal destekler konusunda işlet-
melerin soruları cevaplandırıldı. 

İşletmeler sordu, 
yetkililer yanıtladı

Enerji verimliliğinin sık sık gündeme 

geldiği ve tasarruf önlemlerinin 
geliştirildiği günümüzde enerjiyi 
boş yere sarf etmemenin önemine 
değinen toplantı, alınabilecek 
tedbirler üzerine de işletmelere fay-
dalı bilgiler verdi. Toplantıya, firma 
yetkilileri yoğun ilgi gösterdi. 

Verimli motorlardan 
enerji üretimine…

Sanayi tesislerinde enerji 
etütlerinin anlatıldığı toplantıda, 
verimli motorlar ve servo-
pompa konuları da detaylıca 
masaya yatırıldı. Fan ve Pompa 
Uygulamaları, Aydınlatma, Chiller 
ve Kompressör Uygulamaları, 
HVAC, Aydınlatma, Isıtma ve 
Soğutma Grupları Otomasyon 
Sistemleri – Performans Sözleş-
meleri, Yerinde Enerji Üretimi: 
Kojenerasyon ve Trijenerasyon 
ve Sanayi Tesislerinde Enerji 
Kalitesi toplantının önemli konu 
başlıklarından oldu. 

İstanbul Anadolu 
Yakası OSB bünyesinde 
düzenlenen Verimlilik 

Artırma Projeleri konulu 
toplantıda işletmelere 

enerji tasarrufunun 
incelikleri anlatıldı.

ITO MOBIL 
HIZMETTE
İstanbul Anadolu Yakası OSB’de, üyelere 
daha iyi hizmet sunabilmek ve sunulan 
hizmeti üyelerin ayağına getirmek amacıyla 
İstanbul Ticaret Odası’nın Mobil Hizmet Aracı 
ile bölgeye hizmet verildi. Araç, 15 günde bir 
İAYOSB’de bulunacak. 
İTO Mobil Hizmet Aracında; Türkçe-İngilizce-
Almanca ve Fransızca dillerinde faaliyet 
belgesi verilebiliyor. Bunun yanı sıra G bendli 
ihale durum belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi 
Sureti Onayı, imza tasdiki, BAĞKUR belge 
onayı, çıraklık sözleşmeleri onayı, üye 
kimlik kartları ve aidat tahsilatları işlemleri 
gerçekleştirilebiliyor. 

KÜTÜPHANE HASSASIYETI
İstanbul Anadolu Yakası 
OSB, her alanda gelişime 
değer veriyor. Zonguldak 
Karaman Amele Birliği İlkokulu 
Kütüphanesi adına kitap 
desteği ve kütüphane alanının 
tamamen yenilenmesine katkı 

sağlayacak boya, aydınlatma, 
raf sistemi gibi ekipmanlar 
için yardımlaşma kampanyası 
düzenleyen İstanbul 
Anadolu Yakası OSB, bölge 
sanayicilerinin de desteğiyle 
anlamlı bir işe imza atmış oldu. 
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KATILIMCILARA 
ONLINE 
DOKÜMANTASYON 
EĞITIMI
İstanbul Anadolu Yakası OSB’de firmalara 
yönelik online dokümantasyon eğitimi 
düzenlendi. 
Satışların ön yüzü araçlarından biri olan teknik 
dokümanların hazırlanışı, yapısı, yönetimi ve 
ERP, CRM sistemleri ile farkı, doğru hazırlanan 
teknik bilgi formlarının pazarlamaya etkisi ve 
rekabetçi bir araç olarak teknik dokümanların 
kullanımı hakkında organize edilen 
“Pazarlama Satışlarında Dokümantasyonun 
Önemi ve Yönetimi” eğitimi ilgiyle karşılandı.
Eğitime dâhil olan katılımcılara katılım 
belgesi verildi.

ISTIHDAMDA TEŞVIK SEFERBERLIĞI

İstanbul Valisi Vasip Şahin’in ev 
sahipliğinde, İstanbul Valiliği’nde 
‘Çalışma Hayatında Milli İstihdam 
Seferberliği’ adlı bir toplantı dü-
zenlendi. İstanbul Anadolu Yakası 
OSB Başkanı Murat Çökmez’in de 
katıldığı toplantıya İstanbul Büyük-
şehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir 
Topbaş, İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Başkanı İbrahim Çağlar ile çalışma 
hayatında faaliyet gösteren kamu 
kurumları ve iş dünyası kuruluşları-
nın temsilcileri katıldı. Vali Şahin’in 
başkanlık yaptığı toplantıda Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
yetkilileri, verilen istihdam teşvikleri 
ile ilgili bir sunum yaptı. Çökmez’in 
yanı sıra, toplantıya OSB’leri 
temsilen İkitelli OSB Başkanı Şaban 
Gülbahar, İstanbul Deri Sanayi OSB 
Başkanı Celal Kopuz, Beylikdüzü 
OSB Başkanı Adnan Keleşoğlu, 
Tuzla OSB Başkanı Şenol Telli, 
Dudullu OSB Başkanı Bahri Murat 

Önay ve İstanbul Tuzla Kimya OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Melek Aras 
da katılım gösterdi. 

“Teşviklerle 
ilerleyeceğiz”

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan önderliğinde başla-
tılan milli istihdam seferberliğinde 
İstanbul’un önemli bir role sahip 
olduğunu belirten Vasip Şahin, 
İstanbul’un bu harekete gereken 
desteği vermeye hazır olduğunu 
ifade etti. Toplantının gündemiyle 
ilgili açıklamalarda bulunan Şahin; 
“Bu toplantıda getirilen teşvikler, 
yeni imkanlar ve ülkemizin ekono-
mik hayatının daha ileriye taşınması 
noktasında üzerimize düşen va-
zifeler ve gerektiğinde yapmamız 
gereken fedakarlıklarla ilgiliydi. 
Gördük ki herkes bu seferberliğe 

katkı ve omuz verme noktasında 
birbiriyle yarış halindedir. İstanbul 
vermiş olduğu taahhütleri fazlasıyla 
yerine getirecektir” diye konuştu.

Sanayicilerden 
istihdam gayreti

Şahin; “Sanayicilerimizle, iş 
adamlarımızla daha fazla bir 
araya geleceğiz. Özellikle belirtmek 
isterim ki işadamlarımızın en büyük 
ihtiyaçlarından birisi nitelikli iş gücü 
ya da çalışacak iş gücü. İstihdam 
konusunda gayretliler. Vatandaşla-
rımızın en azından işe başladıktan 
sonra eğitilme imkanlarının 
olduğunu bilerek ilgi gösterirlerse, 
zannediyorum iş gücüyle istihdam 
ihtiyacı daha rahat buluşmuş 
ve daha verimli ve huzurlu bir 
çalışma ortamı sağlanmış olur” diye 
konuştu.

Valilikte istihdam seferberliğine destek sunma amacıyla bir araya gelen İstanbul 
iş dünyası ‘hazırız’ mesajı verdi. 
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GELECEĞIN SANAYICILERINDEN 
IAYOSB’YE ZIYARET

Adaletin, barışın, hoşgörünün, karşı-
lıklı saygı ve sevginin hakim olduğu, 
sorumlulukların ve özgürlüklerin 
dengesinin kurulduğu bir ortamda 
sanayi alanında örnek oluşturacak 
yeniliklerin öncüsü nesiller yetiştir-
meyi misyon edinen Tuzla Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, bölgenin en 
katma değerli sanayi bölgelerinden 
İstanbul Anadolu Yakası OSB’yi 
ziyaret etti. Öğretmenlerden Murat 
Büyükbayraktar, Fatih Tuncel ve Os-
man Uysal; öğrencilere işin mutfağını 
göstermek için OSB bünyesinde yer 
alan firmalara ziyarette bulundu.

Öncü tesisler gezildi

Endüstriyel Otomasyon Teknoloji-
leri bölümünden Öğretmen Murat 
Büyükbayraktar’ın öncülüğünde, iki 
grup halinde gelen öğrenciler; Festo, 

Aisin Otomotiv, Hidelsan Hidrolik 
ve Akım Metal’e ziyarette bulunarak 
tüm üretim sahaları ve süreçleri ile 
ilgili bilgiler edindi.

Çocuklara sanayiyi 
sevdiriyor

Öğretmen Murat Büyükbayrak-

tar; “Geziler kesinlikle faydalı 
oldu. Uzun vadeli katkıları ola-
cağı aşikardır. Çocukların en iyi 
şekilde yetiştirilmesi hepimizin 
görevidir, hepimiz sistemin bir 
çarkıyız. Bizlerin öncelikli görevi 
çocuklarımıza mesleklerini sev-
dirmek ve bu istikamette yol kat 
etmelerine katkıda bulunmaktır” 
dedi.

Üretimde iddiasını her geçen gün artıran İstanbul Anadolu Yakası OSB’nin 
güçlü firmaları, gelecekte endüstri sahasında önemli görevler üstlenecek olan 

öğrencileri ağırladı. 

KASISLER 
IŞARETLENDI
İstanbul Anadolu Yakası OSB, trafikte güvenliği 
tesis etmek için startını verdiği faaliyetlerde 
aşama kaydetti. 
OSB, trafikte seyreden araçların hızlı gitmesini 
önlemek ve yaya güvenliğini artırmak için 
ihtiyaca nokta atışı yaptı. 
Altyapı çalışmaları sonrası yeniden yapılan hız 
kesici yol kasislerinin işaretlendirme çalışmaları 
tamamlandı.

SU DEPOSU 
ONARILIYOR
İstanbul Anadolu Yakası OSB’de yapılan altyapı 
çalışmalarının ardından bölgedeki su deposun-
da tadilat çalışmalarına başlandı.
Altyapı çalışmalarıyla eş doğrultuda yangın 
rezervi ve hattı dizayn edilerek sisteme 
eklenmesi, diğer taraftan da mevcut tesisat 
ve ekipmanların yenilenmesi tadilat işinin 
kapsamında yer alıyor.
Projenin tamamlanmasının ardından olası su 
kesintisi halinde OSB’nin ortalama bir günlük 
su ihtiyacı karşılanmış olacak.
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SINAI MÜLKIYETI 
GÜNDEMDE    
Marka ve Patent Vekili Av. Dr. Cahit Suluk 
liderliğinde İstanbul Anadolu Yakası OSB 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
“Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Getirdiği Temel 
Yenilikler” toplantısında; Marka, Patent, Faydalı 
Model, Tasarım, Coğrafi İşaret ve Geleneksel 
Ürün Adlarını düzenleyen ve 10 Ocak 2017 
tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai 
Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği önemli yenilikler 
hakkında bilgi paylaşıldı.
Toplantıda ticaretin çok önemli ayaklarından 
birisini teşkil eden sınai mülkiyet haklarını 
düzenleyen 6769 sayılı Kanunun, 
önümüzdeki 20-30 yıllık dönemde 
Türkiye’nin ticaretini derinden etkileme 
potansiyeline sahip olduğu belirtildi. 

AR-GE’SI MOTOR GÜCÜ

Akım Metal, 43 yılı aşkın işleme 
tecrübesini TEMSA ve ASELSAN 
tarafından üretilen elektrikli oto-
büs Avenue EV’e de taşıdı. Yüzde 
yüz yerli elektrikli otobüs Avenue 
EV’in motoru, Akım Metal Ar-Ge 
Merkezi tarafından tasarlandı. 
Elektrikli otobüsün tanıtım lans-
manına, motoru tasarlayan Akım 
Metal’in Genel Müdür Yardımcısı 
Ali Fazıl Böyet katıldı.
 

Akım Metal farkı

Yeni projeyle birlikte Akım Metal 
de lansmanda önemli bir başarıya 
imza attı. Aselsan koordinasyo-
nunda geliştirilen Avenue EV’nin 
motoru Kocaeli Üniversitesi’nden 
Dr. Metin Aydın (MDS Motor) 
önderliğinde geliştirilirken; Akım 

Metal de tasarıma imalat tec-
rübesini kattı. Ayrıca Türkiye’de 
otobüs uygulamaları için özel 
yüksek güçlü elektrik motoru üre-
ten ilk firma Akım Metal oldu. 

Sıfır karbon emisyonu

Çevreci bir bakış açısıyla geliştiri-
len Avenue EV, fosil yakıt yerine 
sürdürülebilir bir enerji kaynağı 
olan elektrikle çalışıyor. 8 daki-
kada tam şarja ulaşabilen hızlı 
şarj özelliği sayesinde duraklarda 
kısa süreli şarjlarla kesintisiz 
hizmet sunuyor. Elektrikli çekiş 
sistemi ile sıfır karbon emisyo-
nuna sahip çevreci otobüs, aynı 
zamanda sessiz, konforlu, yüksek 
performanslı ve son teknolojiyle 
donatıldı. 

Kısa süreli şarj

Klima sistemleri ile yolcu kabini 
hem soğuk hem de sıcak hava-
larda konforlu seyahat imkânının 
yanı sıra araç içi internet ve veri 
bağlantısı opsiyonu da sunuyor. 
Avenue EV; 35 oturan, 52 ayakta 
ve 1 tekerlekli sandalyeli yolcu 
alabiliyor. Geniş iç hacme sahip 
Avenue EV, ASELSAN’ın geliş-
tirdiği yüksek verimli, hafif ve 
yüzde 100 yerli elektrikli çekiş sis-
temi sayesinde uzun süre bakım 
gerektirmeden yüksek verimle 
hizmet verebiliyor. Araç, tek sarjla 
50-70 km gidebiliyor.

Beyaz eşya, otomotiv ve endüstriyel motor sektörlerine metal işleme ve metal 
enjeksiyon ile parça imalatı yapan Akım Metal, dünya şirketi olma hedefiyle 

faaliyetlerini yürütüyor. 

