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Değişimi hisset,
dönüşüme ortak ol
Murat ÇÖKMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Anadolu
Yakası OSB’nin
başarısı,
sanayicilerinin
başarısıdır…

Değerli Sanayici Dostlarım,
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi olarak,
kendimizi sürekli geliştirerek, sanayicimizle işbirliği
içinde yeni projeler üretip,
dünya standartlarında kabul
gören hizmet vermek temel
önceliğimizdir. Nitekim bu
yolda İstanbul Anadolu
Yakası OSB olarak, en kaliteli
altyapı ve üst yapı tesislerini
kurarak, en nitelikli hizmeti en ekonomik şartlarda
sanayicimize sunma gayreti
içerisindeyiz.
Ortak akılla ürettiğimiz
projeleri, yine sanayicilerimizle birlikte aldığımız ortak
kararlar doğrultusunda bir
bir hayata geçiriyoruz.
Bölgemizin geleceğini daha
sağlam temeller üzerine
oturtacak altyapı ve üst yapı
projelerimizle önemli bir
adım attık. Danışma Kurulumuz ile her bir detayını tek
tek incelediğimiz proje için
bu yıl hummalı bir şekilde
çalışacağız.

İstanbul Anadolu Yakası
OSB’de on bine yakın
çalışan ve ziyaretçimiz için,
bölgemizde taksi durağı
tahsis edilmesi ve bölgemiz
ile Şekerpınar güzergâhında hafta içi ve hafta sonu
olmak üzere her yarım
saatte bir kullanabilecekleri
ücretsiz servis imkanı hizmetini kendilerine vermeye
başladık.

Her zaman her platformda

Üniversite-sanayi işbirliğinde yol almaya devam
ediyoruz. Çeşitli üniversitelerimizle bir araya gelip, ileri
teknolojiyle nasıl kalkınacağımızı masaya yatırıyoruz.
Firmalarımıza acil durumlarda hangi yolları izleyeceğini
öğretiyor, iş stresini atlatma
konusunda kendilerini
bilinçlendiriyoruz.

yol aldık, başarılı olduk.

Sanayicimizle yönetimimizi
kaynaştırarak, yatırımcılarımızın sorunlarına kulak vererek ve sinerjimizi yükselterek sanayicimize A kalite
standartlar sunma yolunda
kararlılığımızı ortaya koyduk.

söylediğim gibi; İstanbul
Anadolu Yakası OSB adına
yakalanan başarılar; bir
araya gelmemiz, bir arada
durmamız ve birlikte çalışabilmemizden geçiyor.
Gündeme getirdiğimiz
bütün proje ve çalışmalar pratiğe döküldü,
sözde kalmadı. Hepsinde
Elbette İstanbul Anadolu
Yakası OSB’nin bu başarısı;
sanayicilerinin başarısıdır,
birliğidir, bizlere verdiği
desteğin bir sonucudur.
Bir araya gelmek bir başlangıçtır, bir arada durabilmek bir ilerlemedir, birlikte
çalışabilmek ise büyük
başarıdır. Bizler bunu başardığımıza inanıyoruz.
Bunun için siz değerli sanayici dostlarıma ve çalışma
arkadaşlarıma bir kez daha
teşekkürlerimi sunuyorum.
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“Sanayicilerin
paydaşıyız”
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı
ise, sanayiciliğin bir sevda olduğunu dile
getirerek; “Yerel yönetimler olarak sanayici iş adamına paydaş olmalıyız. Bir pay
çıkarabilirsek mutlu oluruz. Türk
mühendislerinin imza attığı gelişmeleri
duymak adına onları eğitim kamplarına
yönlendirmek için uğraşıyoruz”
ifadelerini kullandı.

Büyükdede:
Firmaları
çoğaltıyoruz
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Büyükdede, derneğin kuruluş
amacının İstanbul’da bulunan savunma sanayisi, uçak endüstrisi ve uzay
endüstrisi alanında hizmet verebilecek firmaların bir araya toplanmasını
sağlamak olduğunu bildirdi.
Büyükdede; “İstanbul şu anda uçak
sektörünün merkezi konumunda.
Sektördeki gelişmeyi dikkate alarak
mümkün olduğunca firmayı bünyemize ve bölgemize çekmeye çalışıyoruz. SAHA olarak çip üreticilerini de
ROKETSAN’la buluşturuyoruz”
açıklamalarına yer verdi.
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Ortak akıl sahaya çıktı
İstanbul Anadolu
Yakası OSB,
İstanbul’un savunma
ve havacılık
sektörünü sağlam
temellere oturtma
konusundaki en güçlü
STK olan SAHA
İstanbul’la
bir araya geldi.

İstanbul Anadolu
Yakası OSB, bölgedeki
mevcut potansiyeli kullanarak, yüksek teknolojili ürün geliştirmek
ve üretmek için ortak
bir sinerji oluşturma
çerçevesinde, İstanbul
sanayisinin savunma,
havacılık ve uzay sektörlerinde verimliliğini
yükseltme hedefinde
olan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA
İstanbul)’ni ağırladı.
İşbirliği imkânlarının
konuşulduğu ve görevdeşlik duygusunun
yükseldiği toplantıya
SAHA İstanbul Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan
Büyükdede ve Genel
Sekreter İlhami Keleş
katıldı.

Savunma
sanayisinin
geleceği
Daha büyük ekonomik
değerlere ulaşmak,
firmalar ve kurumlar
arasında, etkileşim, iş
birlikleri, çözüm ortaklıkları kurmak, coğrafi
yoğunlaşma stratejisine dayalı ortaklaşa iş
yapma ve geliştirme
yolu ile rekabet etme
ve ortak kazanma modelini geliştirmek amacıyla SAHA İstanbul’la
aynı masaya oturan
İstanbul Anadolu Yakası
OSB (İAYOSB), Bölge
Müdürlüğü Konferans
Salonu’nda düzenlenen
toplantıda İstanbul’un
savunma sanayisinin
geleceğini konuştu.

BÖLGE

Bölge toplantıları, firmaların birbirleriyle kaynaşmalarına olanak tanıyor.

İAYOSB’DE IŞLETMELER BIRBIRINDEN HABERDAR…

Sinerji yükselten
‘kaynaşma’ toplantıları

İstanbul Anadolu
Yakası OSB,
bölge toplantılarında bir
araya gelerek birbirlerini
daha yakından tanıma
fırsatı buluyor.

İstanbul Anadolu Yakası OSB yönetiminin, tüm bölge katılımcılarını davet
ederek OSB bünyesinde gerçekleştirdiği
bölge toplantıları, hem üyelerin birbiriyle tanışması, hem de OSB hakkında genel konular üzerine paylaşım yapılması
olanağını doğuruyor. Belirli periyotlarla
bir araya gelinen toplantılarında, işbirliği ve sinerji çıktıları elde ediliyor.

Projeler ve
işbirlikleri konuşuluyor
OSB ile ilgili üyeleri ilgilendiren konuların paylaşıldığı, birbirleriyle kaynaşan
katılımcıların birbirlerinin sektörü ve
iş yapış biçimleri hakkında bilgi sahibi
olduğu bölge toplantıları, yapılan projelerle ilgili de karşılıklı fikir alışverişine
zemin oluşturuyor.

Olası işbirlikleri ve üzerinde çalışılan projeler,
bölge toplantılarında gündeme geliyor.
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İAYOSB Danışma Kurulu Toplantısında altyapıda atılacak adımlar belirlendi.

Altyapının
geleceği belirlendi
İstanbul Anadolu
Yakası OSB,
tamamlanan altyapı
çalışmalarını müteakiben
elde edilen çıktıları
gerçekleştirdiği
toplantıda
masaya yatırdı.

Bölge Müdürlüğü’nde
gerçekleştirdiği toplantıda
‘Altyapı Projelendirme,
Görüntüleme ve Temizleme’ işinin tamamlanması
sonucu elde edilen verileri
değerlendiren İstanbul
Anadolu Yakası OSB,
değerlendirmeler ışığında
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elde edilen çıktıları inceledi.
OSB, yapılan Danışma Kurulu Toplantısı’nda bir sonraki
adımları da belirlemiş oldu.

Atık su gündemde
Altyapıda gidişat üzerine

alınacak önlemleri ve uyulacak yol haritasını belirleyen
İstanbul Anadolu Yakası
OSB, toplantıda Atık Su
Hatları İyileştirme Projesi’ni
de görüştü.
Toplantının sonucuna göre,
altyapı çalışmalarına devam
edilmesi kararlaştırıldı.

BÖLGE
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KOÇ HOLDING’E
ALTIN YILLARINI YAŞATAN

Mustafa Koç
aramızdan
ayrıldı

Spor yaptığı esnada geçirdiği kalp
krizi sonrası aramızdan ayrılan
Mustafa Koç’un vefatı camiada şok
etkisi oluşturdu…Türk sanayisinin
gelişiminde söz sahibi olan şirketleri
yöneten ve yakın zamanda dünyadaki 10 şirket lideri arasına giren
56 yaşındaki Koç’un vefatı, iş ve
endüstri camiasının ‘beklenmedik’
kayıpları arasında yer aldı. 2003
yılından vefatına kadar Koç Holding’in başında bulunan Mustafa
Koç, yatırım hassasiyetiyle birçok
ödülün sahibi olarak, holdinge altın
yıllarını yaşattı. Başında bulunduğu
dönemlerde Holding’in cirosuna
tavan yaptıran Koç, sosyal yönleriyle de öne çıkan iş adamlarından
kabul ediliyordu… Türk sanayicileri;
üretimin, istihdamın ve markalaşmanın Türkiye’deki en büyük savunucularından olan Mustafa Koç’u
özleyecek… İstanbul Anadolu Yakası
OSB yönetimi olarak, yatırımlarıyla
sanayiye hayat veren Mustafa Koç’u
bizler de rahmetle anıyoruz…

İAYOSB Bölge Müdürü Ayla Dev ve beraberindeki heyet, Birlik OSB Bölge Müdürü Handan Cömertpay’a
nezaket ziyaretinde bulundu.

BÖLGE MÜDÜRÜ HANDAN CÖMERTPAY’A BAŞARI TEMENNISI…

Birlik OSB’ye
tebrik ziyareti

İstanbul Anadolu
Yakası OSB ve çevre
OSB’ler, Birlik OSB
Bölge Müdürü’ne yeni
görevi için tebrik ve
nezaket ziyaretinde
bulundu.

İstanbul Anadolu Yakası OSB Bölge Müdürü
Ayla Dev, Birlik OSB’nin
yeni Bölge Müdürü
Handan Cömertpay’ı
ziyaret etti. 2015’in
son ayında göreve
gelen Handan Cömertpay’ı tebrik eden
Bölge Müdürü Ayla
Dev ve civar OSB’lerin
yetkilileri, Cömertpay’a yeni görevi için
başarı temennilerinde
bulundu.

OSB’lerin
potansiyeli
masaya yattı
İstanbul Anadolu
Yakası Bölge Müdü-
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rü Ayla Dev, Handan
Cömertpay’ı ziyaretinde OSB’lerin potansiyelini masaya yatırdı.
Olası işbirliklerinin de
görüşüldüğü ziyarette İstanbullu OSB’ler
olarak kalkınmada
üstlenilen rol hakkında fikir alışverişinde
bulunuldu.
İstanbul’un ‘butik’
OSB’si olarak bilinen
ve potansiyelini her
geçen gün katlayan
Birlik OSB’nin yeni
Bölge Müdürü Handan
Cömertpay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti, işbirliği temennisiyle dile getirdi.

BÖLGE

İstanbul Anadolu Yakası OSB, bölge ve ülke sanayisinin gelişimi amacıyla işbirliği masasına oturdu.

Yeni işbirliklerine
kapı aralandı

Çeşitli kurum,
kuruluş, Bakanlık ve
üniversitelerle ortak
proje geliştirecek
olan İstanbul
Anadolu Yakası
OSB, sanayi
alanında edindiği
bilgi ve tecrübeleri
işbirliğini geliştirme
amacıyla kullanacak.

İstanbul Anadolu Yakası
OSB yönetimi, işbirliği
çerçevesinde farklı
kurum ve kuruluşların
yanı sıra, üniversitelerden de yetkilileri
ağırladı. Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB), Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ve bölge üniversitelerinin yetkilileri
İstanbul Anadolu Yakası
OSB firmalarını ziyaret
etti. Bölgedeki yaklaşık
8 firmada incelemelerde bulunan yetkililer, incelemede bulundukları
firmalarla ortak projeler
oluşturdu.

Bölgeye ziyaret
gerçekleşti
Bölge ziyaretinde bulunan davetliler, duydukları memnuniyeti işbirliği davetiyle dile getirdi.
OSB Müdürlüğü’nün
yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde yeni

işbirlikleri için ilk adım
atıldı.
İşbirliği ziyaretlerine
KOSGEB İstanbul Boğaziçi’nden Gürsel Kızılaslan, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı İstanbul İl
Müdürlüğü’nden Hakan
Özkan, Boğaziçi Üniversitesi KUSİ Çalışma
Grubu’ndan Mehmed
Özkan, Özyeğin Üniversitesi’nden Reyyan Yeniterzi, İstanbul Kalkınma
Ajansı Uzmanı Serkan
Korkmazarslan, İstanbul
Üniversitesi TTO’dan
Kayhan Bayazıt ve İsmail Kırbaşlar, İstanbul Üniversitesi KUSİ Çalışma
Grubu’ndan Erol İnce,
Bahçeşehir Üniversitesi’nden Sercan Özcan,
Bahçeşehir Üniversitesi
TTO’dan Begüm Kılıççı
ve İstanbul Bilim, Sanayi, Teknoloji İl Müdürlüğü’nden Aysun Tuncer
katılım sağladı. İstanbul
Anadolu Yakası OSB Yönetim Kurulu da işbirliği
toplantısında tam kadro
yerini aldı.

Çökmez:
Desteğimizi
sunacağız

İşbirliği toplantısında konuyla ilgili
görüşlerini dile getiren İstanbul Anadolu Yakası OSB Başkanı Murat Çökmez;
“KOSGEB’in yanı sıra, bölgemizi ziyaret
eden diğer Bakanlıklar ve üniversiteler;
işbirliğine attığımız yeni adımda bizlere
ve bölge sanayisine desteklerini sunacaklardır. Bizler de OSB olarak kendilerine destek sunmaya söz veriyoruz. Ortak
geliştireceğimiz proje çerçevesinde,
sanayi ile ilgili tecrübelerimizi kendileriyle paylaşacağız. Yeni işbirliği hamlemiz,
herkese ve bölgemize hayırlı olsun”
açıklamalarında bulundu.
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Stresle mücadele edildi
“İş Ortamında Stres ve Stresle
Başa Çıkma Yöntemleri Eğitimi”,
İstanbul Anadolu Yakası OSB (İAYOSB) çalışanlarını buluşturdu.
Ersoy Sağlık Grubu’ndan Uzman
Psikolog Ayşegül Özen tarafından, interaktif olarak gerçekleştirilen bilgilendirme eğitiminde;
iletişim, farkındalık, katılım ve
iş geliştirmenin yanı sıra ‘biz’
olma bilinci, ekip olarak zaman
kullanımı, duygusal farkındalık
gibi konular ele alınarak bölge
çalışanlarına aşılandı.

“Stresi
yenebiliriz”
İstanbul Anadolu Yakası OSB
Bölge Müdürlüğü çalışanları, iş
ortamında stresle ve kaygıyla
başa çıkma üzerine etkin yöntemleri barındıran interaktif ortamda
gerçekleşen bir eğitim aldı.
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‘Kişinin problemlerle başetme
gücünü aşan ve kişinin zorlandığı
durumlarda kendini koruyabilmek ve hayatını devam ettirebilmek için verdiği otomatik
tepkiler’ olarak tanımlanan stresin, iş ortamında yaygın olarak
hakim olunan duygu olduğunun
belirtildiği eğitimde, stresle başa
çıkmanın yolları üzerine önerilerde bulunuldu. Eğitimde, stresle başa çıkma amacıyla nefes
alma egzersizleri ve meditasyon
yöntemleri tavsiye edildi.

BÖLGE
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ÜNIVERSITE-SANAYI IŞBIRLIĞINDE DEV ADIM:

Marmara Üniversitesi’yle güç birliği
Ziyarette üniversite-sanayi iş birliği alanında yeni bir anlaşma imzalandı.

Marmara Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet
Akalın’ı ziyaret eden İstanbul
Anadolu Yakası OSB yönetimi,
üniversite-sanayi işbirliği
alanında yeni bir protokole
imza attı.

İAYOSB ve Marmara Üniversitesi arasındaki
ilişkiler kuvvetlendirildi.
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Üniversite-sanayi işbirliğini bir adım daha
ileriye götürme konusunda iddialı olan
sanayi bölgelerinden İstanbul Anadolu
Yakası OSB (İAYOSB), bu kapsamda İstanbul’un köklü eğitim kurumlarından Marmara Üniversitesi ile el sıkıştı. İstanbul
Anadolu Yakası OSB yönetimi, Üniversite
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Akalın’a gerçekleştirdiği ziyarette mevcut
ve potansiyel işbirliklerini konuştu ve iki
camia arasındaki işbirliği ilişkisinin nasıl
kuvvetleneceği konusunda çözüm aradı.

Protokol
imzalandı
Toplantıya Marmara Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akalın, Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji
Transfer Ofisi (MİTTO) Ofis ve Dış İlişkiler
Yöneticisi Vedat Güçler, İAYOSB Başkanı
Murat Çökmez, İAYOSB Bölge Müdürü
Ayla Dev ve İAYOSB Kurumsal İletişim
Uzmanı Seda Alkım katıldı.
Gerçekleşen işbirliği ziyaretinde Murat
Çökmez, Marmara Üniversitesi’nden
akademik destek sağlanması konusunda
Prof. Dr. Mehmet Akalın’la görüş alışverişinde bulundu. Üniversitenin teknoloji
transferi konusundaki tecrübeleri dolayısıyla, eğitim, danışmanlık ve mentorlük
hizmeti sağlaması amacıyla iki taraf
arasında bir protokol imzalandı.
OSB Başkanı Murat Çökmez; “Üniversite-sanayi işbirliğine güçlü bir üniversiteyle adım atmaktan mutluyuz. Bölge olarak
işbirliği protokollerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

BÖLGE

İstanbul Anadolu Yakası OSB Yönetim Kurulu, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.
Mehmet Akalın’ı ziyaret ederek işbirliğine imza attı.

İşbirliği ve
Mentorluk Protokolü
neleri kapsıyor?
İşbirliği ve mentorluk protokolüne göre,
üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde
Türk ekonomisinin rekabet edebilme yeteneğinin arttırılması amacı ile
işbirliği süresince Marmara Üniversitesi
yüksek lisans ve doktora tezlerinden
endüstriyel boyutlu çalışmaların İAYOSB
Yönetim Kurulu’na periyodik olarak aktarılması, uygun görülen tezlerin sanayi
projeleri haline getirilmesi sağlanacak.
Her iki tarafın mutabakatıyla, taraflar
teknolojik yenilik alanında tasarım, sistem entegrasyonu, verimlilik, sertifikasyon ve Ar-Ge gibi alanları da kapsamak

üzere özel sektör işletmelerine ilişkin
tüm konularda ulusal ve uluslararası
fon programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme konularında ortak
çalışmalar yapabilecek. İAYOSB ve Marmara Üniversitesi, ulusal ve uluslararası
konferans, sempozyum, proje pazarları
ve panel gibi etkinliklerde ortak çalışmalar yapabilecek. Bunlarla birlikte
bir diğer önemli anlaşma maddesi ise,
Marmara Üniversitesi öğrencilerinin
mesleki eğitim, staj ve istihdam gibi
konularda İAYOSB’yle ortak çalışmalar
yapacak olması üzerine.

Güçler’den
sinerji
vurgusu
MİTTO’yu temsilen toplantıya katılan
Vedat Güçler, inovasyon faaliyetleri
içinde yapılacak ortak çalışmalar ve ArGe projelerinde kurulacak iş ortaklıklarının; akademisyenlerimizin bilimsel
çalışmaları ile öğrencilerimizin geliştirdiği rekabet edebilir sanayi ürünlerinin
hayata geçmesini kolaylaştıracağını
belirtti. Üniversite ile gerçekleşecek işbirliğinin, üniversite- sanayi işbirliğine
önemli katkılar sağlaması bekleniyor.
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İSO 9001’de
‘geçiş’ eğitimi
TRAFIKTE
ZAMAN KAYBINA SON:

Yollar
genişliyor

İstanbul Anadolu Yakası OSB Başkanı Murat Çökmez; “Yol genişletme
çalışması, trafikte harcanan vakti telafi
edecek” dedi. İstanbul Anadolu Yakası
OSB Başkanı Murat Çökmez, yapımına
henüz başlanan OSB’ler - Şekerpınar
arasındaki bağlantı yolları genişletme ve
renovasyonu için çalışmaların başlatılmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Çayırova Belediye Başkanı
Şevki Demirci’ye teşekkürlerini sundu.
Çökmez, bölge altyapısını geliştirecek ve
iş akışını düzenli hale getirecek çalışmanın, trafikte yaşanan vakit kaybına da
çözüm niteliğinde olacağını belirtti.
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TÜRKAK 17021
Akrediteli Alberk QA
Technic, İstanbul
Anadolu Yakası OSB’de
İSO 9001 konulu
eğitim verdi.

Yeniliği teşvik eden,
ürün güvenliği ve hizmet kalitesini artıran
uluslararası standartlar
olarak adlandırılan
İSO’nun önemi, İstanbul Anadolu Yakası OSB
bünyesinde yeniden
vurgulandı. Organize
Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) çözüm
ofislerinden TÜRKAK
17021 Akrediteli
Alberk QA Technic A.Ş
bünyesinden IRCA
uzman eğitmeni Davut
Yazıcı tarafından İstanbul Anadolu Yakası
OSB Bölge Müdürlüğü
Konferans Salonu’nda
ISO 9001:2008’den

ISO 9001:2015’e geçiş
eğitimi verildi.

Katılımcılara
sertifika verildi
Eğitim kapsamında,
ISO 9001:2015 ve ISO
9001:2008 arasındaki
farklar, ISO yüksek
seviye yapısının anlaşılması, ISO 9001:2015’in
yenilikleri ve riske
dayalı düşünme yaklaşımı konuları üzerinde
duruldu.
4 saatlik süren eğitim
toplantısının neticesinde tüm katılımcılara
eğitim sonunda katılım
sertifikası verildi.

BÖLGE

İAYOSB Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen Acil Durum Eylem Planı Toplantısı, katılımcıları olası kötü senaryolara karşı bilinçlendirdi.

İşte eylem
sıralaması:
İtfaiyeye, sağlık merkezine ve ilgili birimlere acil durumun ivedilikle haber verilmesinin öneminin vurgulandığı toplantıda, ‘kurtarma ekibine ulaş-kriz masasını
topla-etki alanındaki işletmeleri uyar-ulaşım yollarını açık tut-acil durum kapılarını
aç’ gibi acil durumda sırasına göre yapılacak eylemlerin akabinde Valiliğe ve diğer
ilgili birimlere haber vermenin öneminin
üzerinde bir kez daha duruldu.
Acil Durum Eylem Planı toplantısında, İAYOSB bünyesindeki Hasar Tespit
Birimi’nin Ekip Başkanlığını OSB Bölge
Müdürü Ayla Dev’in üstlendiği belirtildi.
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Acil durum
senaryolarına
İAYOSB bilinci
Acil Durum Eylem Planı
Koordinasyon, Değerlendirme
ve Bilgi Alışverişi Toplantısı,
İstanbul Anadolu Yakası OSB
bünyesinde yoğun bir katılımla
gerçekleştirildi.
Acil durumlarla ilgili çalışanları ve bölge
personelini bilinçlendirmek amacıyla
İstanbul Anadolu Yakası OSB (İAYOSB)
Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen Acil
Durum Eylem Planı Koordinasyon, Değerlendirme ve Bilgi Alışverişi Toplantısı’na,
İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durumlar
Müdürlüğü’nden Belkıs Önal ve Murat
Dumansızoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden
Leyla Şahin, Tuzla Kaymakamlığı’ndan

Ferhat Şaban, Tuzla Belediyesi’nden
Metin Zorlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden Önder Göçmez, Ali
Rıza Kaygusuz ve Murat Fidan, Kızılay
Tuzla Şubesi’nden Bayram Günay ve
Bilgili Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Genel
Müdürü Bilgi Arslan’ın yanı sıra, Güldeniz
Arslan ve Berna Toprak Uluçay’da katılım
sağladı.

Önce: Korunma
Acil durum senaryolarının oluşturulduğu, proaktif yaklaşımla afeti önleme,
koruma, tahliye etme ve ilkyardımda
bulunma gibi çalışmalarla ilgili katılımcıların bilinçlendirildiği toplantıda, İAYOSB
Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan
Acil Durum Eylem Planı’nda; yangın, patlama, kimyasal sızıntı, doğal afet, sabotaj,
zehirlenme, gaz kaçağı ve olası kaza
durumlarında alınması gereken önlemler
paylaşıldı.
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BÖLGEDEKI ULAŞIM SORUNUNA JET ÇÖZÜM:

İAYOSB’den
dev ulaşım hizmeti
İstanbul Anadolu
Yakası OSB, bölge
ulaşımına büyük
destek verdi. Servis,
bölge çalışanlarının ve
ziyaretçilerin
hizmetine girdi.

ŞEKERPINAR
KALKIŞ SAATLERİ

Ulaşımdaki keşmekeşi
sonlandırmaya yönelik
kolları sıvayan İstanbul
Anadolu Yakası OSB
(İAYOSB), bölgenin
kalitesine yakışır bir
hizmeti daha devreye
aldı. İAYOSB ve Şekerpınar güzergahında
hızlı ve pratik çözümler sunan ulaşım
servisi yollara çıkaran
sanayi bölgesi, çalışanların ve ziyaretçilerin
önemli bir ihtiyacını

da gidermiş oldu.

Her yarım
saatte bir
Herhangi bir ücretin
alınmadığı servis aracı,
hafta içi ve hafta sonu
30 dakika aralıklarla
hizmet veriyor. Servis,
sabah 09.00 ila akşam
17.00 saatleri arasında,
ziyaretçilerin ve sanayicilerin kullanımına açık.

BIR ILK DAHA:

İAYOSB Taksi
Durağı
devrede
İstanbul Anadolu Yakası OSB, bir ilke
daha hayat verdi. İstanbul Anadolu
Yakası OSB, bölge sanayicileri için taksi
durağıyla anlaşma yaptı. Yakın zamanda hizmete giren İAYOSB Taksi Durağı,
OSB’nin girişinde ulaşım hizmetlerini
karşılayacak.
Tamamen bölgeye ve sanayicilere
hizmet vermeye başlayan İAYOSB Taksi
Durağı,OSB’lerde ulaşım alanında uygulamaya giren ilk taksi hizmeti oldu.