TÜRKİYE SANAYİSİNİN YÜZ AKI
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AR-GE ITTIFAKI ARTACAK 

Birincisi Global Success Club (GSC) 
tarafından 21 – 22 Ekim 2014 tarih-
lerinde Frankfurt´ta düzenlenen 
zirvenin ikincisi, bu yıl 15 – 16 
Mart 2017 tarihlerinde İstanbul ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. En-
düstri 4.0 çerçevesinde yeni Ar-Ge 
ortaklıklarına altyapı sunan 2. Türk 
– Alman İnovasyon Zirvesi, bir kez 
daha iki ülkeden yenilikçi ve üretici 
şirketleri, kurum ve kuruluşların 
kıdemli yöneticilerini, sanayicileri ve 
bilim insanlarını, üretim sanayinde 
dijitalleşme konusunun tartışılması 
ve kalıcı iş birliklerinin kurulabilmesi 
amacıyla İstanbul´da bir araya ge-
tirdi. Projenin Danışma Kurulu’nda 
yer alan İstanbul Anadolu Yakası 
OSB Başkanı Murat Çökmez, Başkan 

Vekili M. Ali Sincan, Bölge Müdürü 
Ayla Dev ve Kurumsal İletişim Birim 
Müdürü Seda Alkım’la katılımcılar 
arasında yerlerini aldı. 
 

Geleceğin sektörleri 
buluştu

Federal Almanya Eğitim ve 
Araştırma Bakanlığı tarafından 
desteklenen proje iki ülkenin 
yatırımcıları arasında sürdürülebilir 
iş ortaklıkları kurulmasını hedefliyor. 
GSC’nin kurucusu ve CEO’su Işınay 
Kemmler; “Sanayi 4.0 kapsamında 
sürdürülebilir inovasyon işbirlikleri 
için büyük bir potansiyel görüyoruz” 
diyerek zirvenin hedefini belirtti.
Yaklaşık 300 katılımcı ile gerçekle-

şen zirve, otomotiv, makine, kimya, 
yenilenebilir enerji, elektrik, tıbbi ve 
otomasyon teknolojileri gibi farklı 
sektörlerden “Sanayi 4.0” alanında 
çalışmalar yürüten yenilikçi ve 
teknoloji ağırlıklı uluslararası firma-
ların alanında uzman CEO ve genel 
müdürlerini, uluslararası satış, iş 
geliştirme ve Ar-Ge´den sorumlu 
üst düzey yöneticilerini buluşturdu. 

Sektör liderlerinden 
sinerji

Katılımcılar iki gün boyunca devam 
eden zirvede Üretimde Dijitalleşme: 
Kestirimci Bakım, Sanayi 4.0 için 
Data & IT Güvenliği, Akıllı Fabrika-
lar, Dijitalleşmede İnsan Faktörünün 
Önemi gibi çeşitli konulardaki 
panellere zirveye katıldı. Zirvede, 
Festo ve Vestel gibi şirketlerin üst 
düzey yöneticileri de bilgi ve tecrü-
belerini katılımcılarla paylaştı.  

Türk - Alman 
İnovasyon Ödülü 

Türk-Alman Inovasyon Zirvesi’nin 
bu yılki programında yer alan olan 
bir diğer özel çalışma ise ilk kez 
verilen“Türk – Alman İnovasyon 
Ödülü”... Bir Türk ve bir Alman 
firmanın ortak çalışarak geliştirdiği 
bir ürüne verilen bu ödül hakkında 
konuşan Işınay Kemmler; “Birbirle-
rini harika bir şekilde tamamlayan 
Türk ve Alman şirketlerinin ülke 
sınırlarının dışına taşan işbirlikleri, 
yeni inovasyonların sonucunda 
çıkan bir rekabet avantajının da 
ötesine geçiyor. Aynı zamanda bu 
şirketler güvenilebilir bir işbirliğinin 
sonucu olarak ortaklarının ülke-
sindeki ağlardan da yararlanabi-
liyorlar. Bu ödül ile ikiye katlanan 
bu artı değeri göstererek diğer 
sanayicileri de böyle işbirlikleri 
için cesaretlendirmek istiyoruz” 
açıklamalarına yer verdi. 

İstanbul Anadolu Yakası OSB, yeni Ar-Ge ortaklıklarına kapı açan 2. Türk – Alman 
İnovasyon Zirvesi’nde destek için oluşturulan Danışma Kurulunda yer aldı.

2. TÜRK-ALMAN İNOVASYON ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ…

ÇARKI 
DÖNDÜREN 
KADINLAR
İstanbul Anadolu Yakası OSB, Kadınlar Günü 
coşkusu yaşadı.
Ekonomideki ağırlığını artıran, istihdama 
büyük doping sağlayan ve kendi şirketlerini 
açma oranını her geçen gün yükselten kadın-
ların iş yaşamı için büyük bir nimet olduğun-
dan hareketle, bölgesinde de kadın çalışanla-
rın sayısını artırmaya özen gösteren İstanbul 
Anadolu Yakası OSB, 8 Mart’ı unutmadı. 
OSB Bölge Müdürlüğü’nün kadın çalışanları, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak ama-
cıyla Bölge Müdürü Ayla Dev’in öncülüğünde 
bir araya geldi. 
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Erol DEMİR

Bakırköy Milli Eğitim Müdürlüğü

Şube Müdürü

ISTIHDAMIN SIGORTASI: 
MESLEKI EĞITIM

Geleceğin 

teknolojisini üretecek 

nitelikli elemanların 

yetiştirilmesi hususu, 

günümüzde her 

zamankinden fazla 

önem kazanmıştır. 

İşsizlik oranlarının artışına bakıp ülkede 

ekonominin kötüye gittiğini, gazetelerin 

sarı sayfa ilanlarında eleman arayanlar ile 

işkur kayıtları ve genel ilanlara bakıp üre-

tim/imalat/hizmet sektörlerindeki eleman 

talepleriyle de hala çarkların döndüğünü 

ancak eğitim-istihdam ilişkisinde bazı 

sorunlarımız olduğu söylenebilir. Ulusal 

büyüme ve kalkınma stratejilerimizde ba-

şarılı olmak için mesleki eğitim-istihdam 

ilişkini güçlendirmeliyiz.

İşkur’un resmi web sitesinde; ülkemizde 

halen 2 milyon 496 bin kayıtlı işsizin bu-

lunduğu, son bir yılda 215 bin kişinin işe 

yerleştirildiği, bunun yanında açık iş ilanı 

sayısı 73 bin 174 olduğunu görüp diğer 

yandan işsizlik oranının yüzde 11,8’e artı-

şıyla birlikte değerlendirirsek; bu çelişkiyi, 

işi ve imkanlarını beğenmemezlik, işin 

bulunduğu yerden uzak olmak, becerile-

rin uyumsuzluğu, mesleki eğitimin iş ha-

yatının beklentilerini karşılayamadığı gibi 

çeşitli yorumlarda bulunabilir. 2,5 milyon 

kayıtlı işsiz içinden aranan 73 bin kişinin 

çıkmaması üzerinde eminim ilgililer çaba 

sarfediyordur. İşgücü piyasasının nitelik 

ve nicelik boyutlarıyla arz-talep dengesi 

planlamasında aksaklıkları tespit ederek 

biran önce gidermeliyiz.

Açık iş ilanlarının açılımına bakıp belli 

sayının üstünde olanların bazılarını sıra-

larsak; 18 bin 300 beden işçisi (temizlik 

/inşaat/genel), bin 423 garson/servis 

elemanı, bin 548 büro memuru, bin 500 

elektrik elektronik elemanı, bin 300 kay-

nakçı, 3 bin 100 güvenlikçi, bin 115 kasiyer, 

bin 10 konfeksiyon işçisi, 2 bin 234 dikiş 

makineci, 3 bin 845 satış danışmanı, bin 

228 çağrı merkezi elemanı, bin 268 ön 

muhasebe, 941 reyon görevlisi, 950 CNC 

operatörü, 421 aşçı, 503 aşçı yardımcı, 175 

elektrik mühendisi, 117 jeoloji mühendisi 

vs… Hiç de azımsanmayacak rakamlar-

da çeşitli meslek ve niteliklerde eleman 

ihtiyacı bulunduğu görülmektedir. Bunun 

yanında kamu kurumlarının da yoğun 

eleman alımları yapacağı beklenmektedir. 

Ülkemizde yeterli sayıda yetişmiş nite-

likli eleman yok mu? Geleceğe yönelik 

yapılan projeksiyonları işgücü ile ilgili 

sağlıklı veriler ışığında yeniden gözden 

geçirmeliyiz. Eleman arayan ile iş arayanı  

buluşturmadan sorumlu İşkur gayretle 

çalışmaktadır. Mesleki eğitimden sorumlu 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve 

yaygın mesleki eğitimi üstlenmiş bu 

konuda resmi görevi olan meslek liseleri-

mizden ciddi miktarda öğrenci de mezun 

olmaktadır. Son yıllarda eğitime bütçeden 

en fazla pay ayrılmaktadır. İstatistiklere 

göre mesleki eğitimde öğrenim gören 

öğrenci sayısının ortaöğretim içerisinde-

ki oranı yüzde 50’yi aştı. Peki mezunlar 
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nerede? Neden, hala sektörün nitelikli 

eleman ihtiyacı karşılanamıyor. 

Projeler, belli bir konuda, belli bir zaman 

diliminde, belli sayıda kişiye yönelik 

yapılan çalışmalardır. UMEM projesi de 

23 haziran 2010 tarihinde büyük vaat ve 

umutlarla hayata geçirildi. Çalışma ve 

Milli Eğitim Bakanlığı ile iş hayatını temsil 

edenler el ele verdiler. İşletmelere gidildi 

ve soruldu ne kadar hangi mesleklerde 

eleman ihtiyacınız vardır. Yüzün üzerinde 

meslek lisesi seçildi ve son teknolojiyle 

donatıldı. Meslek öğretmenleri sektör 

ve üniversitede hizmetiçi eğitime alındı. 

İşkur tarafından kursiyerler daha meslek 

kurslarına başlamadan firmalarla buluş-

turulup eşleştirildi. Nitelikli eğitimcilerle 

güncellenen atölyelerde mesleki eğitimle-

re başlandı. Günlük cep harçlığı verilerek 

da verilerek eğitimi tamamlayanlar  işe 

başlatıldı. Teori olarak dört dörtlük bir 

projeydi. Her yıl 200 bin beş yılın sonun-

da 1 milyon insan eğitilerek iş hayatına 

kazandırılacaktı. Her işletme bir eleman 

istihdam ederek işsizlikle büyük oranda 

başedilecekti. Planlandığı ve beklendi-

ği gibi yürümeyen projeye daha sonra 

İşkur’un zaten yaptığı çeşitli faaliyetler 

ilave yapılarak mesafe alınmaya çalışıldı. 

Böyle bir tecrübe ortadayken yeniden bu 

tarz söylemin tek başına sorunu çözmeye 

yetmeyeceğini düşünüyorum. Onlarca 

projede; insan hareketliliği, bilgi transferi 

ve eğitim gezileriyle tecrübe paylaşım-

larının beklendiği kadar hayata geçmiş 

somut çıktıları olmadığı söylenebilir.

TOBB yetkilisi yaptığı açıklamada; 1,5 

milyon üyenin 700 bininde 10 kişiden 

az eleman çalışmakta olduğunu  ve +1 

eleman alma güçleri olmadığını belirtti. 

İŞKUR destek ve teşvikleri artarak devam 

ediyor. KOBİ’lere işlerini geliştirmeleri 

için bir miktar faizsiz kredi de verili-

yor. Mesleki eğitim almış, genç, kadın, 

engelli istihdam eden hatta yeni mezun 

üniversiteli istihdamında bir yıl maaşın 

yüzde 50’si, ikinci yıl yüzde 25’i devletten, 

yemek ve yol vergiden düşülebilecek, 42 

aya kadar SGK işveren payı desteği, bir 

personel için yaklaşık 275 TL asgari ücret 

avantajıyla işbaşı eğitim programında ye-

tiştirdiğin elemanı beğenirsen çalıştırma-

ya devam edebilirsin deniliyor. Daha ne 

kaldı? Her şey düşünülmüş. Hala kayıtsız 

ve yabancı eleman çalıştırmaya gerek var 

mı? Potansiyel işgücüne sahip vatandaş-

larımıza sosyal devlet kapsamında yapılan 

desteklerin de gözden geçirilmesi gereki-

yor. Diğer yandan üniversite mezunu işsiz 

gençlerin yaklaşık yüzde 30’unun henüz iş 

aramadığı tespit edilmiştir. Halen varolan 

nitelikli eleman ihtiyacı karşılanamıyorken 

yeni oluşturulan +1 eleman talebi nasıl 

karşılanacak, sadece destek ve teşviklerin 

açıklanması yeterli olacak mı? Biraz farklı 

bir öneri olarak, öncelikle kamudan 65 

yaşından geriye doğru genç üniversiteli 

mezunların istihdamına kadro açmak 

amacıyla zorunlu emekliliğin de bir nebze 

fayda sağlayacağını düşünenlerdenim.

Herşey iyi güzel, meslek lisesinde üç 

yıl teori ve pratik eğitim alıp meslek 

diploması sahibi olan mezunlarımızla iş 

hayatını niye buluşturamıyoruz. Gençler 

neden hala üniversite kapısında yığılıyor. 

Bu ülkenin bu kadar üniversite mezununa 

ihtiyacı var mı? Biz meslek lisesi öğren-

cisini lise birinci sınıftan itibaren meslek 

seçtirip ilk yıl haftada bir gün, her yıl 

birgün artırarak ve işhayatına dahil ederek 

işbaşında meslek öğretimine geçmezsek 

bu buluşmayı son sınıfa bırakırsak meslek 

sevgisini, üretmenin-kazanmanın-başar-

manın hazzını gençlere tattırmazsak soru-

nu çözemeyiz. Öğrenci, mezun olmadan 

dört yıl staj yaptığı işyerinde başarılı olup 

kendisi kabul ettirenlerin bence iş aramak 

gibi bir sorunu olmayacaktır.

Bir dönem mesleki eğitimin önünde kat-

sayı engeli sorunu var deniliyordu. Katsayı 

konusu çözüldü ama şikayetler devam 

etmektedir. Bu sorun meslek liselerinde 

okuyan akademik seviyesi belli düzeydeki 

yaklaşık yüzde 25 öğrencinin sorunuydu. 

Zira meslek liseleri üniversiteye öğrenci 

hazırlayan eğitim kurumları değildir. 

Sektöre nitelikli rekabet edebilir ürünleri 

üretecek meslek adamı yetiştirmek için 

açılan okullardır. 