İAYOSB -BİLGİLİ OSGB
KALKIŞ SAATLERİ

Hafta İçi

Hafta Sonu

Hafta İçi

Hafta Sonu

09:00
10:00
11:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:00

09:00
10:00
11:00

09:30
10:30
11:30
12:30
14:30
15:30
16:30

09:30
10:30
11:30
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MALTEPE ÜNIVERSITESI’YLE EL SIKIŞILDI:

İAYOSB’nin
sağlığı
Medical Park’a
emanet
İstanbul Anadolu Yakası OSB çalışanlarının
sağlığı Medical Park profesyonelliğiyle
korunacak. Bu kapsamda OSB ile Medical
Park arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
Medical Park Hastaneler Grubu ile yapılan
işbirliği kapsamında, İstanbul Anadolu
Yakası OSB çalışanları için özel tasarlanmış “Sağlık Hizmeti” ile birlikte ayakta
ve yatarak tedavi hizmetlerinde indirim
avantajları sağlandı. Medical Park’ın sağlık
alanındaki yetkinliği, İAYOSB çalışanlarının
kaliteli bir hizmet almasını sağlayacak.
Medical Park’tan bir temsilci, İAYOSB bünyesinde bulunarak firmalarla görüşmeler
gerçekleştirecek.
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İşbirliği ağına
dahil oldu
İstanbul Anadolu Yakası OSB,
Maltepe Üniversitesi ile işbirliği
protokolü imzaladı.

Maltepe Üniversitesi ile İstanbul
Anadolu Yakası OSB (İAYOSB),
üniversite-sanayi işbirliği protokolü çerçevesinde düzenlenen
imza töreninde buluştu. İşbirliği
Protokolü, Maltepe Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve
İAYOSB Başkanı Murat Çökmez
arasında Maltepe Üniversitesi’nde imzalandı.
Üniversite OSB yetkilileri tarafından protokolün amacının,
Maltepe Üniversitesi’nin sahip
olduğu bilgi birikimiyle teknolojik
altyapısını kullanarak, İAYOSB ve
bünyesinde bulunan firmaların
Ar-Ge ve verimlilik kapasitelerini
arttırmak, bunun yanında üniversite-sanayi işbirliğine katkıda
bulunmak olduğu ifade edildi.
İmza töreni sırasında görüşlerini
ifade eden Maltepe Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar,
sanayiyi her zaman desteklemek
istediklerini belirtti. İAYOSB Başkanı Murat Çökmez de, işbirliğinin yakın zamanda meyvelerini
toplayacağı yönündeki inancını
dile getirdi. İmza töreninde, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Şahin Karasar, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Belma Akşit, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken,
İİBF UTL Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Tanyaş ve Dekan Prof. Dr.
Nazif Gürdoğan bulundu.
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UR-GE’YLE UÇACAK…

Sanayinin hava ‘SAHA’sı genişliyor
Savunma, uzay ve havacılık
sektörlerinde Türkiye’nin
yerli üretim kapasitesini
artırmak amacıyla kurulan
SAHA İstanbul, Ur-Ge’nin
gücüyle İstanbul’un savunma teknolojilerindeki hareket sahasını genişletecek.

Adını aldığı tüm sektörlerde dışa bağımlılığı
ortadan kaldırmak amacıyla kurulan derde
deva kuruluş… Savunma Sanayi Müsteşarlığı,
İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası,
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Teknopark İstanbul
yönetiminin büyük desteğiyle 27 kurucu üye
tarafından 17 Mart 2015 tarihinde kurulan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği
(SAHA İstanbul), savunma ve havacılık sanayisine
yerli soluk getirmeye hazır. Türkiye’yi yerli sanayi
hedeflerine yaklaştıracak olan SAHA’nın 2016’da
test merkezlerinin kurulmasından sertifikasyon
işbirliklerine kadar birçok konuda hummalı
çalışmalar içerisinde olacağını ifade eden SAHA
İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş; “Hedefimiz, kendi uçağını, gemisini ve savunma sistemlerini üretebilen bir ülke olmaktır” diye konuştu.
SINAÎ’ye açıklamalarda bulunan İlhami Keleş,
sanayi envanterini çıkarma konusunda kararlı
olduklarını vurguladı.

“Bölge firmaları
arasında köprüyüz”
SAHA İstanbul’un kuruluşunu ortaya çıkaran
ihtiyaçlar nelerdi?
Kuzey Marmara Bölgesi; 100 milyon metrekaresi İstanbul sınırlarında olmak üzere toplam
150 milyon metrekarelik sanayi alanı, 51 sanayi
bölgesi ve Türkiye’de mevcut toplam 72
tersaneden SAHA bölgesine giren
55 adet tersane ile Türkiye
ekonomisinin ve vergi gelirlerinin yüzde 50’sinden
fazlasını üretmekte.
SAHA İstanbul bölgesinde üretici firmalar yüzü
dışa dönük, ihracat
yapan, dünyanın her
yerinde diğer ülkelerin
firmaları ile yarışan
firmalardır. Bizim görevlerimizin başında,
gri yani bürokratik
alanları ortadan kaldırarak firmaları bilgilendirmek, motive
etmek ve bürokratik
güçlükleri yenmelerine katkı sağlamak
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suretiyle firmalarımızı savunma havacılık ve uzayın ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji gerektiren
ürünleri ve sistemleri üretebilecek hale getirmektir. Bu maksatla, bölgedeki mevcut potansiyeli kullanarak yüksek teknolojik ürün geliştirmek
ve üretmek için bölge firmaları arasında işbirliği
oluşturarak sinerji yaratmayı hedefliyoruz. Bunun sonucu olarak milli savunma sanayi projelerinde ve havacılıkta, yerli katkı oranını artıracağız.
Bazı kritik projelerde yüzde 100 yerlilik düzeyine
ulaşmak zorundayız. İstanbul hinterlandında
bulunan sanayinin en büyük eksikliği bir yetenek
envanterinin olmamasıdır. Firmalar yanlarındaki
fabrikanın yeteneklerinin neler olduğundan bile
habersiz… Bu nedenle kurumsal olarak kendi
sektörümüz olan savunma havacılık ve uzay sektörlerinde yetenek envanteri çıkartılmasını planlıyoruz. Bu konuda İstanbul Kalkınma Ajansı ile
görüştük. İSTKA projesi hazırlanması ve projenin
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Trakya Kalkınma Ajansı ile de aynı projenin kendi ilgi alanlarında tekrarı konusunda girişimde bulunacağız.
Firmalarımızın birbirinden haberdar olarak
işbirliğine imza atmasını önemsiyoruz. Sanayinin,
bu ‘çöpçatanlığa’ ihtiyacı var ve SAHA bunu başarıyor. Fuarlara katılım konusunda üyelerimize
destek sağlıyoruz. 06-08 Ekim 2015’te Katar’da
yapılan High-Tech Port Qatar by MÜSİAD fuarına
32 firmamızı götürdük. Savunma sanayinde yerliliğin artırılmasını amaçlıyoruz. Yakın zamanda
6 Kasım 2015’de ROKETSAN ile 253 firmamıza
ikili görüşmeler yaptırdık. ASELSAN, HAVELSAN
şeklinde bu çalışmalar devam edecek.

Devlet destekli
Ur-Ge’yle güçlenecek
SAHA İstanbul, 2016’da ne gibi faaliyetler
yürütecek?
2016 SAHA İstanbul için çok yoğun bir yıl olacak.
Ülkemizin sahip olduğu en kıymetli madenlerimizden borun katma değeri yüksek ve savunma
havacılıkta gerekli malzemelere dönüşebilmesi
için Bor Enstitüsü ile kompozitçilerimiz, metal
dökümcülerimiz, alüminyum dökümcülerimiz,
akücülerimiz ve kimyacılarımızı bir araya getirmek
suretiyle mevcut projeler ya da yeni projeler
üzerinde çalışacağız.
Doğu Marmara, İstanbul ve Trakya’nın en acil
ihtiyacı olarak gördüğümüz sanayi envanterini
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İstanbul Anadolu Yakası OSB tarafından ağırlanan Saha İstanbul heyetiyle, bölgenin sektördeki geleceği masaya yatırıldı.

çıkarmak konusunda gayret sarf ediyoruz.
Başlangıçta bir model denemek adına
İstanbul’un bir bölümünü ihtiva eden bir
İSKA projesi hazırlıyoruz. Bunu sonunda
bazı firmalarımıza AS 9100 Havacılığa Ürün
Üretebilme yeteneği kazandırmayı hedefliyoruz. Savunma, havacılık ve uzay sanayinde
kullanılan parçaları üretebilme yeteneğine
sahip firmaları ana yüklenici firmalar ile
buluşturmaya devam etmek suretiyle, hem
bu sektöre yeni firmalar ekleme hem de yerli
katkı oranını artırma gayretlerimize devam
edeceğiz. Test merkezlerinin kurulması konusunda ciddi gayretler içinde olacağız. İTÜ,
Anadolu Üniversitesi, TSE, Teknopark İstanbul
ve İstanbul Kalkınma Ajansı ile müşterek çalışmalarımız devam edecek. Üniversiteler ile
eğitim programları ve sertifikasyon eğitimleri
konusunda işbirliği devam edecek. İstanbul
Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
ve Marmara Üniversitesi ile yapılan protokolün benzerinin üye ve üye olacak diğer
üniversiteler ile yapılması için daha yaygın
bir eğitim altyapısı oluşturacağız. Fuarlara,
seminer ve sempozyumlara iştirak etmek
için firmalarımızın tanıtıma ve pazar bulmalarına yardımcı olacağız. Dost ve müttefik
ülkelerdeki kümelerle işbirlikleri geliştirilerek
teknoloji transferleri gerçekleştirmeyi ve
sektörümüzde doğrudan sermaye yatırımlarının yapılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.
Hem bu faaliyetlere hem de sertifikasyon ve
kalifikasyon gayretlerine devlet katkısı almak
üzere Ur-Ge projeleri yapmayı hedefliyoruz.
Hedefimiz, kendi uçağını, gemisini, silah ve
sistemlerini üretebilen, teknolojik altyapısı
ile dünyayla yarışan küresel bir güç olmamıza, ülkemizin sanayi üretiminin %50’sine
sahip bölgesine SAHA İstanbul olarak katkı
sağlamaktır.

“İşbirliğinde aktif
dönemdeyiz”
Üniversite - sanayi işbirliği konusunda
SAHA İstanbul’un faaliyetleri neler olacak?
Sanayicimizin üniversite ile birlikte çalışma
kültürünü kazanması gerekir. Burada temel
kaygı fikri mülkiyet hakları. Belki bu konuda
yasal alt yapıda biraz daha iyileştirmeler
yapılmalı, gri alan kalmamalıdır. Ayrıca
üniversite hocalarımızın bu şekilde yaptıkları
çalışmalardan yeterince maddi kazanç elde
etmeleri onları da motive edecektir. Bu
konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılmaya başlandı. Bir kısmı da hayata geçmiş
durumda. SAHA İstanbul olarak, İstanbul
Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
ve Marmara Üniversitesi ile protokol imzaladık. Daha sonra bünyemizdeki Sabancı
Üniversitesi gibi, Özyeğin Üniversitesi gibi,
Gedik Üniversitesi gibi sanayiye yakın duran,
kendi firmaları olan üniversitelerimizle daha
fazla yetkin oldukları konularda protokoller
imzalanacaktır. Firmalarımızın yürüttüğü
projelerle ilgili yüksek lisans ve doktora
programları açılması, sertifika eğitimleri
verilmesi, öğrencilere firmalarımızda staj
imkanı sağlanması, müşterek kariyer günleri
düzenlenmesi gibi faaliyetler yapılacaktır.
Firmalarımızın bu üniversitelerin laboratuarlarından daha uygun koşullarda yararlanmaları sağlanacaktır. Bilgi, teknoloji ve
yenileşim ruhu ile donatılmış, girişimci ruhlu
araştırmacılar yetiştirmeyi, Savunma, Havacılık ve Uzay Sektöründe Cihaz/Malzeme ve
Teknolojileri Üreticilerine; üretimde tanıtım,
pazarlama ve markalaşma alanlarını içine
alan tüm faaliyetlerde destek olmayı görev
edindik.

Bölge
kapasitesi
dikkate alındı
İstanbul’un sektörel kapasitesi ile ilgili bilgi
verebilir misiniz?
İTO’ya kayıtlı 65 bin firma, İSO’ya kayıtlı 18
bin firma, DTO’ya kayıtlı 8 bin firma olmak
üzere; Kuzey Marmara hinterlandında
yaklaşık 100 binin üzerinde sanayi tesisi
bulunmaktadır. Bu bölgede 1 milyon 500
bin kişi İstanbul’da olmak kaydıyla yaklaşık
2 milyon kadar, sanayide çalışan personel
bulunmaktadır.
Mevcut 70 milyon yolcu kapasitesine, 3’üncü
havalimanı tamamlandığında 150 milyon yolcu kapasitesi eklenecek ve toplam kapasite
220 milyona ulaşacaktır. Bunun doğal sonucu
olarak yer hizmetleri, hava kargo kapasitesi
ve THY Teknik, THY HABOM, My Technic gibi
300’ün üzerinde yerli ve yabancı havayolu
şirketine verilen bakım hizmeti kapasitesi
dikkate alındığında İstanbul; Asya, Afrika ve
Avrupa’nın sivil havacılık merkezi olacaktır.
Proje bu bölgede tamamlandığında 2,5
milyon metrekare içerisinde 980 bin metrekarekapalı alana ulaşacak olan Teknopark
İstanbul, 3 milyon metrekare üzerine kurulacak ve 4 etapta tamamlanacak Bilişim Vadisi;
50 üniversite ve bazı önemli üniversitelerin
sahip olduğu teknoparkları ile büyük kurulu
eko sistem kapasitesi mevcuttur.
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Hız kazanan
Türkiye-AB ilişkilerinin
odağında göçmen krizi
Ahmet CERAN
İKV Uzman Yardımcısı

Türkiye-AB
ilişkilerinin seyrini,
uluslararasılaşan
göçmen krizi
belirliyor.
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Göçmen krizinin AB ülkelerinin iç siyasetinde de gittikçe alevlenen bir konu haline gelmesi ve Almanya
Başbakanı Angela Merkel’in 18 Ekim 2015 tarihinde
Türkiye’yi ziyaret etmesinin ardından Türkiye-AB
ilişkileri, göçmen krizinin küresel ölçekte etkileriyle paralel olarak ivme kazandı. Suriye kriziyle eş
zamanlı olarak, Afrika ülkelerinde süren krizlerden
kaçanların Akdeniz üzerinden AB’ye giriş yapma
çabası ve Doğu Avrupa’da göçmenlere yönelik sert
tutumun belirginleşmesiyle, göç yönetimi ve mülteci meselesi, 2015 yılının son günlerine kadar AB
gündemini meşgul eden ve 2016 yılına taşınan en
öncelikli konu başlığı haline geldi. Göçmen krizinin
uluslararası barış ve güvenlik ile temel hak ve özgürlükleri tehdit eden etkilerinin önüne geçilebilmesi
için, Türkiye ile AB arasında Kasım 2015 tarihinden
itibaren pek çok ikili temas gerçekleşti. Böylelikle,
Türkiye ile AB arasında, belki de son yıllarda görülenin üzerinde bir diyalog ve işbirliği ortamı oluştu.

AB’nin göçmen kriziyle
mücadelede küresel rolü
AB’nin göçmen krizine yönelik çözüm çabaları,
Türkiye ile sürdürdüğü temasların ötesinde, çok
taraflı bir faaliyet haline geldi. AB, Afrikalı liderler
ile de 11-12 Kasım 2015 tarihlerinde Malta’da
gerçekleştirilen Valetta Zirvesi’nde göçmen krizine
ilişkin işbirliğinin güçlendirilmesi, mevcut zorluklara odaklanılması ve aynı zamanda olası fırsatlar
için çaba gösterilmesi konularında görüş paylaşımında bulundu. Zirve’nin sonuç bildirisinde, göç
sorununda, kaynak ülkeler, geçiş ülkeleri ve varılan
ülkeler olmak üzere tüm tarafların ortak sorum-

lulukla hareket etmesi ve bu yöndeki çalışmaların
hızlandırılması gerektiği belirtildi. Valetta Zirvesi’nin
hemen ardından gerçekleşen bir diğer çok taraflı
ve uluslararası nitelikteki etkinlikte, Türkiye Dönem
Başkanlığında G20 Antalya Zirvesi’nde de göçmen
krizi, sonuç bildirisine yansıyan öncelikli bir konuydu. AB’nin, Türkiye’nin ve dünyanın en gelişmiş 20
ekonomisinin parçası olduğu G20, Fransa’da 13
Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen terör saldırısının
ardından, tarihindeki en siyasi nitelikte ve güvenlik odaklı sonuç bildirisine imza attı. Fransa’da
gerçekleşen terör saldırıları, G20’nin çok ötesinde
bir yankı buldu ve AB içerisinde, Schengen sistemi,
kişilerin serbest dolaşımı ve AB’nin göçmen, mülteci
politikaları tartışmaya açıldı. Hem G20 Antalya
Zirvesi’nde hem de 12 Kasım 2015 tarihli AB devlet
ve hükümet başkanları gayri resmi toplantısında, en
kısa zamanda AB liderleri ile Türk yetkili makamların
bir araya geleceği bir toplantının gerçekleştirilmesi
gerektiği vurgulandı.

Terör saldırılarının ardından
AB’nin iç güvenlik merkezli göç
politikası
Devam eden süreçte, düzensiz göç meselesi AB’de
iç güvenlik ile bağlantılı ele alınmaya başladı.
Fransa’da gerçekleşen terör saldırılarının ardından
20 Kasım 2015 tarihinde, Fransa’nın talebi üzerine,
Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi Brüksel’de olağanüstü toplandı. AB ülkelerinin Adalet ve İçişleri Bakanları, Schengen sınırlarının kontrolünün daha sıkı
bir hale getirilmesi, AB çapında işleyen PNR (Yolcu
İsim Kaydı) düzenlemelerinin ivedi şekilde uygula-
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maya koyulması; AB üye ülke ve kurumları arasında
iç güvenlik, göç yönetimi konularında karşılıklı veri
paylaşımının ve işbirliğinin artırılması konularında
uzlaşıya vardı1. Artan düzensiz göç, sığınma talepleri
ile AB ülkelerinde daha sıkı hale getirilen iç güvenlik
önlemleri, AB çapında daha korumacı yaklaşımların
ön plana çıkmasına sebep oldu. Eş zamanlı olarak
hem AB içerisinde göçmen krizine ve içişlerine ilişkin
korumacılığın arttığı hem de Türkiye ile AB arasındaki diyaloğun arttığı bir dönemde, 29 Kasım 2015
tarihinde Türkiye-AB Zirvesi gerçekleşti.

Göç gündemiyle toplanan
Türkiye-AB Zirvesi ve sonrası
Konsey Başkanı Donald Tusk’un daveti üzerine
Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla
toplanan Türkiye-AB Zirvesi’nde, göçmen krizinin
kontrolünde taraflar arası işbirliği ve ikili ilişkilerin
canlandırılması için atılması öngörülen adımlar
görüşüldü. Zirve’de ve üzerinde anlaşmaya varılan
bildiride, AB’nin Türkiye’den göçün kontrol altına
alınmasına yönelik beklentileri karşılığında, müzakere sürecinin yeni fasılların açılması ile canlandırılması, 17 numaralı fasıl olan Ekonomik ve Parasal Politika
faslının açılması ve diğer fasılların açılmasına yönelik
hazırlıkların yapılması, vize serbestliği için Ekim 2016
tarihinin dikkate alınması, iki taraf arasında yılda iki
kez düzenli AB Zirveleri yapılması, Yüksek Ekonomi
Diyaloğu’nun başlatılması ve Gümrük Birliği’nin
güncellenmesi ile ilgili görüşmelerin 2016 sonunda
başlatılması gibi, Türkiye-AB Katılım Müzakerelerini
ileri aşamaya taşıyacak adımlara ilişkin anlaşmaya
varıldı. Öte yandan Zirve’nin düzensiz göçün yönetimi ve mülteci meselesine ilişkin üzerine anlaşmaya
varılan en dikkat çekici karar; göçmenlerin durumunun iyileştirilmesi ve etkin göç kontrolü ile hukuk
dışı yollarla gerçekleşen geçişlerin önlenmesi için
kullanılacak 3 milyar avro tutarında ek mali yardımın
Türkiye’ye sağlanması oldu. Müzakere sürecinin canlanması için bir fırsat olarak değerlendirilen Zirve’nin
ardından, taraflar arası bakanlar ve bürokratlar
düzeyinde diyalog devam etti.
Göçmen kriziyle mücadelenin Türkiye’nin tek taraflı
çabalarıyla veya AB tarafından sağlanan sınırlı mali
destekle sonuçlanamayacağından hareketle, Komisyon 15 Aralık 2015 tarihinde sınır güvenliği ve göç
yönetimine ilişkin bir dizi önlem üzerine anlaşmaya
vardı. Komisyon’un öne sürdüğü en göze çarpan
değişiklik şüphesiz ki Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği
(European Border and Coastal Guard) adı altında
yeni bir sınır kontrol biriminin oluşturulması. Bahsi
geçen yeni birimin, Frontex’in yetkilerinin, etki alanının ve kapasitesinin artırılması ile hayata geçirilmesi

öngörülüyor. Yeni birimin Frontex’ten en büyük farkının, üye ülkelerle daha etkin işbirliği kurmak, üye
ülke yetkili birimleri ile daha fazla ortak operasyon
gerçekleştirmek ve üye ülke birimlerinin yetersiz
kaldığı ve müdahale edemediği noktalarda onları
ikame etmek olduğu görülüyor. Komisyon tarafından
yapılan basın açıklamasında, AB’nin temel felsefesinin, yetkin, hızlı ve anlık müdahalelerde bulunabilen,
daha geniş çaplı ve daha fazla uzmanlığa dayalı bir
birim oluşturmak olduğu ifade ediliyor.
Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği biriminin oluşturulmasıyla, sınır ve sahil güvenliğinde teknik ve mesleki
yetkinliğin artırılması ve bunun için Frontex’in
bütçesinden daha fazla mali kaynak ayrılması öngörülüyor. Öyle ki, 2015 yılında sahil güvenlik birimi
Frontex’e ayrılan bütçe 143 milyon avro iken, 2016
yılında Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği’ne 281 milyon
avro ayrılması beklenirken, 2020 yılında personel
sayısının beklenen düzeye gelmesi halinde bütçenin
323 milyon avroya ulaşabileceği belirtiliyor. 2016’nın
başında 402 olması beklenen personel sayısının
2020 yılında bine ulaşması hedefleniyor. Yeni birime
ilişkin olarak Türkiye’yi ilgilendiren önemli nokta,
birimin, komşu ve geçiş yollarındaki ülkelere irtibat
görevlileri ataması olacak. Özellikle belge güvenliği
ve ortak operasyonlar bağlamında üçüncü ülkelerle
işbirliğinin artırılması öngörülüyor. 2
Önlem paketi kapsamında ikinci olarak Schengen
Sınır Kodu’nun revizyonu gündeme getirildi. Komisyon bu alanda bir dizi yeni korumacı eylemi tavsiye
ediyor. Komisyonun tavsiyelerine göre, AB sınırları
içerisinde serbest dolaşım hakkına sahip kişilerin
dahi önümüzdeki dönemde sınır noktalarında geçişlerde detaylı ve sistemli kontrollerinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Üçüncü ülke vatandaşlarının
ise özellikle AB sınırlarından çıkışlarda kontrollerinin
daha sistematik hale getirilmesi tavsiye ediliyor.
Son olarak üzerinde durulan bir diğer konu, hukuk
dışı yollarda AB sınırlarına giriş yapmış üçüncü ülke
vatandaşlarının ülkelerine gönderilirken kendilerine
tebliğ edilen seyahat belgesinin niteliği. Bilindiği
üzere, 2014 yılında ülkelerine geri gönderim kararı
verilen düzensiz göçmenlere yönelik bu kararların
sadece yüzde 40’ı uygulamaya koyulabilmişti. İlgili
üçüncü ülke vatandaşlarının geri gönderiminin mümkün olabilmesi için, AB ülkesi tarafından hazırlanan
seyahat belgesinin, üçüncü ülke tarafından meşru
görülmesi ve kabul edilmesi gerekiyor. Komisyonun
teklifi, bu belgelerin AB çapında standartlaştırılmış
ve biyometrik içeriğe sahip hale getirilmesi.
17-18 Aralık 2015 tarihlerinde AB liderleri, AB Liderler Zirvesi’nde Komisyon’un ortaya koyduğu önlem

paketini ve göçmen krizinde gelinen son durumu
değerlendirdi. Liderler, göçmen krizine ilişkin atılması
öngörülen adımların hızlandırılmasında fikir birliğine
vardı. Zirve’de, bir süredir hazırlık çalışmaları devam
eden ortak AB PNR Yönergesi üzerine anlaşmaya
varılması olumlu karşılandı ve Yönergenin en hızlı
şekilde AB ülkelerinde yürürlüğe girmesine karar
verildi. Son olarak Konseyin, Hollanda Dönem
Başkanlığı’nda, yeni Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği
birimine ilişkin görüşünü ortaya koymasına karar
verildi. Türk vatandaşlarının vizesiz Avrupa hayalinin
gerçekleşmesi için 2016 yılının öneminin bütün paydaşlar tarafından gündeme getirilmeye başlandığı
bir dönemde göçmen krizi ve Schengen Sistemi ile
sınır yönetiminin Hollanda Dönem Başkanlığı’nın en
temel gündem maddelerinden olması bekleniyor.
29 Kasım 2015 tarihli Türkiye-AB Zirvesi’nde Türk
vatandaşlarının vizesiz Avrupa hayali için Ekim
2016’nın hedeflenmesinin ve taraflar arası ilişkilerin
hız kazanmasının ardından, AB standartlarına uyum
ve göçmen krizinde yük paylaşımı; Türkiye’de iç siyasetin ve yetkili kamu kurumlarının da gündemi haline
geldi. Dolayısıyla, hayata geçirilmesi öngörülen
mevzuat çalışmalarının ve göçmen kriziyle mücadeleyi ileri aşamaya taşıyacak hamlelerin görüşülmesi
için Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu başkanlığında 11 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da üçüncü
Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantının ana gündem maddesini, vize serbestliği
diyaloğu ile önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek
siyasi reformlar oluşturdu. Toplantıda, AB’ye Katılım
için Ulusal Eylem Planı’nın güncelleneceği belirtilirken, hazırlığı gerçekleştirilen stratejiler ve eylem
planları ile 2016 yılının “Reform ve AB Odaklı Yıl”
olacağı mesajı verildi. Bununla birlikte REG toplantısı
kapsamında, aralarında tasarı halindeki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Siyasi Etik Kanunu, insan
ticaretinin önlenmesi ve mağdurların korunmasına
ilişkin mevzuat düzenlemeleri ve Türkiye-AB Geri
Kabul Anlaşması’nın uygulanması için gerekli olan
Uygulama Protokollerinin de yer aldığı Türkiye-AB
Vize Serbestliği Yol Haritası’na uyuma yönelik bir dizi
yasal düzenlemenin öncelikli olarak yerine getirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. 3
1
Council of the EU, Conclusions of the Council of the EU and of
the Member States meeting within the Council on Counter-Terrorism, 20.11.2015, http://www.consilium.europa.eu/en/press/
press-releases/2015/11/20-jha-conclusions-counter-terrorism/,
Erişim Tarihi: 17.01.2016
2
European Commission, Proposal for a regulation establishing
a European Border and Coast Guard, 15.12.2015, p.104,http://
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal-documents/docs/regulation_on_the_european_border_and_coast_guard_en.pdf, Erişim Tarihi: 17.01.2016
3
Türkiye Cumhuriyeti AB Bakanlığı, Reform Eylem Grubu Üçüncü
Toplantısı Basın Bildirisi, 12.12.2015, http://www.ab.gov.tr/
index.php?p=50136&l=1, Erişim Tarihi: 17.01.2016
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Nalcı Sınai Mamuller
Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Nalcı, firmanın yeni
dönem yatırım stratejileri
üzerine açıklamalarda
bulundu.
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SEKTÖRÜN ZIRVE ISMI NALCI’DAN,

Otomasyona
dev yatırım
Geniş makine parkı, modern
üretim tesisleri ve imalat
tecrübesiyle sektörün ‘aranılan
kanı’ olan Nalcı, yeni dönemde
dev bir yatırımın startını
verecek. Otomasyon sistemine
yapacağı yatırımla üretimde
ezber bozacak olan firma,
ihracatta mükemmel bir
avantajın da sahibi olacak.