Bir de yeni moda bir Sanayi 4.0 konumuz 

var ki, tüm dertlerimizi çözecek zannedi-

liyor. İmalat sektöründe elektronik, bilgi-

sayar ve otomasyon teknolojisini kullanan 

belli ölçek ve sayıdaki sınırlı işletmemizin 

orta ve uzun vadede geçebileceği bu 

atılımla tüm sektör ve iş hayatının sorun-

ları bitmeyecektir. Sanayi 4.0 modelinin 

mucizevi bir çare olarak görülmesi çok 

yanlıştır. 

Ülkemizdeki durumu eleştirirken bu so-

runla diğer ülkelerinde mücadele ettiğini 

unutmayalım. Sürekli proje ve kampanya 

yerine sağlıklı işleyen ilişkiye sağlayacak 

bir sistemi kurma yolunda somut adımlar 

atmak gerekiyor. Bu konuda çözümü 

sadece devletten beklememeliyiz.

Ben de varım diyerek istihdam sefer-

berliğine desteğini açıklayan sektör ve 

holding temsilcilerini tebrik ediyorum. 

Taahhütler gerçekleştikçe diğerlerine 

örnek olması için istihdam sayılarını da 

açıklamaları faydalı olacaktır. Unutulma-

malıdır ki! Bu konuda mutlaka başarılı 

olmak zorundayız.

Politika üretme konusunda hiçbir sıkın-

tımız yok. Çok orijinal fikirler çıkıyor ve 

projelendiriliyor, ancak teoride her güzel 

proje uygulamada başarılı olmuyor. 

Sonuca gitmek ve uygulamada bazı 

sorunlarımız var gibi. Her şeye rağmen 

2023 hedeflerimiz var ve biz başarabiliriz. 

Enerji kaynağı olarak doğalgazımız ve 

petrolümüz olmayabilir ancak bizim enerji 

dolu genç neslimiz var. Üretme heyecanını 

gençlerde oluşturabilirsek diğer ülkeleri 

şaşırtan geçmişteki başarı hikayelerini 

yeniden yazabiliriz. Geriye kalanı mesleki 

eğitim sistemimizi uygulamaya dayalı 

olarak işhayatıyla entegre ederek yeniden 

yapılandırmak ve çok çalışmaktır. 
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Türkiye Yemek Sanayicileri
Dernekleri Federasyonu 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Sedat ZİNCİRKIRAN

ORMAN KEBABI VE TARHANA 
OKUL MÖNÜSÜNE GIRIYOR

Öğrencilerin yemek 

mönüsü değişiyor… 

Tarhana, bulgur 

pilavı ve orman 

kebabı mönüye 

giriyor. 

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Fe-
derasyonu, 3 yıldır okullara yemek projesi 
üzerinde çalışıyor. Öğrencileri fast food 
alışkanlığından kurtaracak projenin hayata 
geçirilmesi için de Sağlık, Milli Eğitim ve 
Maliye Bakanlıklarıyla görüşmeler devam 
ediyor. Proje için pilot bölge olarak İstanbul 
seçildi, bazı okulların fiziki mekanlarını 
incelendi. Proje hayata geçerse öğrencile-
re verilecek mönüler okulların bulunduğu 
yörelere göre belirlenecek. Okullara 4 çeşit 
yemek verilecek, mönünün olmazsa olmaz-
ları arasında da tarhana, mercimek, tavuk 
suyu ve ezogelin gibi sağlıklı ev çorbalarını 
olacak.  

Yemek konusunda en büyük eksik okullar-
da. Okullara ilişkin iki konsept var. Çocuğun 
planlı bir mönüyle beslenmesi lazım. Fast 
food tipi ya da ucuz ürünlerle çocuğun 
beslenmesini beklerseniz obeziteyi önle-
yemezsiniz, ürünün ne olduğunu kontrol 
edemezsiniz. Çocuğun beslenmesinde 
maliyeti ikinci plana atmak lazım. Dışarda 
beslenmek okulda başlıyor; üniversite 
çağına, askerliğe, iş hayatına emekli olana 
kadar devam ediyor. Bununla ilgili 3 yıldır 
uğraşıyoruz. Okullarda yemek hizmeti ko-
nusunda Sağlık Bakanlığı ve diyetisyenlerle 
görüştük. Öğrencilere vermeyi düşündüğü-
müz mönüleri konuşacağız. 6-12 yaş arası 
çocukları, lise öğrencilerini nasıl besleye-
ceğimizle ilgili İstanbul’daki bazı okullarda 
araştırmalar yaptık. Bu okullar arasında 
yemek pişirilemeyecek ama yemek yenebi-
lecek alanlar olduğunu gördük. Okullarda 
yemekhane projesi için fiziki mekanın 
düzgün olması ya da yeni planlamaların 
yapılması gerekiyor. Sağlık ve Milli Eğitim 
Bakanlıklarıyla görüşeceğiz. 4 kap yemek 
için 8 lira düşünüyoruz. Bunun bir kısmını 
devlet karşılayabilir. Mönülerde hepimizin 
bildiği ev çorbalarından mercimek, tarhana, 
ezogelin ve tavuk suyu çorbaları olacak. 
Öğrencilerin yemekleri yörelere göre 
belirlenecek. Pilot bölge şimdilik İstanbul. 
Bu konuyla ilgili gerekli sunumlarımızı daha 
önce ilgili bakanlıklara yapmıştık. Türkiye’ 
de yemek konusunda öze dönüş yaşanıyor. 
5 yıl öncesine göre ev yemeği yapan 
mekân sayısında ciddi bir artış var. 

Hazır yemek sektörü, 400 bin kişiye 

istihdam sağlıyor… Türkiye’de hazır yemek 
sektörü 22 milyar dolar ciroya sahip ve 
günlük yaklaşık 6 milyon kişi hazır yemek 
yiyor. Tarım Bakanlığına bağlı 4 bin 800 
firma yemek sektöründe faaliyet gösteriyor. 
Gıda anlamında üretilen ne varsa yarısı 
hazır yemek sektörünce tüketiliyor. Bugün 
bütün firmaların aynı anda elma verdiğini 
düşünün bugün 6 milyon adet elma tüketil-
di demektir. Bu da 1,5 milyon kilo demektir. 
Ortalama 100 gram et verildiğinde 600 bin 
kg et bugün tüketilmiştir, bu gibi örnekler 
çoğalmalı. 

Sektörde merdiven altı üretim büyük sorun. 
Aslında merdiven altı üretici yok, merdiven 
altı müşteri var. Etin kilosunun markette 
40 TL olduğunu düşünürsek, bugün mö-
nünüzde bir et yemeği varsa 100 gram et 
verdiyseniz sadece 4 TL et maliyetiniz var 
demektir. Diğer vereceğiniz 3 çeşidin daha 
maliyetlerini ve gıda dışı maliyetleri koyar-
sanız işin nereye varacağını hesap edin. 
Müşteri yemeği alırken kıyasıya bir pazarlık 
içinde. Burada yemeği satın alan taraf 
yemek alımında karar verme sürecinde iste-
diği çerçeve içerisindeki hizmetin maliyetini 
de göz önüne alması gerekiyor.

Hazır yemek sektöründeki firmaların de-
netimi konusunda Tarım Bakanlığı oldukça 
hassas. Belli periyotlarda denetim yapılıyor. 
Bu işi hiç ruhsat almadan yapmaya çalı-
şanlar var, işte onlar problem. Kontrol edil-
medikleri için hijyen probleminin yanı sıra 
sigortasız, kayıtsız eleman çalıştırdıkları için 
de haksız rekabet yaratıyorlar. Yemek fir-
maları hem Tarım Bakanlığı tarafından hem 
de yemek satın alan firmalar tarafından çok 
sık denetleniyor. Yani denetim konusunda 
birisi atlasa diğeri atlamaz. Zaten doğru 
fiyatlı ürün doğru üründür de diyebiliriz. 
Dünyada hiçbir ürünün içeriğinden fedakar-
lık yapılmadan fiyatı düşürülemez. Demek 
ki tek değil ama fiyat önemli kriterlerden 
birisi, hatta en önemlisi. Taklit ürünler 
konusunda sektörün oyuncuları Tarım 
Bakanlığı’nın bu konudaki uygulamalarını 
ve listelerini takip ediyor. Bizim camiamızın 
içinde de böyle bir şey olduğunda biz de 
kendi ağımız içinde paylaşıyoruz.
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ÇIFTE NOBELLI CURIE 

Radyoaktivite çalışmalarıyla ‘Nobel ödülünü iki 
kez kucaklayan tek kadın’ unvanına sahip olan 
Marie Curie, eşiyle birlikte keşfettiği polonyum ve 
radyumdan sonra bilimle yakın temasta kalmaya 
devam etmiştir. Kocasının ölümünden sonra, X-ray 
ışınlarını hakkında çalışmalarını devam ettiren Ma-
rie Cruie, uranyum form durumunun sabit kaldığını 
keşfederek, bilim dünyasına muazzam katkılar 
sunmuştur. Radyoaktivite kelimesinin ortaya çıkı-
şına dev katkı sunan Curie, polonyumun da mucidi 
olarak adını camiaya altın harflerle yazdırmıştır. 
İkinci kez Nobel ödülünü kazanan ilk insan olarak 
tarihe geçen Curie, 4 Temmuz 1934’de sonsuzlu-
ğa yürümüştür.

Düşük bütçe, büyük zeka   

Marie Curie olarak bilinen Maria Sklo-
dowska, 7 Kasım 1867 tarihinde günümüz 
Polanya’da Varşova kentinde doğmuştur. 

Üst düzey bir öğrenci olan Curie, Varşova’da bulu-
nan Men-Only Üniversitesi’ne alınmamıştır. Bunun 
yerine, Varşova’nın “Floating Üniversitesi”ne kayıt 
dışı sınıflardan oluşan gizli bir okula devam etmiştir. 
Yaklaşık 5 yıl öğretmen ve mürebbiye olarak çalışan 
Curie, boş zamanlarında fizik, kimya ve matematik 
hakkında incelemelerde bulunmuştur. 1981 yılında 
Sorbonne Üniversitesi’ne kaydını yaptırmış olup, 
düşük bütçesi ile zor şartlarda çalışmalarına devam 
etmiştir.

‘Radyoaktivite’nin kraliçesi

1983 yılında fizik alanında yüksek lisansını tamam-
layan Cruie, ertesi yıl matematik alanında derece 
almıştır. Marie Curie 1903 yılında Fizikte Nobel 
Ödülü alan ilk kadın olarak tarihe geçmiş, radyoak-
tivite üzerine yaptığı çalışmalarından dolayı, Kocası 
ve Henri Becquerel ile birlikte prestij kazanmıştır. 
Nobel Ödülü kazanmasıyla Curies bilimsel çabaları 

için uluslararası bir üne sahip olan tarihin ilk kadın 
profesörü Curie, 1911 yılında kimya alanında 2. Nobel 
ödülünü almasıyla, 2.kez Nobel ödülü kazanan ilk 
bilim insanı olmuştur. 1911 yılında ödülü yalnız almış 
olsa da, kocasının onurunu taşıdığını dile getirmiştir.

Bilime adanmış ömür 

Uzun yıllar radyoaktif maddeler üzerinde çalışan 
Curie, 1934’te Ancellemoz Sanatoryumu için 
Fransa’ya gitmiş, akabinde 4 Temmuz 1934 yılında 
aplastik anemiden aramızdan ayrılmıştır.
Hayatı boyunca bilime birçok katkı sağlayan ve 
ölümünden sonra da onur ödülleriyle anılan Cu-
rie’nin kızı Irène Joliot-Curie 1935’de Nobel Kimya 
Ödülü’nü kazanmış ve annesinin izinden gitmeyi 
başarmıştır.
Paris Marie Curie Üniversitesi de dahil olmak üzere 
bugün birçok eğitim ve araştırma kurumu kendi 
adını taşımaktadır. 

İnatçı bir mucit, parlayan bir zeka… Radyoaktivitenin kraliçesi olarak bilinen bilim dünyasının efsane kadını Marie Curie, 
aynı zamanda 2 Nobel ödülünün de sahibi… 

BİLİME DOKUNAN KESKİN ZEKÂ…
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ISTANBUL’UN TICARET SAHASI
İstanbul’un en hızlı gelişen ve düzenli yapılaşma oranı 
artan ilçelerinden olan Beylikdüzü’nün günden güne 
iyileştirdiği altyapısıyla öne çıkan 30 yıllık sanayi 
havzası olan Beylikdüzü OSB, bacasız sanayisiyle örnek 
bir üretim merkezi... Üç kooperatifin bir araya gelerek 
2002 yılında kurduğu Beylikdüzü OSB’nin bugün yüzde 
95 doluluk oranına sahip olduğunu belirten sanayi 
bölgesinin tecrübeli Başkanı Adnan Keleşoğlu; “500 
milyon dolarlık ihracatımız, talebe uygun iyileştirilen 
altyapımız ve 20 bin kişilik istihdamımızla ekonomiye 
değer katıyoruz” dedi. Başkan, eğitimden enerjiye 
kadar birçok kalemde mesafe kat eden Beylikdüzü 
OSB’nin büyüme stratejileri konusunda da 
ipuçları verdi:

Tek bina bile yoktu
Sanayi ve konut projelerinin iç içe yer aldığı 
Beylikdüzü’nü kısaca anlatabilir mısınız?

1990’lı yılların başında yapılaşmasını büyük ölçüde 
bitiren Beylikdüzü OSB, altyapısını tamamladıktan 
sonra ilgili kuruluşlara devredildi. Sanayi siteleri 
Beylikdüzü’ne yapılırken, etrafında değil toplu 
konut, bina bile yoktu. Şimdi ise yerel belediyeler 
tarafından sanayi sitelerinin neredeyse sınırlarına 
toplu konut inşaatları yapıldı. Bu yanlış uygulamalar 
sonucunda sanayi, konutlar tarafından baskı altına 
alındı. Bölgemizde İstanbul’da olduğu gibi trafik sorunu 
hat safhada.

Aslan gücünde kooperatifler
Beylikdüzü OSB, nasıl bir yapıya sahiptir? Koopera-
tiflerinizi tanıtabilir misiniz? 