Sınai tesislerin ihtiyacına nokta atışı yapan üretim anlayışıyla piyasadaki yerini
sağlamlaştıran Nalcı Sınai Mamuller,
boru ek parçaları sektörünün ‘Mercedes’i olarak biliniyor. 2003’te dövme
tesisini kuran, 2008’de ise paslanmaz
çelik tesisini devreye alan Nalcı, gemi,
petrokimya ve uçak sanayinde aranılan
kan olmayı sürdürüyor. Üretim geçmişi
1960’lara dayanan 1982 doğumlu Nalcı’nın geniş makine parkıyla emsal gösterildiğini ifade Nalcı Sınai Mamuller Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Nalcı, ilerleyen
dönemlerde firmanın ağırlık vereceği
çalışmalarla ilgili SINAİ’ye açıklamalarda
bulundu. 2016 ve sonrasında ihracata
dönük çalışmaları artıracaklarını belirten
Fatih Nalcı, yapacakları dev yatırımın da
sinyallerini verdi: “Emek yoğunluğunun
yerini teknolojiye bırakacağı otomasyon
sistemi için düğmeye bastık.”

‘Nalcı’ rakip tanımıyor
Öncelikle bizlere firmanız ve sektörünüz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Üretim serüveniniz nasıl başladı?

1960 senesinden itibaren üretim yapıyoruz. 1982 senesinde Nalcı firması olarak
çalışmaya başladık.1962 ile 1982 yıları
arasında şirketimiz rahmetli babamındı
ve aynı sektörde faaliyet gösteriyordu.
2000’de OSB’mizden yer aldık, 2002’de
üretime başladık. 2003’te dövme tesisini
kurduk. 2008’de paslanmaz çelik tesisini
kurduk. Bu üretimlerin hepsi kargo
içeriklidir. 2012 yılında Avrupa’da şu an
3 tane olan makinelerden bir tanesini
Türkiye’ye getirdik. Türkiye’de kendi sektörümüzdeki iki üreticiden bir tanesiyiz.
Üretim kapasitemiz çok fazla. Ekonomik dalgalanmalara rağmen, ilerleyen
dönemde ihracat çalışmalarımız sürecek.
Ürünlerimiz gemi sanayi, kimya ve rafineri sanayi gibi suyun, gazın ve buharın
olduğu her yerde tercih ediliyor.

Kapasite var, rekabet yok
Metal sektörüne yönelik değerlendirme yapabilir misiniz, sektörün ithalat
karnesi nasıl?
Yaklaşık 40 milyon doların üzerinde.
Bazı ürünlerde Hindistan’daki fiyata mal
satamıyoruz. Döküm flanş yapıyorlar ve
bizim Türkiye’deki hammadde maliyeti
fiyatına satıyorlar.
Döküm flanşı hakkında bilgi verebilir
misiniz? Ürünün ömrü ne kadardır?
Olmaması lazım, çünkü o standart dökümü tarif etmiyor. Ama Türkiye’ye gelen
mallar kontrol edilmediği için kapılarımız açık, her şekilde girdirebiliyorlar. O
ürünle biz Türkiye’de rekabet edemiyoruz, ürünün teklif isteklerine bakılmıyor.
Ama bu konuda ciddi üretim kapasitemiz
var. Önceki yıllarda bin ila bin 200 ton
civarında paslanmaz sac işliyorduk. Şu
anda sanıyorum 40 ton civarında işleme
yapıyoruz. Yaptığımız ürünlerin standartları ve yapılış tekniği bellidir.
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Sektörün Mercedes’i
Sektördeki yeriniz nedir?

Yeni sistemle
üretim artacak
Ne kadarlık bir alanda üretim
yapıyorsunuz? Yatırım için ayırdığınız
bir bütçe var mı?
Şu anda yaklaşık 3 bin metrekarelik bir
alanda üretim yapıyoruz. Alanın hepsini kullanıyoruz. Planımıza göre, 2 yılda
el emeğini ortadan kaldıracak makine
üreteceğiz. Çalışan sayısını arttırmadan
üretim kapasitesini arttıracağız. 20162017 yılında sanıyorum 1,5 milyon dolar
civarında bu işe para harcayacağız. Sırf
bu otomasyon için. Yeni makine yatırımı
değil. Mevcut makineleri çıkartıp daha
seri bir iş yapan, az eleman gerektiren
otomasyon makinelerini değiştireceğimiz
bir makine var bu da yaklaşık 1,5 milyon
dolarlık bir yatırım.
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Türkiye pazarında sektörde üretim
dalında iyi bir yerdeyiz. Bizden daha
geniş makine parkına sahip kapasitesi
olan firma yok. Yani diğer firmalar bizden geride. Zaten rakip firmalar bizim

için Nalcı bu işin Mercedes’i diyorlar.
Bizim planlarımız bu mevcut tesisi
olabilecek en verimli şekilde çalıştırabilmek, daha modernize etmek, daha
işçilik maliyetlerini aşağıya çekmek
amaçlı yatırımlardır ve yatırımlarımız
sürmektedir.
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Ambalaj ve ambalaj
atıklarının yönetimi
Mürsel MERACIOĞLU
İAYOSB
Çevre Mühendisi

Markalaşmayla
hayatımıza giren
ambalaj ve atıkların
yönetiminde
koordine sağlanması
önemlidir.
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18. yüzyılda sanayi devrimi ile işletmeler,
pazar paylarını, bilinilirliklerini artırmak
ve kalıcılığı sağlamak adına markalaşmaya
gitmişlerdir. Marka imajı yaratmak için ise
ürünler ambalajlanarak pazara sunulmakta ve
kalıcılık sağlanmaya çalışılmaktadır. Piyasaya
sürülen ürünler kullanılırken bunların ambalajları işlevsiz hale gelmekte ve son tüketiciye
hitap etmemekte, ürünün tüketildiği yerlerde
ambalajlar da çevreye bırakılmaktadır. Oluşan
bu atık yığınlarının yarattığı tehlike ve kirlilik
ise insanları rahatsız etmiş, bunların doğaya
daha zararsız hale getirilmesi ihtiyacı gündeme gelmiştir.
Ülkemizin Avrupa Birliği ile entegre olma
sürecinde atıklar ve atık yönetimi konuları
gündeme gelmiş ve mevzuat uyumlaştırmaları sürecinde, Ambalaj Atıkları Yönetimi 2004
yılından itibaren düzenlenmeye çalışılmıştır.
Mevzuatın zaman içerisinde ihtiyaca cevap
vermemesi, uygulanabilirlikte yaşanan sıkıntılardan dolayı, revizyonlar yapılmış ve son
olarak 24/08/2011 tarih ve 28035 sayılı resmi
gazetede yayınlanan Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği ile ambalaj üretiminden başlayarak, ambalajlı ürünleri piyasaya
sürenlere, ambalaj atığı üreticilerine, merkezi
ve yerel yönetimlere çeşitli görev ve sorumluluklar yüklenilmiştir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği; piyasaya sürülen bütün ambalajları ve bunların
atıklarını kapsarken; defolu ürünler, fireler,
piyasaya sürülmemiş ambalajlar ve benzeri
üretim artıkları ile ambalaj atığı tanımına girmeyen boru, sac levha, demir-çelik hurdaları,
kumaş atıkları ve benzeri ambalaj dışı atıkları
kapsam dışında bırakmıştır.
Yine aynı yönetmelik ile
Ambalaj Atığı: Üretim atıkları hariç, ürünlerin
veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya
da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında
ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün
kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü
dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da
dâhil çevreye atlan veya bırakılan satış, ikincil
veya nakliye ambalajlarının atıklarını,
Ambalaj Atığı Üreticisi: Ambalajlı ürünü
kullanarak ambalaj atığının oluşmasına sebep
olan gerçek veya tüzel kişileri,
Ambalaj Atıkları Yönetimi: Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde, kaynağında ayrı
toplanması, taşınması, ayrılması, tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması, bertarafı ve bu tür faaliyetlerin gözetim,
denetim ve izlenmesini,
Ambalaj Üreticisi: Ambalajı üretenler ve/
veya bu ürünleri ithal edenleri,
Kaynakta Ayrı Toplama: Ambalaj atıklarının
oluştuğu noktada diğer atıklardan ayrı olarak
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biriktirilmesi veya toplanılmasını,
Piyasaya Süren: Bir ürünü ambalaj ile paketleyen gerçek veya tüzel kişiyi, üretici tarafından
direkt olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ise ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari
markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,
üreticinin Türkiye dışında olması halinde,
üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/
veya ithalatçıyı ifade eder, şeklinde tanımlanmıştır.
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine
göre temel ilke ve esaslar şöyle sıralanmıştır;
• Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek
şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarında
depolanarak bertarafı yasaktır.
• Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıklarını,
bağlı bulundukları belediyenin ambalaj atıkları
yönetim planına uygun olarak, diğer atıklardan ayrı biriktirmek ve belediyenin toplama
sistemine bedelsiz vermekle yükümlüdür
ancak organize sanayi bölgeleri yönetimleri,
organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan
sanayi işletmeleri ve diğer sanayi işletmeleri,
satış noktaları ve alışveriş merkezleri, belediyenin yönetim sistemi dışında kalan sivil hava
ulaşımına açık hava alanları ile bu hava alanları
bünyesinde yer alan tüm tesisler, belediye
mücavir alan sınırları dışında kalan ambalaj
atığı üreticileri oluşan ambalaj atıklarını çevre
lisanslı / geçici faaliyet belgeli toplama ayırma
tesisine veya belediyenin toplama sistemine
verebilirler.
• Piyasaya sürenler, ambalajlı olarak piyasaya
sürülen ürünlerin kullanımı sonucu ortaya
çıkan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını, ayrılmasını, geri dönüşümü ve geri
kazanımını sağlamak ve bu amaçla yapılacak
harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.
• Ambalaj atıklarının geçici faaliyet belgeli ve/
veya çevre lisanslı işletmelere verilmesi esastır.
Ambalaj atıklarının bunların dışındaki kişi ve/
veya kuruluşlar tarafından toplanması yasaktır.

en ekonomik ve çevreye en az zarar verecek
şekilde üretmekle,
• Ambalaj malzemesini tekrar kullanıma, geri
dönüşüme ve/veya geri kazanıma uygun olacak şekilde tasarlamak, üretmek ve piyasaya
sunmakla,
• Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunu, Ürettikleri ambalajları müşterilerine satışı esnasında ambalaj kullanmaları halinde ise ayrıca
Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik
yazılım programı üzerinden doldurabilmek
için kullanıcı kodu ve program erişim şifresi
almakla,
• Bir yıl önce ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği,
piyasaya sürdüğü ambalajlar için Ambalaj
Üreticisi Müracaat Formunu, piyasaya sürdüğü
ve/veya ihraç ettiği ürünlerin ambalajları için
ise Piyasaya Süren Müracaat formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her
yıl Şubat ayı sonuna kadar il çevre ve şehircilik
müdürlüğüne göndermekle, yükümlüdürler.
Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri;
• Ürünün kullanımı sonrasında en az atık
üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı en
kolay ve en ekonomik ambalajları kullanmakla,
• Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden, doldurabilmek
için kullanıcı kodu ve program erişim şifresini
almakla,
• Miktara bakılmaksızın bir önceki yıl piyasaya sürdüğü, ithal ettiği, ihraç ettiği ürünlerin
ambalajları için, Piyasaya Süren Müracaat
Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar
göndermekle,
• Geri kazanım hedeflerini sağlamakla,
• Kaynakta ayrı toplanan, geri dönüştürülen ve
geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarına ait
belgelerini, elektronik yazılım programı üzerinden her yıl Şubat ayı sonuna kadar göndermekle, yükümlüdürler.
Ambalaj atıklarının kaynağında
ayrı biriktirilmesi;

Ambalaj üreticilerinin yükümlülükleri;
• Ambalaj tasarım aşamasından başlayarak,
üretim ve kullanım sonrasında en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay,

• Kullanılan malzemeye ve oluştuğu malzemeye bakılmaksızın, tüketim sonucu oluşan ambalaj atıkları, çevre kirliliğinin azaltılması, düzenli
depolama tesislerinden azami seviyede istifade

edilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla, diğer atıklardan ayrı olarak oluştukları
yerlerde biriktirilmek zorundadır.
• Organize sanayi bölgelerinin bünyesinde yer
alan sanayi işletmeleri ve diğer sanayi işletmeleri, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ayrı
biriktirilen ambalaj atıklarını oluştuğu noktada
çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama
ayırma tesislerine veya istemeleri halinde
belediyenin toplama sistemine verirler. Ancak
lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma
tesisi kuran organize sanayi bölge yönetimleri,
bünyesinde yer alan katılımcılardan ambalaj
atıklarını toplayabilirler.
Ayrı Toplama Sistemi;
• Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasından 10.07.2014 tarihli ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi
kapsamında, Büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilçe belediyeleri, 03.07.2015 tarihli ve
5393 sayılı belediye kanununun 15. maddesi
kapsamında, belediyeler sorumludur.
• 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, Ambalaj
ve Katı Atık Yönetimi başlıklı 123. maddede;
Ambalaj atığı üreticisi katılımcılar, plastik,
metal, cam, kâğıt, karton, kompozit ve benzeri
ambalaj atıklarını biriktirmek, kaynağında
ayrıştırmak ve OSB’ye vermekle yükümlüdür.
OSB bu atıkları çevre mevzuatına uygun olarak
toplar, depolar, nakleder ve değerlendirir.
Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca
yazılım programı geliştirilmiş ve ilgili tarafların
yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bildirimlerini tamamlaması ve geri kazanım hedeflerini
sağlaması amaçlanmaktadır.
Ancak uygulamaların ve denetimlerin eksikliği, ambalaj atığı üreticilerinin konu hakkında
yeterli bilgiye sahip olmaması ile geri dönüşebilecek olan atıkların bir kısmı yetkisiz kişilerce
sağlıksız koşullarda toplanmakta ve sistem inhibe edilerek kayıt dışına çıkmaktadır. Bunun gibi
uygulamalar ise gerçekçi olmayan geri kazanım
hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşamayan piyasaya sürenlerin yüksek bedeller
ödeyerek, geri kazanım hedeflerini sağlamaya
çalışması ile sonuçlanmaktadır.
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Hassasiyette
uç nokta
Üretimini yaptığınız ürünlerdeki kalite
standartları hakkında bilgi verebilir misiniz? Firmanızı ‘üretim’ sahasında diğer
firmalardan hangi özellikler ayırmaktadır?
ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemine sahip olan ve bünyesinde titizlikle
uygulayan firmamız, ürünlerine CE, LVD
gibi belgeler alarak uluslararası standartlarda üretim ve güvenlik kalitesine
ulaşmıştır. Ürünlerimiz endüstride en
çok tercih edilen en iyi marka firmaların
mekanik, elektrik ve elektronik malzemelerini kullanarak yüksek hassasiyetle
imal etmektedir.

Erkekoğlu Pres Genel
Müdürü Mustafa Kılıç,
verim yükseltmenin
yolunun Ar-Ge’den
geçtiğini dile getirdi.
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HIZ, HASSASIYET, KALITE…

Makinelerin
dilinden anlıyor
Anadolu Yakası OSB’de modern fabrikasında yer alıyoruz.

Mekanik preste yüksek
hassasiyetin adresi Erkekoğlu,
üretim ve verim atağına
kalkıyor. Erkekoğlu Pres Genel
Müdürü Mustafa Kılıç, makine
yatırımlarını artıracak olan
firmanın Ar-Ge’yle verim
yükselteceğini belirtiyor.

Erkekoğlu Pres Genel Müdürü Mustafa
Kılıç, SINAİ’ye konuştu. İstanbul Anadolu
Yakası OSB’nin yarım asırlık firması Erkekoğlu’nun mekanik preslerin üretiminde
A kalite metotlar tercih ettiğini belirten
Genel Müdür Mustafa Kılıç; “Ürünlerimiz
endüstride en çok tercih edilen en iyi marka firmaların mekanik, elektrik ve elektronik malzemelerini yüksek hassasiyetle imal
etmektedir” diye konuştu. Firmanın üretim
kapasitesini ve işgücü verimliliğini Ar-Ge
çalışmalarıyla yükseltmeyi sürdüreceğini
belirten Mustafa Kılıç, yeni yatırım yılında
üretim tesisini büyütmeye ve makine
yatırımlarına odaklanacaklarını ifade etti.
Sektörlerin sorunlarını çözmede ‘lobi’
gücünü değerlendirmesi gerektiğini dile
getiren Kılıç, gelişmek isteyen işletmelere
de mesaj vermeyi unutmadı:

Köklü geçmişe sahip
Firmanızın kuruluş tarihçesi ve kurumsal
kimliği hakkında bilgi verebilir misiniz?
Üretim serüveninize nasıl başladınız?
Erkekoğlu Pres Makine, 50 yıla yakın geçmişi ve tecrübesi ile ülkemiz sanayisinin en
eski pres makine imalatçılarından biridir.
Firmamızın tarihsel yolculuğu 1966 yılında
Topçular’da başlamış, İmes Sanayi Sitesi
ile devam etmiştir. Günümüzde İstanbul

Satış ve pazarlama faaliyetleriniz hakkında istatistikî verilerle desteklenmiş bir
değerlendirmede bulunabilir misiniz?
Firmamız mekanik preslerin tasarımı, imalatı, satışı ve satış sonrası servis hizmetlerini vermektedir. Firmamızın ürün portföyünü; C tipi Eksantrik Presler, H tipi Eksantrik
Presler, D tipi Eksantrik Presler, Yüksek Hızlı
Presler, Mekanik Transfer Presleri, İspanyolet ve O Tipi Gibi Özel Üretim Presler,
Pnömatik Kavrama ve Fren Kombinasyonları olarak sayabiliriz.
Üretim tesisiniz ne zaman kuruldu? Fabrika alanı, makine parkı ve çalışan sayısı
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Üretim tesisimiz firmamızla birlikte kurulmuştur. Firmamız şu an bin 600 metrekare
kapalı alanda 40’a yakın çalışanı ile hizmet
vermektedir. Firmamızda talaşlı imalat,
kaynak ve pres makine montaj bölümlerimizde konvansiyonel ve CNC çeşitli tip ve
sayıda makineler bulunmaktadır.

“Fabrikamız genişleyecek”
Sektörün gelişimine paralel olarak yeni
yatırımlar düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız, hangi ürün veya alan üzerinde
yoğunlaşacağınıza dair ufak bir bilgilendirmede bulunabilir misiniz?

İşgücü
verimliliğine
vurgu
Firma olarak orta ve uzun vadeli planlarınız hakkında detay verebilir misiniz?
Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları/GSMH oranı
sürekli artmaktadır. 2003 yılında yüzde 0,5
olan bu oran, geçen on yılda iki kat artarak
yaklaşık yüzde 1 seviyesine çıkmıştır. Biz
de bu gelişmeden pay almak ve üretim kapasitemizi daha da arttırmak adına, işgücü
verimliliğini yükseltmeyi ve bunu yeni projelerimizle gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Ayrıca pnömatik kavrama tasarımlarımızın
yanına hidrolik kavrama tasarımlarımızı
ekledik. İleri teknoloji uygulamalarını kendine ilke edinen Erkekoğlu Pres Makina,
bu kapsamda Türkiye’nin 1000 X 2500
milimetre tabla ölçüsüne sahip, 250 ton
kapasiteli, 500 vuruş/dakika hızındaki
ilk en büyük ve en hızlı link mekanizmalı
presinin imalatını gerçekleştirmiştir. Otomotiv ve Beyaz Eşya sanayinde kullanılan
gelişmiş tip preslerin tasarım ve geliştirme
çalışmalarına devam etmekteyiz.

Ülkemiz 2023’te 100 milyar dolar makine
ihracatı gerçekleştirerek dünyada ilk 5 makine ihracatçısı ülke arasına girmek gibi bir
hedef koymuştur. Türkiye toplam ihracatı
içinde yüzde 10 civarında olan makine payını yüzde 20’ye çıkaracaktır. Bu bilgilerden
hareketle biz de bu yöndeki yatırımlarımızı arttırmayı düşünüyoruz. Bu yatırım
OSB’de çok daha büyük bir fabrika binası
ve CNC makinalarımızın sayısını arttırmakla
olacaktır. Yeni fikirler üzerine çalışıyoruz ve
bunlara yatırım yapıyoruz.

35

RÖPORTAJ

Sektörün ilacı:
İhtisas gümrükler
Sektörünüzde yaşadığınız sıkıntılar neler, sektör hakkında bir değerlendirme
yapabilir misiniz?

“Sektörel
lobiler
oluşturulmalı”
Genel olarak endüstri camiasına, özel
olarak da gelişmek isteyen işletmelere
iletmek istediğiniz mesajlar nelerdir?
Gelişmiş ülkelerde sivil toplum örgütleri ve
mesleki dernekler çok etkin konumdadır.
Sektörünüzün sorunlarına çözüm bulmak
ve etkin olmanın yolu bu derneklere üye
olmak, yönetimlerinde yer almak, sektör
adına çalışmalarda bulunmak ve lobi yapmak olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle
firmalarımızın Makine İmalatçıları Birliği
(MİB) veya SAHA İstanbul gibi ilgili derneklere üyeliği çok büyük önem taşımaktadır.
30’a yakın makine derneğinin çatı kuruluşu
olarak kurulan MAKFED (Makine İmalat
Sanayi Dernekleri Federasyonu)’in amacı;
Türk makine imalatı sektörünün, diğer
yan sektörler ile beraber ilerlemesine ve
kalkınmasına katkıda bulunmak, makine
sanayi ile ilgili tüm sektörel politika ve
uygulamaların oluşmasında, sektörün yan
sanayii ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamak,
sektörel kuruluşları geniş ve demokratik
bir katılımla dayanışma ve işbirliğine açık
bir tutum ve sektörel bütünleşmeyi hedefleyen bir yöntem anlayışı içinde bünyesinde toplayarak, üye dernekler ve bunlara
üye meslek mensupları arasında var olan
dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmaktır.
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Evvela ihtisas gümrükleri oluşturulmalı,
ihraç edilen makinaların küçük çaplı tamir
veya yedek parça konusundaki gümrük
prosedür ve masrafları yeniden makul
şekilde düzenlenmelidir. Bu düzenleme
makine ihracatı yapan yerli üreticilerimizin rekabetini olumlu yönde geliştirecektir. GTIP Numaraları 12 hane olmalıdır.
Bu kodlar ithal ve ihraç edilen malları net
olarak tanımlamalıdır. Makine alımlarında
KDV’nin leasingde yüzde 1’e indirilmesi,
yurt dışından ithal edilen makinelerde
KDV ve vergi teşvikleri ve hatta KKDF
vergisinin kaldırılması ithalatçıların işine
yaracaktır. Biz ithalata asla karşı değiliz ancak yerli makine imalatçılarının zarar görmesini istemiyoruz. İstanbul’da yer alan
OSB bölgeleri metro ulaşım ağına dahil
edilmelidir. Makine Sektörü yapısı gereği
ürettiği ürünler için uzun vadeli garanti ve
servis süreleri vermektedir. Sürelerin uzun
olması sektördeki riskleri ve maliyetleri
artırmaktadır. Hâlbuki Hizmet ve İnşaat
sektörlerindeki kazançlar bu sektörleri
daha cazip hale getirmiştir. Makine sektörünün GSMH içindeki payı yüzde 26’lardan günümüzde yüzde 16 seviyelerine
kadar düşmüştür. Bu nedenle sektörler
arası dengesizliğin giderilmesine yönelik
çözünler üretilmelidir. Mesleki eğitim
sistemi yeniden ele alınmalıdır. Oluşturulacak bölgesel “Sürekli Eğitim Merkezleri”
ile fabrikalarda çalışan usta ve operatörlerin sürekli eğitimleri sağlanmalıdır. Tüm
OSB’lerde getirilecek bir zorunluluk ile
“Mavi Yaka Eğitim Merkezi” oluşturulmalı ve bulunduğu OSB’deki firmaların

ihtiyacını karşılayacak eğitimler verilmeli,
öğrenciler aynı OSB’nin fabrikalarında staj
yapmalılardır. Makine envanteri çalışması
yapılmalı, makinelere araç plakası gibi plakalar verilmesi ve firmaların bu makinaları
teminat gösterip ucuz ve uzun vadeli
krediler alması sağlanmalıdır. KDV iadeleri
kolaylaştırılmalıdır. Almanya başta olmak
üzere tüm gelişmiş ülkeler “Endüstri 4.0
(4. Sanayi Devrimi)” için milyarlarca Euro
yatırım yapmaktadır. Ülkemiz bu konuda
geride kalmamalıdır.
Sektörünüzde yurt dışına yönelik çalışmaların zorlukları nelerdir? Bu zorlukların yanında, yurt dışında çalışmanın
avantajlarından da söz edebilir misiniz?
Makine imalatı yapan firmaların hedef
ülkelerde pazar araştırması yapması, bu
ülkelerde fuarlara katılması, bayiler ve
müşteriler bulması ve üretimlerinin yarısına yakınını ihraç etmesi en ideal ve sağlıklı
yapıdır. Pazarını iç pazar, ihracat, ülke ve
sektör bazında çeşitlendiren firmalar olası
ekonomik krizlerden fazla etkilenmezler.
Sağlıklı büyürler. Ülkemizde en büyük
sorun firmalarımızın ya çok büyük ya çok
küçük olmalarıdır. Hollanda’da olduğu
gibi orta ölçekteki firmaların çok sayıda
olmasını sağlamak zorundayız. Yurt dışına
yönelik çalışmaların zorluklarını ana başlıklarıyla sayacak olursak; Yurt dışına ihraç
ettiğimiz makinalarımız büyük hacimli ve
oldukça ağır olduklarından nakliye, KDV
iadesi konusu, satış sonrası tamir için
gelen makine parçasının gümrükten çekilmesinde harcanan para, zaman vb. gibi
sorunlar ihracat yapan makine firmalarını
rakiplerine karşı dezavantajlı duruma
sokmaktadır.

Maliyette azami avantaj
OSB içerisinde üretmenin artıları nelerdir?
Birlikten kuvvet doğar. OSB içinde
üretmenin avantajları başta elektrik ve
doğalgaz olmak üzere daha düşük enerji
maliyetleri. Güvenlik. Ortak satın alma

projeleri. Eğitim ve seminerler. Yan sanayiye kolayca ulaşım avantajlarıdır. Yakın
bir gelecekte OSB ve sanayi bölgeleri
haricinde kalan alanlardaki üreticilerin
AB ülkelerine ihracat yapamayacaklarına
ilişkin bir kanun gelirse şaşırmayalım.
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İklimlendirme sektöründe
kiralama dönemi
Satın alma opsiyonlu kiralanabilir chillerlarıyla
müşterilerini ‘havaya’ uçuran Trane, 2016’da
cihaz kapasitesini artırmayı planlıyor. Trane
Klima Kiralama Müdürü Gülçin Kara, kiralamanın sayısız avantajları olduğunu belirtiyor.