Yüksek cirosu ve dış ticaret hacmiyle Türk ekonomisine 
değer katan Beylikdüzü OSB, bölgenin ticaret hacmini 
de elinde tutuyor. Mermerciler Sanayicileri Kooperatifi, 
Bakır ve Pirinç Sanayicileri Kooperatifi ve Birlik Küçük 
Sanayicileri Kooperatifi’nin bir araya gelerek oluştur-
dukları OSB’mizin 780 bin dönümü Mermerciler’ ait. 
535 bin metrekarelik alanı ise bakır ve pirinççiler sanayi 
oluşturuyor. Geriye kalan 235 bin metrekarelik alanda 
ise küçük ölçekteki sanayicilerin oluşturduğu Birlik 
Sanayisi yer alıyor. 

İSKİ’yle el sıkıştı
Bölgenizdeki altyapı çalışmaları hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 

Bölgenin altyapı sorununu büyük ölçüde tamamladık. 
Temiz su, pis su ve yağmur suyu şebekelerini tamam-
layıp, işletir hale getirdik. Elektrik ihtiyacımızı BEDAŞ 
sağlıyor. Yaklaşık yılda 180 milyon kW/saat elektrik 
tüketiyoruz. Ayrıca tüm bölgede doğal gaz şebekesine 
de sahibiz. BOSB içinde yer alan üç kooperatiften iki-
sinde arıtma tesisi mevcut olup, bu tesisler düzenli bir 

şekilde işletiliyor. Mermer sanayicileri sitesinde şimdilik 
arıtma tesisi mevcut değil. Bu kooperatifin evsel atık 
sularının bertarafı konusunda İSKİ ile protokol anlaş-
ması yapıldı. 

Donatılara geri sayım
OSB’nin doluluk oranı nedir? 

Bölgemiz yüzde 95 doluluk oranıyla çalışıyor. Öncelikle 
hedef, boş sanayi parsellerindeki tesislerin kurulup iş-
letmeye geçilmesidir. Halen bir kısmının inşaatı devam 
ediyor. Daha sonra ise bölgenin gelirlerini artırmak, 
bu gelirlerle firmalara firma bazında teknik destek ve 
danışmanlık hizmeti vermek, sosyal tesisler yapmak 
her üç kooperatifte bir ortak güvenlik sistemi kurmayı 
istiyoruz. 

Eğitime tuğla
Çıraklık eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Birlik Sanayi Sitesi’nde bir çıraklık okulumuz var. Bu 
okulun kapasitesi bölgemize ve bölge halkına yetersiz 
kaldığı için, Mermerciler Sanayi Sitesi’nin 8 bin metre-
karelik arsası maliye hazinesine okul yapmak kaydıyla 

bedelsiz olarak devredilmiştir. Ticaret Odası ve idarenin 
katkılarıyla okul yapılmaktadır. 

“Elektrikte tedbir şart”
Bölgenin elektrik sıkıntısı olduğunu biliyoruz. 
Beylikdüzü OSB olarak bu konudaki girişimleri-
nizden söz eder misiniz? 

30 yıl öncesine ait enerjiyle ilgili altyapı şartları, 
bugünkü kapasiteyi karşılayamıyor. Bölgenin 
bu kadar büyüyeceği hiç kimse tarafından 
beklenmiyordu. Geçtiğimiz günlerde BEDAŞ 
Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, bölgemizi 
ziyaret etti. Bölgemizdeki enerji sıkıntısını 
yerinde incelediler. BEDAŞ Genel Müdürü, 
Esenyurt’ta bir trafo yapıldığını belirtti. 
O trafonun Beylikdüzü’nün az da olsa 
yükünü alacağını düşünüyoruz. Sanayici 
için elektrik, hayati bir konu. Elektrik 
kesildiği zaman çok büyük sıkıntılar 
yaşanıyor. Bu konuda gerekli önlem-
lerin alınmasını bekliyoruz. 

Nüfus artıyor, çare 
istihdam
Son olarak Beylikdüzü’nün 
nüfusu hakkında bilgi verir 
misiniz? 

Beylikdüzü’nün nüfusu 
bugünkü rakamlarla 300 
bine dayanıyor. Hızla 
yapılaşmanın olduğu Bey-
likdüzü’nde önümüzdeki 
dönemde nüfusun 500 
bine yaklaşacağını ön-
görüyoruz. Sanayinin 
hızla gelişmesiyle 
burada konut sektö-
rünün de geliştiğini 
söyleyebiliriz. Şeh-
rin içinde kalan 
sanayi bölge-
mizde, bacasız 
sanayiye önem 
veriyoruz. 
Bu konuda 
örnek bir 
OSB oldu-
ğumuzu 
söyleye-
biliriz.

Etrafında tek bir binanın bulunmadığı 
alanı, bugün yerleşim yerleriyle 

entegre olmuş gözde üretim 
merkezinden birine dönüştüren 

Beylikdüzü OSB, her biri birer aslan 
gücünde olan kooperatifleriyle gelişim 
gösteriyor. Sanayi bölgesi, devler ligine 

‘tırnaklarıyla’ çıkanlar arasında… 

“DAĞIN BAŞI” DEDİKLERİ YER ‘ÜRETİM MERKEZİ’ OLDU…



RÖPORTAJSINAİ39

Beylikdüzü OSB Başkanı

Röportaj: Seda ALKIM

Adnan KELEŞOĞLU
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Prof. Dr. Bekir ATİK

EL YARALANMALARI 

Fiziki ve sosyal açıdan 

sıkça kullandığımız 

organımız olan 

elimizi, doğru tedavi 

yöntemleriyle 

iyileştirmeliyiz.

Ellerimiz sosyal hayatta en önemli organla-
rımızdır. Bedensel işlevlerimiz için ellerimize 
ihtiyaç duyduğumuz gibi iş hayatında birçok 
meslek grubunda eller birinci sıradaki işlevsel 
organımızdır.

Hem yaradılışı bakımından, hem de fonksiyon-
ları bakımından karmaşık olan el, anatomik 
olarak şaşırtıcı derecede ince ve hassas dizayn 
edilmiştir. Ellerin çalışması adeta çok karmaşık 
bir makine gibidir.  Elde oluşabilecek en ufak 
bir yaralanma, birbirine bağlı mekanizmalar 
nedeniyle, el işlevlerini bozacak düzeyde 
ağır sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle en ufak 
yaralanmalar bile bir doktor tarafından değer-
lendirilerek tedavi edilmelidir.

El yaralanmalarına hayatın her anında 
rastlanabilir. Evdeki birçok işimizi yaparken 
oluşabileceği gibi dışarıda trafik kazaları 
gibi durumlarda da ellerimizde yaralanmalar 
olabilir. Bununla birlikte en önemli ve ağır el 
yaralanmalarına iş yerlerinde rastlanır. 

İş kazalarında oluşan yaralanmalarda el yara-
lanmaları yüzde 50’ den daha fazla bir orana 
sahiptir.

Bu yaralanmalar kimyasal, termal (ısı, alev),e-
lektriksel yaralanmalar olabildiği gibi daha çok 
mekanik travmalar sonucu oluşur. 

Eller anatomik olarak incelendiğinde dıştan 
içe; deri, kaslar ve kemikten oluşur. Bu yapı-
ların fonksiyonel olması için de çeşitli düzey-
lerde birbiriyle bağlantılı damarlar, sinirler ve 
tendonlar (kiriş) mevcuttur. 

 Birbiriyle bağlantılı olan bu yapıların birinde 
veya birkaçında oluşacak bir yaralanma, elin 
fonksiyonlarını ciddi olarak etkileyecektir.

Elektrik yaralanmaları, çok kompleks yaralan-
malardır. Elektrik akımı ellerden girdiği zaman 
vücudun diğer organlarını etkilediği gibi 
diğer vücut bölgelerinden giren elektrik akımı 
elleri de etkileyebilir. Yüksek akımlı elektrik 
çarpılmalarında hayati fonksiyonlar çok fazla 
ekleneceğinden mutlaka hayati fonksiyonlar o 
anda değerlendirilmelidir. Daha sonra ellerin 
değerlendirilmesi gereklidir. Yüksek akım 
olmasa bile ellerde bir elektrik yaralanması 
oluşursa çoğu zaman deri sağlam kalacaktır. 
Dışarıdan görülür bir şey olmasa bile mutlaka 
ellerin fonksiyonu değerlendirilmelidir. Çünkü 
elektrik akımı tendonlar, sinirler ve damarlar 
boyunca yayıldığından bu yapılarda kalıcı 
hasarlar meydana gelebilir.

Kimyasal ve termal yanıklarda ilk yapılacak 
işlem bol su ile yıkamaktır. Bu işlem her or-
tamda yapılabilir ve daha sonra hasta doktora 
ulaştırılır.

El yaralanmalarında en çok rastlanan durum 
ise travmatik yaralanmalardır. Gerek el aletleri 
ile gerekse yüksek hızlı makineler tarafından 
oluşur. Böyle bir yaralanmada eğer elde bir 
kanama söz konusu ise el için özel hazırlanmış 
bir tespitleyici, yoksa bir tahta parçası veya 
sert plastikten düz bir materyal ile el sarılır. 
Kanamayı kontrol etmek için elin kalp seviye-
sinden yüksekte bir vaziyette olması kanama 
kontrolü açısından yeterlidir. El asla çok sıkı bir 
şekilde sarılmamalıdır. Bütün bunlara rağmen 
kanama durmuyorsa yaralanma bölgesi basit 
bir kompresle baskı altına alınır. Yaralanma 
neticesinde kopan bir parça var ise nemli bir 
bezle sarılıp poşet içerisine konur. Daha sonra 
bu poşet içi buzla doldurulmuş başka bir po-
şetin içine konur ve hastaneye hızlı bir şekilde 
ulaştırılır.

Hastane şartlarında değerlendirilecek ilk şey 
kan damarlarının çalışıp çalışmadığıdır. Önce 
damarlar kontrol edilir eğer damarlarda bir 
tıkanıklık kesilme yada kopma sözkonusuysa  
çok hızlı hareket edilmelidir ve o damarlar 
yeniden uç uca dikilerek içinden kan geçmesi 
sağlanır.  Bu aşamada kemikteki kırıklar sinir 
ve tendonlardaki yaralanmalar tamir edilme-
lidir.

Eğer parmaklarda ya da elde bir kopma söz 
konusuysa kopan parça yerine yerleştirildikten 
sonra tendonlar, sinirler dikilir. Bu durumda 
en önemli şey, kan damarlarının dikilmesi ve 
onların içinden kanın sağlanmasıdır. 

Yaralanmalar ve kopmalarda en şanslı grup 
keskin bir cisim ile kesilen eldir. Böyle bir 
durumda sonuçlar çok daha başarılıdır. Eğer 
ezilme ya da dönme şeklinde bir yaralanma 
söz konusu ise gerek kopmalarda gerekse 
kopmadan oluşmuş yaralanmalarda damar-
ların tamiri oldukça zordur. Damarlar tamir 
edilse bile el canlılığını sürdüremeyebilir.

Bütün dünya ile birlikte ülkemizde de sana-
yileşmenin artmasıyla el yaralanmalarında 
bir artış gözlenmektedir.  Bununla birlikte 
sevindirici olan,  iş yerlerinde işyeri hekimle-
rinin artmasıdır. El yaralanmalarında önleyici 
hekimlik sayesinde yaralanmaların azalmasını, 
yaralanmalarda da ilk müdahalenin bilinçli 
yapılmasını sağlayarak tedavinin başarısını 
artıracaktır.

Plastik Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Uzmanı

Ersoy Hastanesi
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Av. Ayşegül AKBAL

TICARI IŞLETMELERDE TAŞINIR 
REHNI KANUNU HANGI 

YENILIKLERI GETIRMEKTEDIR?  

Küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin 

büyümelerinin 

önündeki engellerin 

kaldırılması 

yönündeki çalışmalar 

yoğunlaşmaktadır. 

2017 yılına kadar bir ticari işletmenin, bir 
kredi kuruluşundan kredi temin etmek 
için ticari işletmesini, fabrika binasını ve 
demirbaşlarını, bir diğer anlatımla ticari 
işletmesinin tamamını bir anda bir ticari 
işletme rehni sözleşmesine konu etmesi 
şart iken, 1 Ocak 2017’den itibaren bu kural 
ortadan kaldırılmıştır. Zira, 1 Ocak 2017 tari-
hinden itibaren uygulanmak üzere, teminat 
hukukumuzda önemli değişiklikler getiren 
Taşınır Rehni Kanunu kabul edilmiştir. 1971 
yılından beri yürürlükte olan Ticari İşletme 
Rehni Kanunu ise yürürlükten kaldırılmış-
tır. Böylece küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelerin (KOBİ) kredi alma imkanla-
rına ve ekonomik büyümelerine destek 
olmak amaçlanmıştır. Keza Taşınır Rehni 
Kanunu ile yatırım teşviki, teslimsiz taşınır 
rehin hakkının güvence olarak kullanımı-
nın yaygınlaştırılması, ticari işletmelerin 
kredi alımının kolaylaştırılması amaçlan-
mıştır. Akbal Hukuk Bürosu olarak henüz 
uygulaması yeni başlayan bu düzenleme 
ile ilgili bilgilendirme yapmak amacı ile bu 
makalemizi hazırladık. 

Taşınır rehni sözleşmesi kurulması için 
öncelikle tarafların hak ve yükümlülük-
lerinin belirlendiği bir Rehin Sözleşmesi 
akdedilmelidir. Bu Sözleşme’nin tarafları 
kredi kuruluşları ile tacir, esnaf, çiftçi, üre-
tici örgütü, serbest meslek erbabı gerçek 
ve tüzel kişiler ya da tacir ve/veya esnaf 
olabilir. Yeni kanuna göre rehin hakkı, rehin 
sözleşmesinin Rehinli Taşınır Siciline (TA-
RES) tescil edilmesiyle kurulur ve böylece 
üçüncü kişilere karşı hüküm ifade eder. 
Rehinli Taşınır Sicili ile taşınır rehinlerinin 
aleni olması amaçlanmıştır. Yazılı olarak 
düzenlenen rehin sözleşmesinin sicile 
tescil edilebilmesi için tarafların imzalarının 
noterce onaylanması veya sözleşmenin 
sicil yetkilisinin huzurunda imzalanması 
şarttır. Rehin sözleşmesinin düzenlenmesi 
ve sicilde tesis edilen işlemler vergi, harç 

ve değerli kağıt bedelinden muaftır. 