Trane Klima Kiralama Müdürü
Gülçin Kara, SINAİ’ye sektörel
değerlendirmelerde bulundu.
Kiralanabilen chillerlarıyla Türkiye’nin iklimlendirme sektörüne
farklı bir hizmet anlayışı getiren
Trane’in, iklimlendirme çözümlerinde dünya markası olduğunu
belirten Kiralama Müdürü Gülçin
Kara, 2013 yılında 100’üncü yılını
kutlayan ABD menşeli firmanın
Türkiye ayağında ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme pazarına
yönelik değer üretildiğini açıkladı.
Kiralama filosunda 15 adet chiller
bulunan firma, 2016 yılında filo
cihaz kapasitesini 30 adet olarak
planladı. Ölçek fark etmeksizin,
birçok firmalarının kendilerini
tercih ettiğini ifade eden Gülçin Kara; “Satın alma opsiyonlu
kiralama hizmetlerimizle gelecek
talepleri karşılamaya hazırız.
Müşterilerimizi, kiralamanın sayısız avantajlarından yararlandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Küçük firmalar da
kiralıyor
Her geçen gün Türkiye’de firmaların kiralama talebi artıyor
mu?
Sadece büyük ölçekli ve
yabancı sermayeye sahip firmalar değil küçük ölçekli ve
yüzde 100 yerli sermayeye
sahip olan firmalar da artık
kiralama yapmayı tercih
ediyor. Yeni nesil iş planları
daha çok kendi yaptıkları
işe odaklanarak verimlerini arttırmayı ve kendi
işlerine yatırım yapmayı
hedefliyor. Trane, her yıl
büyüyen cihaz kapasitesi
ve servis operasyonu ile
gelecek talepleri karşıla-
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maya hazır olduğunu belirtiyor.

Saymakla bitmeyen
kiralama avantajları
Kiralama hizmetinin tercih edilmesinin sebepleri nelerdir?
Yatırım yapacak paranız kısıtlı
ise o parayı en verimli ve planlı
şekilde kullanmanız gerekir. Sermayeyi çeşitli işlere böldüğünüz
takdirde avantaj kaybedersiniz.
Kiralama hizmeti, kendi işinize
yatırım yapma imkânı sunuyor ve
gerçek işinize odaklanabiliyorsunuz. Ayrıca cihazların bakımıyla,
kullanım eğitimi ve ikinci el değeri ile uğraşmıyorsunuz. Kiralama
hizmetinin ayrıca muhasebe
açısından birtakım avantajları
vardır. Kiralama yaptığınızda fiili
harcamanızla muhasebedeki
gider yapınızı birbirine eşleştirmiş
oluyorsunuz fakat satın alma yaptığınız zamanlar bunlar çoğunlukla eş gitmiyor. Kiralama hizmeti
ile her şey dahil konsalide fatura
ve direkt giderleşme olanağınız
oluyor.
Müşteri ziyaretleri ve katılım
gösterilen platformlarda chiller
cihazının firmalar tarafından
yatırım yapmak yerine kiralanabilir olması, hızlı hizmet sunumu,
kira süresi boyunca cihazların
garantiye sahip olması, cihaz
alımı yapıldıktan sonra da bakım
anlaşması yapılmasına gerek kalmadan arıza durumlarında dahi
sunulan hizmet garantisi ile arıza
durumlarında oluşabilecek sürpriz bütçeleri ortadan kaldırmak,
tercih edilen zaman için hizmet
almak, eski cihazları yerine tercih
edilecek son teknoloji ile üretilmiş cihazlar ile enerji verimliliğini
sağlamak, gerçek işinize yatırım
yapma imkânını sunmaktadır.
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Hizmet
kapasitesini
katladı
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme
sektöründe operasyonel kiralama ile bir
ilki gerçekleştirdiniz…

Sektörler ‘Trane’ diyor
Trane’in ürün ve hizmetleri, özellikle
hangi sektörler tarafından tercih edilmektedir?
Trane olarak, tüm sektörlere istenilen cihaz özelliklerine uygun hizmet veriyoruz.
Trane’in yer aldığı projeler arasında tüm

sanayi üretim ve inşaat firmaları bulunuyor. Müşterilerimize konforun da hizmetini veriyoruz. Kiralama hizmetlerini
sadece acil kısa süreli ihtiyaçlar için değil
aynı zamanda uzun dönem ve satın alma
opsiyonlu kiralama hizmeti çerçevesinde
veriyoruz.

Bundan 2 sene önce chiller cihazlarının kiralanabileceği 5 adetlik filolarımız
mevcuttu ve gelen talepler yalnızca acil
ihtiyaçlar üzerineydi. 2015 yılında 30’dan
fazla firmaya kiralama yapmaya başladık. Trane, sahip olduğu yenilikçi hizmet
anlayışına duyduğu inancı asla kaybetmeyerek, sektöründe ayrı bir hizmet sahası
kurmaya ve yeni başarılara imza atmaya
devam edecektir.
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Kanserde akıllı test dönemi
Prof. Dr. Hüseyin BALOĞLU
Patoloji Uzmanı
Anadolu Sağlık Merkezi

Kanserli hücreleri ve sayılarını tespit ediyor,

laşımda bulunan diğer hücreleri yoğun olarak

hatta kanserin türünü söylüyor… Üstelik

içeren bir sıvı oluşturarak sonraki işlemlerde

bunları basit bir kan testiyle ve çok erken bir

kullanılmak üzere hazırlıyor. İkinci aşamada,

dönemde ortaya koyabiliyor. Bir test düşünün;

bu sıvı içinde kanser hücresi olup olmadığı,

adeta bir dedektif gibi, kanınızda dolaşan

kanserli hücrelerin yüzeyindeki özellikler baz

kanserli hücreleri buluyor ve sayılarını, hatta

alınarak inceleniyor. Söz konusu özellikler

hangi tür kanser olduğu bilgilerini sizinle

mevcutsa ve hücrelerin sayısı belirli bir mikta-

paylaşıyor. Böylelikle kanser daha yolun çok

rın üstündeyse kesin kanser tanısı konabiliyor.

başındayken önlem alma şansınız oluyor.

Böylelikle yeni yöntem hem kanserli hücreleri
yakalıyor hem sayısını gösteriyor hem de han-

Klasik kanser
evrelemesinde; tümörün
belirli bir boyuta gelmesi,
lenf noduna yayılması ve
bulunduğu yerde uzak
organlara yayılması gibi
parametreler kullanılıyor.
Kansere bambaşka bir
bakış açısı getiren yeni
sistem sayesinde ise;
tümör belirli bir boyuta
erişmeden, henüz çok
küçük boyutlardayken
kandaki hücreleri tespit
edilebiliyor…

Amerikan İlaç Dairesi (FDA)’nden bazı kanser

gi tür kanser olduğu bilgisini veriyor. Tüm bu

türleri için onay alan ve şu an için çok az ül-

aşamalar toplam 4 günde tamamlanabiliyor.

kede (Almanya, İtalya ve ABD gibi) uygulanan
yeni yöntem, artık Türkiye’de de kullanılıyor.

Nasıl bir yöntem?

Kanseri çok erken
dönemde yakalıyor!
Klasik kanser evrelemesinde bilindiği üze-

Kan verme sorunu olmayan her hastaya

re; tümörün belirli bir boyuta gelmesi, lenf

uygulanabilen yeni yöntemde, hastadan

noduna yayılması ve bulunduğu yerde uzak

alınan bir tüp kan özel bir cihazla inceleniyor.

organlara yayılması gibi parametreler kullanı-

Alınacak kan için hastanın aç ya da tok olması

lıyor. Fakat yeni yöntem sayesinde artık tümör

fark etmiyor. Hatta kan almak için hastanın

belirli bir boyuta erişmeden, yani mevcut

gelmesi gibi bir şart da yok. Ancak sağlıklı bir

tarama yöntemleriyle yakalanabilecek boyuta

sonuç için, gün içinde alınan kanın normal oda

dahi erişmeden kana karışan hücrelerini tespit

ısısı şartlarında 30 saat içinde işleme konması

edilebiliyor. Bu da kanserde “çok erken dö-

zorunlu. İlk aşamada, alınan kanın içindeki

nemlerine tanımlanabilme olanağı“ anlamına

normal kan bileşimini oluşturan hücreler ayırt

geliyor.

edilirken; bazı özel algoritmalar aracılığıyla,
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başka hücre yapıları olup olmadığı tespit edili-

Kanser tanısından sonra tedavi sürecine geçili-

yor. Kanın kendi hücrelerini ekarte ederek do-

yor. Yeni sistemde, dolaşımdaki kanda görülen

SAĞLIK

kanserli hücrelerin sayısında, tedaviden önce

“yüzde 100 kanser yoktur” olarak yorumlan-

bağırsak tümörleri gibi) yeni yöntem sayesinde

ve hemen tedaviden çok kısa süre sonra da

mamalıdır. Çünkü büyüyen kanserli dokudan

erkenden fark edilebiliyor. Bir konuda şanslıyız

bakılmak suretiyle sayısal anlamda herhangi

henüz kana geçmemiş hücreler olabiliyor. Ya

ki, bu kanser türlerinin kanın diğer hücrelerin-

bir azalma olup olmadığı inceleniyor. Bu da te-

da kanserli hücreler yüzey özelliklerini değişti-

de olmayan belirteçleri var ve bunlar kullanıla-

davinin kanser hücreleri üzerinde nasıl bir etki

rerek tanınamaz hale gelebiliyor. Bu nedenle

rak kandaki diğer hücrelerden ayırt edilebiliyor

oluşturduğuna ilişkin önemli bilgiler sağlıyor.

tümör hücrelerinin saptanamaması tam olarak

ve sonraki aşamalarda da hangi organa ait

kanser yokluğu anlamı taşımıyor. Fakat kanserli

olduğu bulunabiliyor.

Tedavide birinci kürün (ilaç uygulamaları)

hücreler tespit edilmişse ve belirli bir sayının

ardından 1-2 hafta sonra bile olumlu sonuç-

üstündeyse, bu durum aksi kanıtlanana kadar

ları dolaşımdaki tümör hücrelerinde görmek

kanserin varlığı anlamı taşıyor ve önemli bir

mümkün olabiliyor.

kanıt olarak kabul ediliyor.

Kanser hücresi
bulunmazsa…

Her kanser türü
için geçerli mi?

Yeni yöntem ne gibi
avantajlar sağlıyor?
-Kanserin daha erken dönemde fark edilmesi,
-Tedavinin erkenden düzenlenmesini ve kanserin tedaviye cevap verip vermediğinin
daha önceden kestirilmesi,

Peki, kanda herhangi bir kanserli hücre tespit

Kanser hastalıklarının önemli bir kısmını oluş-

-Kişiye özel tedavi planlanması

edilmezse bunun anlamı nedir? Bu asla,

tuıran kanserler (akciğer, meme, prostat, kalın

-Hastaya daha konforlu bir tarama süreci.

Anadolu Hastanesi
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İş gücü
göçünü
durdurdu

İzmir’de kurulu olan İzmir Tekstil iplik fabrikasının ortaklık teklifine olumlu yanıt veren
Arıcı, aynı zamanda Genel Müdürü olduğu
firmanın işlerini ilerleterek, firmaya teşvik
belgesi almaya hak kazandırdı. Her geçen
gün işlerini daha iyi hale getiren Arıcı ve
ekibi, finans olanaklarının artmasıyla birlikte yeni yatırımlara devam etti. Arıcı, 1987
yılında kendi deyimi ile ‘tüccarlığı kendisine öğreten ağabeyi’, iş ortağı Nevzat
Koru’nun vefat etmesinin ardından 1987
senesinde kendi firmasını kurdu ve tekstil
işine adımını attı. Firmasının dümenine
geçerek birbirinden başarılı işlere imza
atan Arıcı; “1987 yılında kurulduk ve işe el
örgüsü kazakla başladık. El örgüsü kazakla
iki defa ‘Bacasız En Büyük Firma’ olarak
İhracatçılar Birliği tarafından seçildik. Bir yıl
içerisinde 3 bin 165 kişinin çalıştığı bir firma haline geldik. ‘Bacasız En Büyük Firma
ve En Fazla İstihdam Sağlayan Kuruluş’ plaketini aldık. İlerleyen dönemde konfeksiyon işine başladık. 1992’de üretimlerimizi
ihraç etmeye başladık. İhracata, Paris’teki
Disney firmasına, Disneyland Parkı’nda
satışa sunulan ürünleri yaparak adım attık.
O tarihten bu yana, yani 23 yıldır kesintisiz
olarak Disney’in ürünlerini imal ediyoruz.
Bu işlere başladığımız dönemde İzmir’de
baskı makinesi yoktu. İzmir, el baskısı ile
kendini idare ediyordu. İzmir’de yalnızca
bir firmada bir adet baskı makinesi vardı.
Biz de bundan esinlenerek bir baskı tesisi
kurduk. Önce bir makine aldık ve İzmirli
tekstilcilerin İstanbul’a gitmesini önledik.
As Baskı olarak başladığımız baskı işinde
gün geçtikçe büyüdük. Her sene makinelerimizi artırdık. Derken 4-5 sene içerisinde
İzmir’de en büyük kapasiteyi yakaladık.
Öyle ki bir zamanlar İstanbul’a baskı yaptırmaya giden sanayicimiz bir yana dursun,
İstanbullu üreticiler müşterimiz haline
geldi. Aynı şekilde devam ediyoruz. Biz
teknoloji sevdalısıyız. Her yeni teknolojiyi
bünyemize kazandırmak istiyoruz. Böylece
hem müşteri portföyümüz ve bilgi dağarcığımız gelişiyor, hem de üreticiler mallarına
baskı yaptırmak için İstanbul’a gitmek
zorunda kalmıyor” şeklinde konuştu.
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As Baskı Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Arıcı, azminin karşılığını alan
başarılı bir isim…

KITALARI AŞAN TICARI ZEKA:

El örgüsü kazaktan
Disneyland’a…
Burslu okuyan mühendis Hüseyin Arıcı’nın Disneyland duvarlarını yıkan ticari zekası, yokluktan doğarak entegre tesise uzanan bir başarı
hikayesini oluşturdu...