Yeni düzenleme ile rehin hakkı,  alacak-
lar, çok yıllık ürün veren ağaçlar, fikri ve 
sınai mülkiyete konu haklar, hammadde, 
hayvan, her türlü kazanç ve iratlar, başka 
bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin 
belgesi niteliğinde olmayan her türlü lisans 
ve ruhsatlar, kira gelirleri, kiracılık hakkı, 
makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş 
makinaları, elektronik haberleşme cihazları 
dâhil her türlü elektronik cihaz gibi menkul 
işletme tesisatı , sarf malzemesi , stoklar, 
tarımsal ürün, ticaret unvanı ve/veya işlet-
me adı, ticari işletme veya esnaf işletmesi, 
ticari plaka ve ticari hat  ticari proje, vagon, 
üçüncü kişiler zilyetliğindeki taşınır varlık, 
hak ve paylı mülkiyet hakları üzerine kuru-
labilecektir. Bunun yanı sıra işletmeler tara-
fından temin edilmesi planlanan müstakbel 
mal varlığı ile taşınır varlıkların getirileri de 
rehin edilebilecek unsurlar olabilecektir. 
Rehin sözleşmesi konusu borcun ödenme-
mesi halinde rehnin paraya çevrilmesinde 
ise sistemli bir mekanizma öngörülmüştür.  

Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun uygu-
lamasına dair usul ve esasları belirlemek 
üzere 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 
yürürlüğe giren Ticari İşletmelerde Rehin 
Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası 
Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 
Rehinli Taşınır Sicil Yönetmelik, Ticari İş-
letmelerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti 
Hakkında Yönetmelik ile rehin sözleşmesi 
kuruluş, işleyiş, sona erme ve icrai yollarla 
takibi halinde hukuki güvenliğin güvence 
altına alınması için uygulamaya yönelik 
düzenlemelere yer verilmiştir. 

Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Kanunu 
ile ilgili her türlü sorunuz için aakbal@
akbalhukuk.com dan Av. Ayşegül Akbal ile 
iletişime geçebilirsiniz. 

Akbal Hukuk Bürosu
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YEŞIL SANAYIDEN ÜRETIME KALITE

Çevre dostu üretimin hareket sahalarından 
İstanbul Deri OSB, 740 hektarlık üretim 
alanıyla yatırımcıya cennet vadediyor. Ulaşım 
akslarına yakınlığıyla olduğu kadar, üretime 
adanmış 900’e yakın firmasıyla da dikkat 
çeken İstanbul Deri OSB, bölge sanayicisine 
sunduğu sosyal olanaklarla da emsal bir sa-
nayi bölgesi... 40 bin çalışanlı sanayi üssünün, 
36 bin metreküp kapasiteye sahip ‘Biyolojik 
Arıtma Tesisi’yle bir ilki başardığını belirten 
İstanbul Deri OSB Başkanı Celal Kopuz; 
“Arıtma çamurundan elde ettiğimiz biyogazı 
çamur kurutma tesisinde kullanarak, tasarruf 
ve verim döngüsüne katkı sağlıyoruz” dedi. 
Kopuz, şöyle devam etti: 

“Bölgemiz nefes alıyor”

İstanbul Deri OSB’nin kuruluş sürecini an-
latarak, ekonomimize sunduğu katkılardan 
bahsedebilir misiniz? 

1982’de kurulan ve 2000 yılında tüzel kişiliğini 
kazanan İstanbul Deri OSB hem ülkemizin, 
hem de dünyanın en değerli sanayi merkez-
lerinden biri olma özelliğine sahiptir. Konum 
olarak Bölgemiz Sabiha Gökçen Havaalanına 
10 kilometre, D-100 Devlet Yoluna 5 kilometre 
ve TEM Otoyoluna komşu olup Dilovası mev-
kiinde bulunan limanlara 15 kilometre mesa-
fede, 7,5 milyon metrekarelik alan üzerinde 
yer almaktadır. Ulaşım akslarına ve önemli 
ticaret merkezlerine yakınlığıyla erişilebilirlik 
açısından yatırımcılarına büyük avantajlar 
sağlamaktadır.

Stratejik konumumuzla birlikte altyapımız, 
çevre düzenimiz, arıtma tesisimiz, camimiz ve 
çarşı kompleksimizle önemli bir cazibe mer-
keziyiz. Bini aşkın iş yerimizde, 40 bine yakın 
çalışan sayımızla güçlü bir üretim ve istihdam 
havzasıyız. 

10’a yakın sektörü kucaklıyor

OSB’de deri sektörünün dışında üretimde 
bulunan firmalar mevcut mudur? 

Başlangıçta sadece deri sanayi için kurulan 
Bölgemiz, ilgili makamlardan alınan izinlerle, 
deri ile uyumlu olmak ve arıtma tesisine zarar 
vermemek koşulu ile deri haricindeki diğer 
sanayi sektörlerine de açılmıştır. Mevcut du-
rumda bölgemiz deri sektörünün dışında; deri 
kimyasalları, ilaç sanayi,  temizlik malzemeleri 
sanayi, gemi inşa sanayi, metal sanayi, ahşap 
sanayi, otomotiv yan sanayi ve tekstil gibi 
çeşitli faaliyet konularını barındırmaktadır.

Tuzla’nın önde gelen sanayi bölgelerinden biri 
olarak, sanayicilerimize sunduğumuz hizmeti 
nasıl daha nitelikli hale getireceğimiz üzerine 
çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. 
Sanayicimizin üretim ortamını iyileştirmek ve 
yenilemek adına büyük hamleler gerçekleş-
tirdik.  

Suyun içindeki Ar-Ge

OSB’ler arasında, arıtma tesisinizin başarısı 
biliniyor. Tesisinizde yürüttüğünüz çalışma-
ların yanı sıra, su ve altyapı konusunda sağ-
ladığınız hizmetleri de anlatabilir misiniz? 

Bölgemiz hudutları içerisinde sanayicimizin 
su ihtiyacını karşılamak ve dışarıdan pahalı 
şebeke  suyuna  muhtaç olmamak üzere  3 
adet gölet inşa edilmiştir. Yaklaşık 3,5 milyon 
metreküp kapasiteli göletlerimizden alınan 
sular 2013 yılında devreye giren “Ters Ozmos” 
yöntemiyle  çalışan yüksek teknoloji ürünü 
“Su Arıtma Tesisimizde” arıtılmaktadır. 
Sistem  sayesinde göletlerimizden alınan 
günde 22 bin metreküp su arıtılarak 5 bin 
metreküp 1.kalite, 17 bin metreküp 2.kalite 
proses suyu olmak üzere 2 kalite  halinde 
ve  uygun şartlarda sanayiciye verilmektedir. 
Göletlerimizdeki suyun ihtiyacı karşılamadığı 
durumlarda şehir şebeke suyundan istifade 
etmek üzere Bölgemizde ilave altyapı sistemi 
de mevcuttur. Alanında uzman Fransız fir-
ması  tarafından  imal  edilmiş ve benzerleri 
arasında  lider  konumunda bulunan  36 bin 
metreküp kapasiteli “Biyolojik Arıtma Tesisi”-
mize olarak arıtma çamurundan biyogaz elde 
etme ve çamur kurutma sistemleri ilave edil-

miş, böylece hali hazırda arıtma tesisimizde 
mevcut olan 3 adet Digester (çamur çürütme) 
ünitelerinden elde edilen biyogazla “Çamur 
Kurutma” tesislerinin enerji ihtiyacı tümüyle 
karşılanabilir duruma gelinmiştir. Ayrıca sta-
bilizasyon sayesinde arıtma  tesisinden çıkan 
yaş çamurun miktarında da  yüzde 80-90 
oranında azalma sağlanmıştır. 

Sonuç olarak kurutma  enerjisinin kendi 
içinden karşılanması büyük ölçüde tasarruf 
sağladığı gibi arıtma  çamurunun çevre ve  
bölgemiz için problem olma  konusu  or-
tadan kaldırılmıştır. Tesisimizde, çevreye 
verilen rahatsızlıkları gidermek amacıy-
la koku oluşumuna sebebiyet verebi-
lecek tüm havuzların üzeri kapatılmış, 
ortam havası ise koku arıtma sistem-
leriyle arıtılarak temiz bir şekilde 
havaya verilmeye başlanmıştır. 
Böylece OSB’ler içerisinde arıtma  
çamurundan biyogaz elde edip 
çamur kurutma tesisinde kulla-
nan tek OSB olmaktan dolayı 
gurur duymaktayız. 4 Çevre 
Mühendisi ve laborantların 
görev aldığı toplam 30 
kişilik ekiple işletilen arıtma 
tesisimiz 7/24 devrede 
bulunmaktadır. Ayrıca 
havai tüm enerji nakil 
hatları  yeraltında  olup 
özellikle “Gemi İnşa 
Sanayi” imalatı yapan 
firmaların ürettik-
leri yüksek hacimli 
malların nakliyesi 
problemsiz olarak 
gerçekleştirilmek-
tedir.  Fiber kablo 
üzerinden tele-
fon ve internet 
hizmetleri hızlı 
ve kesintisiz 
bir şekilde 
sunulmak-
tadır. 

Nitelikli tesisleriyle ‘üretken bir sanayi inşa etme’ hedefini sürdüren İstanbul Deri OSB, farklı birçok sektöre kucak 
açan yapısı ve göğsünde taşıdığı temiz üretim nişanıyla İstanbul’un gözde yatırım sahalarından kabul ediliyor. 

TEMİZ ÇEVRESİ VE EKSİKSİZ ALTYAPISIYLA…
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Cazibe şehri

OSB’den 
yeşil fışkırıyor

Sosyal donatı alanlarınızdan bahsedebilir mi-
siniz? Bölgenizin cazibesini yükseltecek hangi 
hizmetlere sahipsiniz?

Bölgemiz bünyesindeki Çarşı Binasında ve ticari 
alanlarımızda 7 adet banka ve  1 adet Noter  
faaliyet göstermektedir. Çalışanlarımız böylece 
asıl işlerinden uzun süre ayrı kalmadan hem  
bankacılık  hem de Noterle  ilgili işlerini süratle 
yerine getirmektedirler. Bir diğer önemli konuda 
emniyet açısından “Gözlemleyici-Kayıt Edici 
Hareketli Kamera Sistemi”  kurulmuş olmasıdır. 
Böylece insanlı güvenlik hizmeti sunmanın 
yanında, bölgemizde artık elektronik manada 
teknolojinin ulaştığı ileri düzeyde koruma-caydır-
ma sistemi de bulunmaktadır. 
Bölgemizde yemek ihtiyacını karşılamak üzere 
6 adet lokanta  ve  ilave  büfelerimiz  mevcuttur. 
Ayrıca; çevre düzenlemelerimiz, peyzaj, bordür, 
tretuvar ve asfalt yenilemelerimiz ile birlikte 
Bölgemizin tüm çehresi beğenilen modern bir 
görünüme sahiptir. İdare binamız ve konferans 
salonuyla birlikte çağdaş ve fonksiyonel bölge 
tesislerimizde sanayicilerimize hizmet verilmek-
tedir.
DESBAŞ (İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest 
Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.) yer almakta olup 
bünyesinde yerli ve yabancı sermaye ile kurul-
muş 400’den fazla tesis ve binlerce çalışanı ile fa-
aliyet göstermektedir. Ayrıca 60 bin metrekareyi 
aşkın otopark alanımızla bölgemize giriş-çıkış 
yapan araçlarımızı büyük bir sıkıntıdan kurtarıyo-
ruz. 10 bin metrekarelik alana kurulu camimiz ise, 
katılımcılarımızın ve bölge insanlarımızın ibadet 
ihtiyacına cevap veriyor. Camimizde, aynı anda 10 
bin kişi ibadetlerini gerçekleştirebiliyor. 

Yeşil üretim faaliyetleriyle öne çıkan bir OSB 
olarak, bölgenizdeki yeşil alanlar hakkında 
bilgi verebilir misiniz? 

OSB’mizde mevcutta 250 bin adet ağaca 
ilave olarak 2009 yılından itibaren 75 bin çalı 
formunda bitki ve ağacın daha nefes almasına 
vesile olduk. 2 milyon metrekarelik yeşil alana 
sahip bir sanayi bölgesi olarak, ağaçlandırma 
çalışmalarına da özellikle eğildik. Nefes alan 
OSB misyonumuzu sürdürmeye kararlıyız. Yeşil 
üretim sevdamızın en büyük kanıtı, arıtma 
tesisimizin başarısıdır. 

İstanbul Deri OSB Başkanı

Celal KOPUZ
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Dilek ÇELİK

IÇI BOŞALTILAN KAVRAM; 
ILETIŞIM!

Multi disipliner 

bir bilim dalı olan 

iletişim, günümüzün 

en bilinçsiz 

değerlendirilen 

ve içi boşaltılan 

kavramlarından…

Bu günlerde herkes iletişim üzerine bir şeyler 
söylüyor, okuyor, yazıyor… İletişim içinde 
birçok disiplini barındıran devasa bir alan… 
İletişim için en basit tanımı ile ‘Sizin ne söy-
lediğiniz değil, karşınızdakinin ne anladığıdır’ 
diyebiliriz ve fakat bu tanım yeterli değil. 
Çünkü iletişimi bu şekilde tanımladığımızda 
sadece sözlü iletişimden bahsederiz, oysaki 
sözsüz iletişim de mümkündür. İnsanların 
birbirine tahammül edemediği stresli bir bü-
yükşehir hayatı yaşıyoruz. Her gün evimizde, 
işyerlerimizde, toplu taşıma araçlarında, çeşitli 
şekillerde iletişim kazalarına şahit oluyoruz. Bu 
kazaların sonucu olan gerginlikler de hayatı 
çekilmez hale getirebiliyor. 

Gelelim en çok sorulan soruya; Ne yapmalıyız? 
Doğru iletişimi nasıl başarırız? İşin burasında 
verilecek olan ilk cevap önce kendimizle doğ-
ru iletişim kurmayı başarmak olacaktır. Kişinin 
kendisi ile doğru iletişim kurmasının yolu ise 
kendini tanımaktan geçiyor. Bu sözü semi-
nerlerde söylediğim de ‘İlahi hocam, insan 
kendini tanımaz mı, ne istediğini bilmez mi’ 
diyenlerin sayısı oldukça fazla ancak özellikle 
bu şekilde düşünenlerin kendini gerçekten 
tanımadığı da bir gerçek. 

Düşünün ki bir insan kendinin ne istediğini 
bilirse, yeteneklerinin, zekâsının, yapabilir-
liklerinin farkına varabilirse, kısaca kendini 
tanırsa, başka insanların güdümünde hareket 
etmez. Başkalarının isteklerini kendi istekleri 
zannetmez. Kendini tanıyan insan, hedeflerini 
belirleyebilen insandır. Hedeflerini belirleyen 
insan ise o hedeflere ulaşmak için değişimi 
kabul etmeye hazırdır. 

İletişim konularının olmazsa olmazı olan ‘deği-
şim’ konusunda karşılaştığımız zorlukların ba-
şında inanların statik durumlarını değiştirmek 
istemekten korkması yatmaktadır. İşin ilginç 
yanı bir yandan değişmek ve gelişmek arzu-
sunda olan insan, diğer yandan bu duygudan 
kaçmayı tercih etmektedir. Çünkü değişim 
kelimesi telaffuz edildiğinde, hayatlarının 
topyekûn değiştirilmesini istendiği şeklinde 
bir psikolojik algı içine girerler. Bu reddediş, 
içinden çıkmayı beceremediğimiz bir kısır 
döngü gibidir.

Peki, nasıl değişeceğiz? Küçük değişiklikler 
ile değişime adım atacağız, mesela; çayınızı 
şekerli içiyorsanız, hem sağlığınız için hem de 
zor ancak başarması imkânsız olmayan bu 
küçük adımla değişime başlayabilirsiniz. Bunu 
söylediğim öğrencilerim ‘Hocam, çaya şeker 

atmayınca hayatımızı değiştirmiş olmuyoruz 
ki, ne alakası var’ diyerek tepki gösteriyorlar. 
Haklılar da, başardıkları şey, hayatı değiştir-
mek değil elbette ve fakat başardıkları şey 
durduk yerde bir değişim yapmayı başarmak. 
Bu duygu akıllarının bir yerinde değişimi 
başarma algısı yaratarak daha başka adımlar 
atmalarına yardım edecek ancak dikkat edil-
mesi gereken atacakları adımların başarması 
güç olmayan adımlar olması, çünkü bu şekilde 
değişime devam etmekten kaçmayacaklarıdır.  
Değişim anlatmaya çalıştığım gibi, kocaman 
değişimler değil, küçük ancak fark yaratacak 
değişimler olduğunda insanlar değişimden 
korkmazlar… 

Konumuzun başına dönecek olursak, bir 
insan kendini nasıl tanır veya tanımaz veya 
tanıdığını zanneder sorusuna cevap arayalım; 
iletişim matematik gibi kesin çizgileri olan 
bir alan olmadığına göre aslında her insanı 
aynı kategoriye sokarak bu konuyu ele almak 
yanlış olacaktır. 

Hayatımız boyunca yaşadıklarımız, iletişimde 
olduğumuz insanlar, yaptığımız iş, maddi 
imkânlarımız, yaşadığımız bölge/mahalle, 
yaşadığımız ülke bizi çeşitli yollar ile değiştirir 
(biz istemesek bile). Bu değişimler bizim 
hayattan beklentilerimizi de etkiler. Örneğin; 
genç yaşlarda eğlenmeyi sevdiği, esprili oldu-
ğu için sevdiğimiz ve evlendiğimiz eşimizden 
ilerleyen yıllarda sorumluluk almaktan kaçıyor, 
eve sürekli geç geliyor diye şikâyet edebiliriz. 
Beklentilerimizdeki değişim evliliğimizde bizi 
mutsuz kılabilir. Kişinin beklenti değişimlerini 
fark ederek bunu kabul etmesi, eşine veya 
partnerine haksızlık yapmadan açık bir dille 
bunu ifade etmesi iletişim kazalarını aza indi-
rerek, gerginliğin artmamasını sağlayacaktır.

Konuyu toparlayacak olursak, doğru iletişim 
kurmak için öncelikle dinlemeyi bilmek 
gerekir. Dinlediğimizi kendi yorumlarımızdan 
arındırarak, geçmiş olumsuz deneyimlerimizle 
eşleştirmeden olduğu gibi kabul etmek gere-
kir. Anlatılanda akla yatmayan bir durum var 
ise açık açık sormak gerekir. İyi bir gözlemci 
olmak da iyi iletişim kurmak için önemlidir. 
Gözlem yeteneğinizi arttırmak için insanların 
davranış şekillerini izleyebilir, senaryolar 
üretebilir sonrasında gözlemlediğiniz insanlara 
sorular sorarak gözlemlerinizin doğruluğunu 
ölçebilirsiniz. 

Sevgi ile iletişimde kalın…

Eğitim ve Yaşam Koçu 
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Doç. Dr. Çiğdem NAS

DÜNYA VE TÜRKIYE-AB 
ILIŞKILERI

Dalgalı seyretmekte 

olan Türkiye – Avrupa 

Birliği ilişkilerinde 

yeni bir eşik: 

Mülteciler ve vize 

serbestisi…

2016 tek kelime ile ‘kötü’ bir yıl, adeta bir 
annus horribilis  oldu. Muhammed Ali, 
Fidel Castro, Prince, David Bowie, George 
Michael, John Berger gibi dünyaca tanınmış 
sporcu, siyasetçi, sanatçı ve yazarların 
ölümünden tutun, sonu gelmeyen savaşlar, 
zorunlu göçler ve terör saldırılarına, Britan-
ya halkının AB’den çıkma kararı ve Trump’ın 
ABD Başkanı seçilmesine kadar, 2016 hem 
moralleri hem de ezberleri bozan bir yıl 
oldu. AB’nin ilk Dış ve Güvenlik Politika-
sı Yüksek Temsilcisi ve NATO eski Genel 
Sekreteri olan Javier Solana, 21 Aralık’ta 
yayımlanan bir yazısında 2016’nın jeopolitik 
bir devri sona erdiren yıl olup olmadığı so-
rusunu ortaya attı. Gerçekten de 2016’daki 
olaylar; Batı’nın kendi içindeki değişimi, 
liberalizmin gerileyişi ve güç dengelerinin 
oynaması, çok kutuplu bir dünya düzenine 
doğru ilerleyişi ortaya koyuyor. Suriye’deki 
savaş, Avrupa’yı da tehdit eden terör, mül-
teci akını, Britanya’nın AB’den çıkma kararı, 
ABD’de Donald Trump’ın Başkan seçilmesi 
yıla damgasını vuran olaylardan bazılarını 
oluşturdu. Uluslararası kurumların gerileyişi 
ve büyük güçlerin uzlaşamaması Suriye 
savaşında şiddet ve insani trajedinin bo-
yutlarını her geçen gün artırdı. Savaş, çevre 
ülkeleri ve Avrupa’yı da özellikle mülteci 
sorunu ve terör ihracı üzerinden etkiledi.

IŞİD’in Suriye ve Irak’ta yayılması, ABD, 
AB ve Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu’nu 
desteklemeleri ve bunun karşısında Rusya, 
Çin ve İran’ın desteklediği Beşar Esad yö-
netimi arasındaki karşıtlık, Suriye’de savaşın 
gidişatını da belirledi. Yılın sonunda ise 
Esad güçlerinin Halep’in kontrolünü büyük 
ölçüde ele geçirdiğini gördük. Bunun yanın-
da, Türkiye’nin YPG’ye verilen destek ko-
nusundaki rahatsızlığı, Rusya ile arasındaki 
yakınlaşma ve El Bab’da kazanılan mevzi 
Türkiye’nin Suriye stratejisinde radikal bir 
değişime zemin hazırladı. 

Türkiye’nin güneydoğu sınırlarını çevrele-

yen bölgedeki çatışma ve istikrarsızlığın 

doğurduğu büyük ölçekli göç akınları 

2016’da devam ederken, AB ile en yakın 

işbirliği alanlarından birini oluşturdu. 

Suriye’de 2011’den beri devam eden savaş, 

yaklaşık 11 milyon Suriyelinin evlerini terk 

etmesine neden oldu. 

Mülteci konusunda iş birliği ve vize 
serbestliği süreci

Suriye’deki savaşın devam etmesi radikal 

örgütlerin büyümesi için de uygun bir 

ortam oluşturdu ve IŞİD gibi örgütlerle 

bağlantılı terör eylemleri Türkiye ve Fransa, 

Belçika, Almanya gibi AB ülkelerini vurdu. 

Terörle ilişkili güvenlik endişelerinin artması 

ve göçmenlerin bir güvenlik riski olarak 

görülmeye başlanması Almanya, Fransa, 

Britanya ve diğer birçok ülkede aşırı sağın 

manipüle ettiği konuların başında geldi. 

Başlangıçta mülteci alımına açık bir politika 

benimseyen Almanya Başbakanı Angela 

Merkel daha sonra bu yaklaşımını değiş-

tirmek zorunda kaldı. Türkiye ile 18 Mart 

2016’da varılan AB-Türkiye Mülteci Uzlaşısı, 

AB’nin ve Almanya’nın Ege üzerinden 

mülteci akınını kontrol altına almak için bel 

bağladıkları en önemli araçlardan biri oldu.

2015 yazı ve sonrasında artış gösteren Su-

riyeli mülteci akını, 29 Kasım 2015 tarihinde 

üzerinde uzlaşılan Türkiye-AB Mülteci Ortak 

Eylem Planı ve 18 Mart AB-Türkiye Mülteci 

Uzlaşısı ile Türkiye-AB ilişkilerinin en güncel 

ve acil konularından biri haline geldi. 

18 Mart AB-Türkiye Uzlaşısı’nın nisan 

ayında uygulamaya koyulması ile Ege 

üzerindeki göçmen kaçakçılığına önemli 

bir sekte vurulmuş oldu ve geçişlerin sayısı 

Ocak-Şubat 2016’da 115 bin düzeyinden, 

haziran-temmuz döneminde 3 bin 300 

İKV Genel Sekreteri
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kişiye kadar düştü. Ege adalarına geçmeye 
çalışırken boğularak ölenlerin sayısı da yılın 
ilk üç ayındaki 366 kişiden, mayıs-temmuz 
döneminde 7 kişiye indi.

Türkiye’den Yunanistan’a geçişlerin kontrol 
altına alınmasına karşın, uzlaşının diğer 
unsurlarında beklenen ivme sağlanama-
dı. Türkiye’de kamuoyunun da heyecanla 
beklediği vize serbestliği, nisan ayında 
yapılan reformlara karşın, 72 kriterden 
7’sinin karşılanmaması nedeniyle henüz 
gerçekleşemedi. 

Müzakere süreci ve AB kriterleri

Mülteci konusundaki işbirliği sürecinin 
canlandırdığı Türkiye-AB müzakerelerinde, 
Aralık 2015 ve Haziran 2016’da iki yeni fasıl 
-ekonomik ve parasal politika ve mali ve 
bütçesel hükümler- açıldı. Ancak siyasi blo-
kajlar devam etti ve Kıbrıs konusunda çö-
züm sağlanamaması bloke edilen fasılların 
açılamamasına ve hiçbir faslın geçici olarak 
kapatılamamasına yol açtı. Yani müzakere 
sürecinde tıkanıklık aşılamadı. 

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi ile 
karşı karşıya kalan hükümete, AB’nin yeterli 
desteği göstermemesi, hükümet çevrelerin-
de AB’nin imajı, Türkiye açısından anlamı ve 
değeri hususunda soru işaretlerine neden 
oldu. Darbe girişimi sonrasında olağanüstü 
hal ilan edilmesi ve kamu görevlerinden yüz 
binlerce kişinin uzaklaştırılması, tutukla-
malar, medya kuruluşlarının kapatılması, 
şirketlere ve belediyelere kayyum atanması 
gibi önlemlere AB’nin temkinli yaklaşması, 
Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve özgürlük-
ler alanındaki geriye gidişin eleştirilmesi, 
Türkiye-AB ilişkilerinde zor bir dönemi be-
raberinde getirdi. Türkiye’nin karşı karşıya 
olduğu zorluklar, AB tarafından yeterince 
anlaşılamadı ve hükümetçe alınan önlemler 
yeterli desteği bulamadı.

9 Kasım 2016’da yayımlanan Türkiye İlerle-
me Raporu, Türkiye’de hukukun üstünlüğü, 
ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme 
özgürlüğü, kamu hizmetleri, ekonomi ve iş 
ortamı alanlarında geriye gidiş olduğunu 
belirterek, Türkiye’nin AB değerlerinden 

uzaklaşmasına dikkat çekiyordu. Ardından 
Türkiye’de basına yönelik operasyonların 
devam etmesi, dokunulmazlıkları kaldırılmış 
olan milletvekillerinin tutuklanması ile 
AB’de Türkiye’ye yönelik eleştiriler daha da 
yükseldi. AB halklarını temsil eden Avrupa 
Parlamentosu, tüm siyasi grupların ortak 
görüşü ile Türkiye ile müzakerelerin geçici 
olarak askıya alınmasını öneren bir karar 
aldı. AP kararı, Türkiye tarafından tepkiyle 
karşılanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve diğer yetkililer AB’nin Türki-
ye’ye yönelik tutumunu ve üç terör örgütü 
ile mücadele eden Türkiye’ye destek olma-
masını gündeme getirdi ve AB ile müzake-
relerin devamı konusunun bir referandum 
ile halka sorulabileceği ifade edildi.

İlişkilerde gerilim artarken, aralık ayı AB 
Konseyi Zirvesi öncesinde Avusturya 
Dışişleri Bakanı Kurz müzakerelerin askıya 
alınması önerisini gündeme taşıdı. Zirve 
öncesinde yapılan Genel İşler Konseyi 
toplantısında, Avusturya’nın talebi kabul 
edilmedi ve müzakerelerin askıya alınması 
kararı çıkmadı. Ancak sonuç bildirisinde 
müzakerelerde yeni fasılların açılmasının 
düşünülmediği de belirtildi ki bu önümüz-
deki günlerde müzakere sürecinde bir hare-
ketlenme beklemememiz anlamına geliyor. 

İlişkilerin geleceğine dair bazı öngörüler 
ve Gümrük Birliği’nin güncellenme süreci

Geldiğimiz noktada, ilişkileri yeniden 
canlandıracak bir iradeye, bir yeni atılıma 
ihtiyaç olduğu görülüyor. Ancak gerek 
Türkiye’de güvenlik tehditlerinin devam 
etmesi ve ardı ardına patlayan bombalar ve 
son olarak da Rusya’nın Ankara Büyükel-
çisi Andrey Karlov’un suikasta uğraması 
gibi gelişmelerle siyasi ortamın daha da 
gergin hale gelmesi gerekse AB’de aşırı sağ 
akımların güçlenmesi, kısa vadede olumlu 
bir ivme yaratılmasının zor olacağını ortaya 
koyuyor.  Fransa, Almanya ve Hollanda 
gibi AB’nin kilit ülkelerinde 2017’nin seçim 
yılı olması da mevcut liderlerin Türkiye ile 
ilişkilerde herhangi bir adım atmasını iyice 
zora sokuyor. Her şeye rağmen, Türkiye’nin 
AB üyelik hedefinin devam etmesi ve uygun 
şartlar oluştuğunda tekrar gündeme getiril-

mesi perspektifinden ayrılmamak gerekiyor. 

Önümüzdeki dönemde, Türkiye-AB 

ilişkilerinde somut bir ilerleme sağlama 

potansiyeli bulunan diğer bir konu da Güm-

rük Birliği’nin güncellenmesi. Yılın sonuna 

doğru, 21 Aralık 2016 tarihinde, Avrupa 

Komisyonu Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin 

modernizasyonu müzakerelerini başlatmak 

için Konseyden yetki talebinde bulundu. 

Konseyde bir sorun çıkmadığı takdirde 

söz konusu müzakerelerin 2017 itibarıyla 

başlaması umuluyor. Gümrük Birliği’nin 

modernizasyonu süreci; ortak karar ve 

danışma prosedürlerinin yetersizliğinden 

kaynaklanan sorunların çözümü, tarife dışı 

engellerin kaldırılması, hizmet sektörleri, ta-

rım ve kamu alımlarının kapsama alınması, 

ilgili alanlarda AB müktesebatına uyumun 

sağlanması, çevre ve sosyal standartlar, 

yatırımcının korunması, tüketici hakları, fikri 

mülkiyet haklarının korunması gibi birçok 

alanı içerecek. Bu anlamda ilişkilerin motoru 

olacak ve Türkiye’nin AB’ye entegrasyonu-

nu yeni bir aşamaya taşıyacak. 

AB’nin içinde olduğu kurumsal ve siyasi 

krize, Orta Doğu başta olmak üzere AB 

ve Türkiye’nin çevresindeki çalkantılara, 

Türkiye’nin içinde olduğu zor duruma ve 

tüm dünya sistemindeki yapısal değişime 

rağmen, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine 

yönelik olarak karamsar olmamak gerekiyor. 

Türkiye’nin Avrupa’da tarihi derinliği olan 

konumu, Avrupa ülkeleriyle yakın ekonomik 

ilişkileri ve Osmanlı’ya kadar geri giden 

Batılılaşma süreci, Türkiye-AB ilişkilerinin 

devamı için uygun zemini oluşturuyor. 

İlişkilerde bundan sonra da soğukkanlılığın 

elden bırakılmaması, akıl ve mantık çerçe-

vesinde hareket edilmesi ve karşılıklı olarak 

önyargı ve peşin hükümlerin terk edilmesi, 

dengeli ve sağlam ilişkiler kurulması açı-

sından önceliğini koruyor. Türkiye’nin 2016 

yılında geçirdiği olağandışı olaylar sonra-

sında normalleşme sürecine girmesi, terör 

tehlikesinin bertaraf edilmesi ve demokrasi, 

hukuk devleti ve insan hakları normlarından 

ayrılmadan AB sürecine devam edilmesi 

2017 yılında başlıca temennilerimizi oluştu-

ruyor.  
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Ece BENLİGİRAY  

KILO VERMEK NEDEN ZORDUR?

Metabolizma 

problemleri, 

dengesiz beslenme, 

hareketsizlik… 

Günümüzde kilo 

vermemizi en 

fazla zorlaştıran 

kavramlar bunlar. 

Peki, kilolarımızı nasıl 

vereceğiz? 

Biyolojik açıdan değerlendirildiğinde kilo 
problemleri bedenin kalori ya da besin den-
gesizliği ile tanımlanırken, hiç spor yapmadan 
ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları ile normal 
kiloda olanların açıklaması nasıl yapılmaktadır?  
Sağlıklı kiloda olmak için sağlıklı ve dengeli 
beslenmenin, diğer taraftan da hareketli bir 
yaşam tarzına sahip olmanın sağlıklı bir yaşam 
tarzında etkileri tartışılmaz. Peki herkesin 
bildiği bu kadar doğru ve basit bir bilgi tüm 
açıklığı ile ortada dururken neden ülkemizde 
ve Dünya’da aşırı kilolu insanların sayısı gün 
geçtikçe artmakta, obezite dünyanın en büyük 
sorunlarından biri olarak durmaktadır?  

Eğer fazla kilolardan şikayetçiyseniz, sağlıklı ve 
dengeli beslenme konusunda bilme eksikliğiniz 
mi yoksa yapa-bilme eksikliğiniz mi var? Spor 
yapmayı bilmiyor musunuz yoksa yapamıyor 
musunuz? Gerekçe her ikisi de olabilir. Bilgi 
eksikliği en kolay tamamlanabilir olanıdır. Bu-
gün elimizin altındaki akıllı telefonlarımız başta 
olmak üzere pek çok kaynaktan bilgiye ulaşa-
biliyoruz. Yapabilme eksikliğini tamamlayacak 
kaynak ise aynada karşınızda duran kişiden 
başkası değildir.  Daha önce çok defa kilo ver-
meye karar vermiş olabilir, çok defa başarısız 
olmuş olabilirsiniz. Hayatın tüm alanlarında 
olduğu gibi bedenle ilgili bir değişim kararını 
aldıktan sonra da istikrarlı olmak ve alışkanlık-
lar değişene kadar üzerinde durmak gerekir. 
Tabii gerçek sorunun nereden kaynaklandığını 
biliyorsanız! Sorunun kaynağına inip ortadan 
kaldıracak değişimi yapmadığınız sürece diğer 
girdileri değiştirmek bir süre sonra başladığınız 
noktaya geri dönmekten ve kendinizi başarısız 
hissetmekten başka bir yarar sağlamaz. 

Konuyu biraz daha açalım. Fazla kilolarınızın 
görünen ve görünmeyen nedenleri vardır? 
Görünen nedenler “şeker hastalığı, tiroid 
rahatsızlıkları, demir eksikliği vs. gibi bilinen 
ya da “bağırsaklarda Candida, vücudun 
dehidrate olması” gibi görünmeyen nedenler 
olabilir. Esas soru ise o kilolara neden ihtiyaç 
duyduğunuzdur. Farklı bir soru tarzıyla; bede-
ninizde fazla kiloların varlığı size nasıl bir fayda 
sağlıyor? Bulunduğunuz bedenin size kendinizi 
iyi hissettiren yanları neler? Burada ilk olarak 
vereceğiniz cevaplar “Fazla kilolarım bana yük 
olmaktan başka bir yarar sağlamıyor” ya da 
“Fazla kilonun yararı mı olurmuş” ya da “Bu 
bedenden nefret bile ediyorum, yıllardır be-
ğendiğim kıyafeti bile alamadım niye seveyim” 
gibi acımasızca ve savunmacı yanıtlar gelebilir. 
Tam tersine “Bedenimi her şekilde seviyorum” 
yanıtını da alabilirsiniz - ki zaten değişim ihtiya-
cınız olmadığını gösterebilir. Süreci bu noktada 

bırakırsanız sorunun kaynağına asla inemezsi-
niz. ‘Beden durumumun bana hissettirdiği duy-
gu nedir?’ sorusunu, samimi yanıtınıza ulaşana 
kadar sormaya devam etmelisiniz… Sorulara 
devam ettikçe aslında kilolardan özgürleşme-
menizin gerçek nedeni kendini ele verecektir. 
Bilinçaltından bilince çıkan her bilgi artık 
gücünü yitirir ve siz var olan o inancınızın ya da 
düşüncenizin yerine artık yenisini koyabilirsiniz.  

Başka bir bakış açısıyla; ‘Zayıflık bana ne 
çağrıştırıyor?’ sorusu da zihnin kilo verme yak-
laşımına vereceği tepkinin sinyallerini verebilir. 
Sanılanın aksine, zayıflamak için çaba sarf eden 
pek çok insan, zayıflığın kelime anlamından 
bile rahatsızlık duymaktadır. Zayıflık kavramı 
karaktersizlik, güçsüzlük, acizlik gibi kavramları 
çağrıştırmakta, zayıflamakla birlikte var olan 
gücünün, yeterliliğinin azalacağına inanmak-
tadır. Benzer şekilde kilo vermek de sahip 
olunan bir şeylerden vazgeçmek anlamına 
gelebilmektedir.

Hayattaki çoğu kazanımlarını zorluklarla elde 
etmiş biri için kaybetmek, bilinçaltında en 
büyük travmalardan biri olarak kayıtlıdır ve kilo 
vermeye tepkiyi “vermemek olarak” gösterir. 
Ya da verdiği kiloları kısa zamanda geri almak 
için eski alışkanlıkları hızlıca geri kazandırır. 

Tüm bu sorulara verdiğiniz yanıtlar sizi tatmin 
etmediyse, daha doğrusu sizde bir duygu 
yaratmadıysa sorunuzun cevapları belki de 
hayatınızın diğer alanlarında saklıdır. Yoksa 
mutluluğu neden bir parça çikolata ya da güzel 
bir yemekte arayasınız? Bildiğiniz gibi artık 
otoritelerin ifadesiyle; sağlıklı beslenmede 
birincil besinlerimiz “Duygularımız”dır. 

Evet sağlıklı bir beden için beslenme ve sporun 
etkisi tartışılmaz ancak; eğer zihninizde kilo 
vermekle ilgili bir tepki mekanizması varsa, 
kalıcı olarak kilo vererek istediğiniz bedende 
yaşamanız pek mümkün değildir.  Temel neden 
ortadan kalktıktan sonra çözüm kolaylaşır. 
Beslenme/gıda alımı takibi, kısa yürüyüşlerle 
başlayarak hareketi hayata dahil etmek, kilo 
artışına neden olabilecek biyolojik rahatsızlık-
ların tespiti ve tedavisi, beslenme eksikliğin-
den kaynaklanan vitamin-mineral takviyeleri, 
bağırsak düzenlemeleri derken bir bakmışsınız 
o hep istediğiniz “belki de şu anda tam olarak 
istemediğiniz” bedene kavuşmuşsunuz. 

Bu süreçte motivasyonunuzu artırmak ya da 
daha hızlı yol almanızı sağlamak için koçluk 
yaklaşımı en destekleyici yol arkadaşınız olabi-
lir. Kilo vermek aslında zor değil. Tek yapmanız 
gereken sorunu kaynağından çözmek. Herkese 
sağlıklı günler dilerim. 

Gıda Mühendisi 

Bütünsel Beslenme Koçu  



OSBSINAİ53



SEYAHAT SINAİ 54

MANZARALI SÜRÜŞ ROTALARI

Türkiye’yi karış karış gezerken araba ile seyahat etmekten daha 
güzel bir seçenek yoktur. Hele bahar aylarıyla beraber canlanan 
doğayla iç içe bir yolculuğun tadı bambaşkadır. Çoğu kişi 
seyahat ederken uçağı tercih etse de arabayla yolculuk etmenin 
verdiği keyiften mahrum kalıyor. Yolda olmanın heyecanını, 
güzel bir müzik eşliğinde benzersiz doğal güzelliklerle tamamla-
mak isteyenler için Karadeniz’den Akdeniz’e, Marmara’dan Doğu 
Anadolu’ya uzanan bu seyahat rotalarını sizler için derledik. 

Büyüleyici manzarasıyla 
‘Çanakkale-Karaburun’

Çanakkale’den İzmir’in Karaburun Yarımadası’na uzanan 
muhteşem deniz ve doğa manzaralarına sahip olan bu sürüş 
rotası, 500 kilometre uzunluğunda...  Büyüleyici Kuzey Ege 
manzarası, ören yerleri ve koylara sahip bu uzun seyahat rotası,  
güzel anılar vaat ediyor. Konaklama yerlerinin bolluğuyla dikkat 
çeken bu rota üzerinde, Çanakkale-Ezine yolu üzerindeki Tru-
va’dan başlayarak, birçok ören yerini görülebilir. Rota boyunca 
Altınoluk, Kaz Dağları, Ören, Akçay, Cunda, Dikili ve Eski Foça 
da mutlaka gezilmesi gereken yerler arasında. Her biri turizm 
cenneti sayılan bu yerlerde bulunan butik otel ya da pansiyonlar, 
seyahat severlere keyifli bir konaklama imkânı sunuyor. Yol 
boyunca birçok yerde mola verilebilecek bu rota, birkaç günde 
rahatlıkla bitirilebilir. 

Muhteşem üçlü: Marmaris-Datça-Bodrum

Araba ile yolculuk yapmak eğlenceli olsa da arabayı kullanan 
kişi için manzarayı kaçırma riski bulunuyor. Marmaris-Dat-
ça-Bodrum rotası da oldukça virajlı olan yaklaşık 100 
kilometrelik uzunluğuyla, sürücü için bu olanağı seçenek dışı 
bırakıyor. Yol üzerinde bir yanda deniz diğer yanda ağaçlarla 
manzara görenleri kendisine hayran bırakıyor. Özellikle Sakar 
Geçidi, Gökova Körfezi’nin en nefes kesici manzaralarından 
birini sunuyor. Datça’da en az bir gün kalarak, saklı kalmış sakin 
koylar keşfedilebilir.  Ardından Bodrum’a feribotla geçilerek, 
araçla Bodrum’un güzel koylarının da keyfi çıkarılabilir. Feribot 
kullanma olanağına da sahip Datça Yarımadası, Gökova Körfezi 
ve Bodrum rotasında, 2 ya da 3 gün geçirilebilir. 

Antik rota: Antalya-Göcek

Deniz, doğa ve antik kalıntılarla örülü bu sürüş rotası, 
350 kilometreyi buluyor. Dünyanın en ünlü yürüyüş 
yollarından Likya Yolu’nu takip eden rota, görenlerin 
nefesini kesiyor. Yolculuğu daha keyifli hale 
getirmek için, Antalya’nın en güzel yerleri olan 
Kemer, Olimpos, Kaş, Kalkan ve Fethiye gibi 
tatil beldelerine uğrayıp molalar verme im-

kânı sağlayan sürüş rotasında ayrıca, Çıralı Sahili, Kaputaş Plajı 
ve Ölüdeniz Tabiat Parkı da görülebiliyor. Müthiş güzellikte man-
zaralar sunan Fethiye Körfezi’nden sonra Göcek’e ulaşılabiliyor. 

Mutlaka görün: Bartın-Kastamonu
Sinop-Samsun

Bilindik yerler dışında farklı ve daha sakin bir gezi imka-
nı sunan Batı Karadeniz rotası, yaklaşık 400 kilometre 
boyunca etkileyici manzaralarla görenleri büyülüyor.  
Bartın’dan Amasra’ya giden yol üzerinde Bakacak 
Tepe, yol boyunca görülebilecek en güzel man-
zaralardan birine sahip.  Amasra’da ise tarihi 
bir köprü ile anakaraya bağlanan eski şehir 
seyahat severlerin oldukça ilgisini çekiyor. 
Sonrasında Çakraz Sahili ve Gideros 
Koyu, Kastamonu’nun sahil kasabası 
Cide’ye kadar olan yol da manza-
rasıyla oldukça etkileyici. 1950’li 
yıllara dek deniz ulaşımı dışında 
başka türlü ulaşılamayan Cide, 
yemyeşil doğası ve temiz 
deniziyle şimdilerde yazın 
şehrin en popüler sahil 
beldesi haline gelmiş. 
Kastamonu’daki Küre 
Dağları Milli Parkı 
ise Karadeniz’in 
masalsı orman 
manzaralarına 
şahit oluna-
bilecek bir 
durak. 

Baharın güneşi içimize işlerken, envai tür manzarasıyla kendine hayran bırakan doğa, sürüş keyfimizi 
ikiye katlıyor. İşte arabayla seyahat tutkunlarına eşlik edecek enfes rotalar… 

DİREKSİYONU ‘YEŞİLE’ KIRIN…
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Sinop’un Gerze 
ilçesi ve Erfelek Şe-

laleleri de görülmeye 
değer duraklardan. 

Bunun yanı sıra, Hamsilos 
Koyu da bu rotada mutlaka 

görülmesi gereken yerler 
arasında yer alıyor.

Antik çağların tanığı: 
Bitlis-Van

Bölge halkının “deniz” olarak tanımladığı 
Van Gölü, Türkiye’nin görülmeye değer bir 

başka doğa harikası. Bir kısmı Bitlis, bir kısmı 
ise Van illeri arasında kalan gölün çevresinde 

yolculuk edilebilecek bu sürüş rotası yaklaşık 400 
kilometreyi kapsıyor. Ülkemizin en büyük gölü olan 

Van Gölü’nün çevresindeki güzelliklerin yakından 
görülebileceği bu yolculukta, antik çağlara tanıklık 

etmiş tarihi mekanlar, türbeler, girintili çıkıntılı koylar ve 
dağlar görülmeyi bekliyor. Bu rotada Van Gölü’nün yanı 
sıra Muradiye Şelalesi, Adilcevaz, Ahlat, Tatvan da doğal 
güzellikleriyle görenleri büyülüyor.

Sürüş zevki dorukta: Trabzon-Artvin

Yayla turizminde önemli yere sahip bu rota, yaklaşık 300 

kilometrelik uzunluğuyla, seyahat severleri yeşilin her 
tonuyla tanıştırıyor. Karadeniz’in güzel sahilleri, yaylaları 
ve Kaçkar Dağları’yla süslü bu yol, özellikle bahar ve yaz 
aylarında oldukça güzel oluyor. Trabzon’un sahil şeridinden 
başlanacak bu yolculukta, Doğu Karadeniz’in sahilleri, 
oradan ilerledikçe de yağmur ormanları ve muhteşem 
güzellikteki Karadeniz yaylaları gezebiliyor. Özellikle 
Rize Ardeşen’den Fırtına Vadisi üzerinden Çamlıhemşin’e 
uzanan yol, bu rotayı izleyen sürücülere çam ormanları ile 
süslü büyülü bir görüntü sunuyor. Rota üzerinde  Sümela 
Manastırı, Polovit Şelaleleri, Ayder Yaylası, Şavşat gezile-
biliyor.

Kayalardaki tarih: 
Afyonkarahisar-Ankara

Ankara’dan başlayıp Eskişehir ve Kütahya’dan geçerek 
Afyonkarahisar’da son bulan bu sürüş rotasında Yazılıkaya, 
Gordion, Aldavaz Vadisi görülmesi gereken tarihi kalıntılar 
ve volkanik oluşumlar ile ilgi çekiyor. Ankara’da Anıtkabir 
ile başlayabilecek rotada, en dikkat çekici mola noktası 
Frigya Vadisi... Kütahya, Afyon ve Eskişehir il sınırlarına 
yayılan Dağlık Frigya Bölgesi, kolayca işlenebilen volkanik 
tüflerden oluşan bir jeolojik yapıya sahip. Bu doğal yapı, 
kayanın oyularak inşa edildiği özgün bir mimarinin ortaya 
çıkmasına neden olmuş. Rota boyunca ayrıca Porsuk Çayı, 
volkanik kaya oyuntuları, dağlar ve bozkır manzaralı yollar 
görülebilir.
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ENDÜSTRININ ‘YILDIRIMI’
Günümüz insanı için elektrik adeta hava ve su… Yokluğunda günlük hayata dair çoğu işimizi halledemediğimiz bu nimetin 

ortaya çıkışında birçok kıymetli uygarlığın ve bilim insanının emeği var… 

UYGARLIKLARDAN BÜYÜK KEŞİF

‘Maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacık-
larının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü’ olarak 
tanımladığımız elektrik, antik çağlardan doğup günü-
müzü ‘aydınlatan’ bir kavram… Teorisi 17 ila 18.asırlara 
dayanan modern çağ nimeti, Antik Mısır’dan Antik 
Yunan dönemine kadar ‘elektrikli yılan balığı’yla fark 
edilmiş ve zamanla bir sihire dönüşmüştür.  Durgun 
elektrikle ilgili M.Ö. 600’lerde gözlemler yapan Thales’i 
1600’lerde İngiliz Bilim Adamı William Gilbert’in 
başarısı takip etmiştir. 19.asırda endüstriyel kullanımda 
da faydasını ispatlayan elektrik, bugün ulaşım, iklim-
lendirme, aydınlatma, iletişim gibi hayati alanlara güç 
vermekte… 

Yıldırımın düşmesini bekledi
Elektrikle ilgili takip eden çalışmaları Otto Von Gue-
ricke, Robert Boyle, Stephen Gray ve C.F. Du Fay ger-
çekleştirmiştir. Benjamin Franklin, 18. asırda elektrikle 
ilgili kapsamlı bir çalışma yapmıştır. Haziran 1752’de 
fırtınalı bir gün uçurtma ipine bağlı metal anahtarla 
uçurtmaya yıldırım düşmesini beklemiştir. Anahtardan 
eline gelen sparklar sayesinde, yıldırımın elektriksel bir 
olay olduğunu keşfetmiştir. Aynı zamanda, paradoks 
olay Leyden Jar’ı da elektrikte pozitif ve negatif yükler 
bulunduğu kanıtıyla açıklanmıştır. 1971 yılında Luigi 
Galvani, biyoelektrik hakkında keşifte bulunmuştur. 
Elektriğin, sinir hücreleriyle kaslara sinyaller ilettiğini 
göstermiştir. Alessandro Volta’nın batarya veya voltaik 
pili 1800’lü yıllarda bakır ve çinko kullanarak 
yaptığı deneyle kanıtlamıştır. 1819-1820 
yıllarında Hans Christian Qrsted ve Andre 

Marie Ampere elektromanyetizmanın keşfi, elektrik ve 
manyetizma birleşimini gerçekleştirmiştir. 1821 yılında 
Michael Faraday elektrik motorunu keşfetmiş, 1827 
yılında ise Gorge Ohm elektriksel devreleri matema-
tiksel açıklamıştır. Elektrik ve manyetizma James Clerk 
Maxwell ile de ilgilidir.

Tesla’dan Hertz’e…
19. asır başlarında elektrik konusunda birdenbire büyük 
gelişim yaşanmış ve 19. asır sonunda elektrik mühen-
disliğinin en büyük keşifleri gerçekleşmiştir. Nikola Tes-
la, Alexander Grahm Bell, Otto Blathy, Thomas Edison, 
Galielo Ferraris, Oliver Heaviside, Anyos Jedlik, Lord 
Kelvin, Sir Charles Parsons, Ernst Werner Von Siemens, 
Joseph Swan ve George Westinghouse büyük bir 
bilimsel konu haline getirmiş ve modern hayata 
uygulamışlardır. 1887 yılında Heinrich Hertz, 
elektrotların ultraviyole ışınlardan elde 
edilen elektrik sparklarıyla daha 
kolay aydınlatıldığını keşfet-
miştir. 1905 yılında Albert 
Einstein, fotoelektriği 
elektriğin kuant-
lar şeklinde 
küçük

paketler halinde taşındığı şeklinde açıklamıştır. Fotoe-
lektrik günümüzde solar panellerdeki foto hücrelerle 
yaygınca kullanılmaktadır. İlk elektriksel katı 
cihaz ise kedi fısıltı dedektörüdür. 1900’lü 
yıllarda radyo alıcı olarak kullanılmıştır. 
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MAYIS HAZİRAN

AĞUSTOS

TEMMUZ

02.05.2017 
Avrasya Boat Show 2017  
Ataköy Marina 
İstanbul

01.06.2017 
Çin Ürünleri Fuarı 
İstanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

21.07.2017 
Izmir Üniversite Tercih Fuarı 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 
İzmir

02.08.2017 
Autoshow  
Çorlu Yeni Fuar Alanı 
Tekirdağ

02.08.2017 
Tarımtech 2017 
Çorlu Yeni Fuar Alanı 
Tekirdağ

03.08.2017 
Ayakkabı Moda Fuarı 
Manisa Belediyesi Fuar Merkezi 
Manisa

04.08.2017 
Yalova Gayrimenkul Fuarı  
Cumhuriyet Meydanı Alanı 
Yalova

18.08.2017 
Izmir Enternasyonal Fuarı  
Uluslararası İzmir Fuar Alanı 
İzmir

23.08.2017 
Tarım ve Teknoloji  Günleri  
Karaevli Fuar Alanı  
Tekirdağ

24.08.2017 
Sera Teknolojileri Fuarı 
Kemal Öz Çok Amaçlı Fuar Alanı 
Uşak

10.8.2017
Ahşap Ürünleri Fuarı
İstanbul Kongre Merkezi
İstanbul

10.8.2017
Otomobil - Ticari Araçlar ve Yan 
Sanayi Fuarı
Çok Amaçlı Teşhir Alanı
Aksaray

23.8.2017
Project Marble Eurasia
İstanbul Fuar Merkezi
İstanbul

06.07.2017 
VIV TÜRKIYE 2017         
İstanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

09.07.2017 
Dünya Petrol Kongresi ve Fuarı 
İstanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

11.07.2017 
Yüksek Hızlı Demiryolu Fuarı
ATO Kongre ve Sergi Sarayı 
Ankara

12.07.2017 
Istanbul Üniversite Tercih Fuarı 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı 
İstanbul

18.07.2017 
Ankara Üniversite Tercih Fuarı 
Altınpark Anfa Expo-Center 
Fuar Merkezi 
Ankara

19.07.2017 
Gapshoes 2017 
OFM Ortadoğu Fuar Merkezi 
Gaziantep 

06.06.2017 
Deri ve Kürk Konfeksiyon Fuarı 
WOW Kremlin Palas 
Antalya

08.06.2017 
ISKIF 2017 
İstanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

08.06.2017 
Uluslararası Moda Gösteri Fuarı 
Titanik Deluxe Belek Otel 
Antalya

02.05.2017 
Gaziantep Kitap Fuarı 
Gaziantep Üniversitesi Kongre 
Merkezi 
Gaziantep

03.05.2017 
ICCI- Enerji ve Çevre Fuarı  
İstanbul Fuar Merkezi  
İstanbul

03.05.2017 
Ayakkabı ve Yan Sanayi Fuarı 
İstanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

03.05.2017 
KOMATEK 2017 
Atatürk Kültür Merkezi                   
Ankara

04.05.2017 
Iş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı 
OFM Ortadoğu Fuar Merkezi 
Gaziantep 

04.05.2017 
Engelsiz ve Yaşlı Yaşam Fuarı 
Altınpark Anfa Expo-Center 
Fuar Merkezi 
Ankara

04.05.2017 
Yapı Dekorasyon ve 
Mobilya Fuarı   
Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi 
Isparta

05.05.2017 
Kitap ve Kültür Fuarı  
Mişmiş Park Fuar Alanı 
Malatya

09.05.2017
IDEF 2017
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 
İstanbul

10.05.2017 
SODEX ANKARA 2017 
ATO Kongre ve Sergi Sarayı 
Ankara

11.05.2017 
Inşaat, Yapı Makineleri 
Fuarı 
Ortadoğu Expo Fuar ve 
Kongre Merkezi 
Van

12.05.2017 
GTZ Gençlik Fuarı 
Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı 
İstanbul

18.05.2017 
Doğu Anadolu Tarım Fuarı  
Erzurum Aziziye  Fuar Alanı 
Erzurum

23.05.2017 
Yapı Fuarı  
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 
İstanbul

24.05.2017 
Intertraffic 2017 
İstanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

25.05.2017 
Karayolları Köprüler ve 
Tüneller Ihtisas Fuarı 
ATO Kongre ve Sergi Sarayı 
Ankara

16.05.2017 
Evteks 2017  
İstanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

04.05.2017 
IDMA 2017  
İstanbul Fuar Merkezi 
İstanbul

04.05.2017 
Gıda-Tarım Teknolojileri Fuarı 
Fuar ve Kongre Merkezi 
Adıyaman
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