BAŞARI HİKAYESİ

İstanbullu firmaların aranılan ismi hale
gelmenin haklı gururunu yaşıyor. Tüm
çalışanlarının ‘baba’ olarak nitelendirdiği;
efendiliği, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile
herkesin kalbinde taht kuran Hüseyin Arıcı’nın ‘yoklukla’ başlayan başarı hikâyesi,
hayranlık uyandıracak cinsten…

Özel sektörden teklif yağdı
Bilgi birikimi, tecrübesi ve pozitif enerjisi
ile girdiği her kuruma ‘cansuyu’ veren
Arıcı, Ege Üniversitesi’ne burslu olarak
başladığı Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden derece ile mezun oldu. “Yeni
tesisler kurma” hayalini projeleştiren ve
başarıyla tamamlayarak diplomasını alan
Arıcı, mezuniyetin ardından Sümerbank’a
transfer oldu. Kısa sürede Sümerbank’ta
işletme müdürlüğü görevini üstlenen
Arıcı, kurumun en genç İşletme Müdürü sıfatını aldı. Kısa bir süre sonra özel
sektörden ‘transfer’ teklifleri almaya
başlayan, Sümerbank’ın ardından 10 kat
yüksek maaşla Demirbank Grubu’na ait
Kayseri Tekstil firmasının teknik müdürlüğü görevini üstlenen Arıcı, burada 7 yıl
çalıştıktan sonra kendi işini kurmak için
kolları sıvadı.

Yokluktan entegre tesise…

Kurulduğu yıl Ege İhracatçı Birlikleri
tarafından yılın en büyük bacasız üretim
yapan ve istihdam sağlayan firması
seçilen As Baskı’nın gönüllere taht kuran
Yönetim Kurulu Başkanı Tekstil Yüksek
Mühendisi ve aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Hüseyin
Arıcı’nın başarı hikâyesi imrendiriyor…
El örgüsü kazakla başladığı üretim
yolculuğuna bugün Disney, Zara, H&M,
Bershka gibi dünya markalarının önde
gelen tedarikçisi olmayı başararak devam
eden Arıcı, konfeksiyonun yanı sıra tekstil
baskısı üzerine kurduğu As Baskı fabrikası
ile bir zamanlar İstanbul’a konfeksiyon
ürünlerine baskı yaptırmaya giden firmaları kendine çekmek bir yana dursun,

Bugün, konfeksiyon ve baskı grubunda
toplam 200 kişiye istihdam sağlayan Arıcı, yeni açtıkları ve dünyanın önde gelen
markalarına hazırladıkları koleksiyonlarla
ses getiren grafik bölümleri hakkında;
“Zara, H&M, Bershka gibi dünya markalarına hazırladığımız koleksiyonlarla
büyük başarı sağlayan grafik bölümlerimiz sayesinde, tam anlamıyla entegre bir
tesis haline geldik. Kısa süreler içerisinde
önemli ödüllere layık görülmenin, dünya
markalarının aradığı isim olma başarısının altında nitelikle insanlarla birlikte
çalışmak, kaliteden asla ödün vermemek
ve yapamayacağın işlerin altına imza
atmamak yatıyor. Biz, her elemanımıza
düzenli olarak mesleki eğitim veririz. Tüm
işçilerimiz nitelikli ve alanında ihtiyacı
olan her türlü eğitime ve donanıma sahip olmasına rağmen iş yerimizde hizmet
veren eğitim uzmanımıza ayda bir kere
tüm personelimize çeşitli konularda eğitim verdiririz” açıklamalarında bulundu.
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TANITIM

ANADOLU’NUN ÜRETIM ÜSSÜNDE GERI SAYIM:

Makine sevdalıları KONMAK’a hazır

Bölge sanayicilerini
buluşturacak KONMAK 2016
Fuarı, on binlerce ziyaretçiyi
ağırlayacak. Makine ve metal
sektörlerinin yeni
teknolojilerle buluşacağı
fuar, işbirliklerinin
kurulmasına aracı olacak.

Kuruluşumuz TÜYAP Konya Fuarcılık’ın,
Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları
Derneği, Makine İmalatçıları Birliği işbirliği, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi
Odası ve Makine Mühendisleri Odası
Konya Şubesi ve KOSGEB’in destekleriyle
düzenleyeceği KONMAK 2016 Konya
13.Uluslararası Metal İşleme Makineleri,
Kaynak, Kesme, Yan Sanayileri, Ekipmanları, Delme Teknolojileri, Malzemeler ve
El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı 28
Nisan – 01 Mayıs 2016 tarihleri arasında
İSKON, KONELEX ve KONYA SAC İŞLEME
TEKNOLOJİLERİ Fuarları ile eş zamanlı
olarak Konya Ticaret Odası- TÜYAP Konya
Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

KOBİ cenneti
Konya buluşmaya hazır
Tarımdan, otomotive, makine sanayinden ayakkabıya kadar 80 farklı konuda
üretim yapan Anadolu’nun KOBİ cenneti
Konya’da düzenlenecek olan Fuar, üretim
değerlerinin yükselmesine ve yeni teknolojilerin gelişmesine öncülük edecek
platform görevi görecek. KONMAK 2016
Fuarı yurtiçi ve yurtdışından gelecek
alım heyetlerinin yanı sıra, ülkemizin en
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önemli kuruluşlarının yöneticilerine de ev
sahipliği yapacak.
28-29-30 Nisan 2016 tarihlerinde
10.00-19.00, 01 Mayıs 2016 Pazar günü
ise 10.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaret
edilebilecek etkinlikle ilgili konuşan TÜYAP Konya Fuarcılık Genel Müdürü İlhan
Ersözlü; “Geçen yıla
oranla yüzde 25 oranında artan ziyaretçi oranına
sahip olması
beklenen
fuar, Anadolu’daki
en etkili
buluşma
olarak hatırlanacak”
değerlendirmesinde
bulunuyor.
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Katılımcılara
büyük fırsat

İFO İstanbul Fuar
Hizmetleri Fuarlar
Proje Direktörü
Seda Bozkurt

Firmaların, çevresel zorunluluklarını yerine
getirmelerinin yanı sıra, atık imha ve satın
alma maliyetlerini azaltarak yeni kar kaynakları da elde etmelerini sağlayan Atık Yönetimi’ne dair her şey Avrasya’nın, lider çevre
teknolojileri fuarı REW İstanbul 2016’da, tek
bir çatı altında sergilenecek. “Katı Atık”, “Atık
Su”, “Atık Gaz” ve “Yeşil Enerji” ana başlıkları
altında düzenlenen fuarda 27 ülkeden 350
firmanın ağırlanması ve organizasyonu üç
gün boyunca 12 bin profesyonelin ziyaret
etmesi bekleniyor. Bu sene de İSG Avrasya İş
Sağlığı ve Güvenliği Fuarı’yla eş zamanlı olarak
düzenlenecek REW İstanbul’u ziyaret eden
profesyoneller, hem çevre teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri karşılaştırma,
hem de iş sağlığı ve güvenliği alanında ihtiyaç
duydukları ekipman, teknoloji ve hizmetleri
bir arada görme imkanına sahip olacaklar.
REW İstanbul 2016, konferanslarında atık
yönetiminden elde edilecek faydalar ve bunların yolları paylaşılacak. Yaşanabilir çevrenin
ve sürdürülebilir ekonominin geleceğini bugünden şekillendiren teknolojilere ev sahipliği
yapacak olan REW İstanbul 2016, sadece
sergilenen ürün ve hizmetlerle değil, konferans programlarıyla da firmalara ışık tutacak.
Fuar süresince gerçekleştirilecek panellerde,
alanlarında uzman konuşmacılar, doğru atık
yönetim sistemlerinin nasıl olması gerektiğine ve bundan sağlanan faydalara yönelik
sunumlar gerçekleştirecek. Detaylı bilgi www.
rewistanbul.com adresinde.

ŞIRKETLER, REW İSTANBUL’DA BULUŞACAK:

Atık yönetimi
konuşulacak
İFO İstanbul Fuar Hizmetleri
Fuarlar Proje Direktörü Seda
Bozkurt, atık yönetiminde sürdürülebilir teknolojilerin REW
İstanbul 2016’da meraklılarıyla
buluşacağını belirtti.
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Başta sanayi tesisleri ve KOBİ’ler olmak
üzere üretim yapan firmaların, rekabette öne geçerek karlılıklarını artırma
yolunda ağırlık verdiği yöntemlerden
olan enerji ve atık yönetimi, İFO Fuarcılık tarafından 28-30 Nisan tarihlerinde
Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek
12. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre
Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı REW
İstanbul 2016’da gündeme gelecek.

Şirketlerin daha üretim aşamasından
başlayarak karlılıklarını artırmalarına katkı sağlayacak yeni teknoloji ve sistemler
bir arada sunulacağı fuara, 27 ülkeden
katılımın sağlanmasının beklendiğini
belirten İFO İstanbul Fuar Hizmetleri
Fuarlar Proje Direktörü Seda Bozkurt;
“Sürdürülebilir teknolojilere ev sahipliği
yapacak olan fuar, firmalara ışık tutacak”
diye konuştu.
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ÜRETIM REFORM PAKETI BEREKETIYLE GELIYOR:

Yeni yatırım
bölgelerine zemin
Yatırım ve üretim ortamını
iyileştirecek, yeni nesil yatırım
bölgelerinin dönüşümüne
öncelik tanıyacak ve nitelikli
eğitim önlemleriyle istihdama
kalifiye çözümler sunacak
Üretim Reform
Paketi şekilleniyor.
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OSB’lerin üretim yeri kaygısı son bulacak.
Yerli, yenilikçi ve yeşil üretim sevdalısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın
başlatılmasına önderlik ettiği, sanayinin
gelişimini hızlandıran çalışmalarıyla
adından söz ettiren Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım’ın şekillendirdiği
Üretim Reform Paketi’nin detayları belli
olmaya başladı. Ankara’da sektör temsilcileriyle düzenlenen çalıştayla ana hatları
ortaya konan ve 7 başlık altında toplanan
konular; Yeni Nesil Yatırım Bölgeleri ve
Mevcut Yatırım Bölgelerinin Dönüşümü,
Yatırım ve Üretim Ekosisteminin Güçlendirilmesi, Teşvik, Destek, Muafiyetler
ve Finansmana Erişim, Nitelikli İş Gücü,
Yerli, Yeşil, Yenilikçi, Teknoloji Odaklı ve
Yüksek Katma Değerli Üretim, Uluslararası Rekabet, Standardizasyon, Markalaşma, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ve Akıllı
Üretim Sistemleri olarak belirlenmişti.
Paket’in yol haritası ve stratejileri, 2023
hedefleri ekseninde şekillendi:

Yatırımın önünde engel
kalmayacak
Uluslararası pazarlarda rekabet edebilen
bir sanayiye altyapı oluşturmak için hazırlanan Üretim Reform Paketi’nde ‘Yeni
Nesil Yatırım Bölgeleri ve Mevcut Yatırım
Bölgelerinin Dönüşümü’ başlığı altında
3Y Yatırım Bölgeleri, Yeni Nesil Yatırım
Bölgelerinin Oluşumunda Paydaşların
Rolü, Yeni Nesil Yatırım Bölgelerinin
Oluşumuna Yönelik Destek Mekanizmaları ve Mevcut Yatırım Bölgelerinin Yeni
Nesil Yatırım Bölgelerine Dönüşümünde
Yaşanılabilecek Zorluklar alt başlıkları
bulunuyor. Yeni yatırım bölgeleriyle
endüstrinin hareket alanını genişletecek
olan tasarı, Yatırım ve Üretim Ekosisteminin Güçlendirilmesi kapsamında Yatırım
Alanlarının Belirlenmesi ve Planlanması,
Sanayi Planlamasının Bir Otorite Tarafından Yönetilmesi, Yüksek Teknolojili
Yatırımlar İçin Uygun Maliyetli Sanayi
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YARIM KALAN HIKÂYEYI

OSB’ler
tamamlayacak

Alanlarının Oluşturulması, Paydaşlar
Arasında Koordinasyon ile Yatırım ve Üretimin Önündeki Engellerin Kaldırılması
ve Tedarik Zincirinde Lojistik konularına
yer verdi.

MYO’larda artış yaşanacak
Teşvik, Destek, Muafiyetler ve Finansmana Erişim başlığını 4’e ayıran paket,
Mevcut Teşvik, Destek, Muafiyetler ve
Finansmana Erişim Araçlarının Değerlendirilmesi, Teşvik Sisteminin Orta-Yüksek
ve Yüksek Teknolojiyi Destekleyecek
Şekilde Düzenlenmesi, Yatırımcıların
Finansmana Erişiminin Kolaylaştırılması
ve Türk Firmalarının Yurtdışında Yapacağı Satın Alma ve Birleşme Modellerini
Destekleyecek Kredi/Teşvik Modeli Oluşturulması konularıyla haşır neşir olacak.
Lisans Eğitiminde Uygulamalı Eğitimin
Artırılması, Yatırım Bölgelerindeki Meslek
Lisesi ve MYO’ların Sayısının Artırılması
ve Eğitim-İstihdam Bağlantısı, Nitelikli
İşgücünü Artırmak Üzere Tersine Beyin
Göçü ve Nitelikli Yabancı İş Gücünün
İstihdamı, Uzmanlaşmış Mühendislik
Firmaları ve Danışmanlık Hizmetlerinin
Geliştirilmesi ve İş Gücü Kapasitesinin
Artırılması İçin Ulusal ve Uluslararası
Kaynaklara Erişim alt başlıklarını Nitelikli
İş Gücü çalışmalarında işleyecek olan Paket, kalifiye iş gücünün sanayiye sağladığı
etkiyi artıracak.

OSB’lere güç takviyesi
Paket, OSB’lerin gücünü ve verimini
artırıcı konu başlıklarına sahip. Yerli,
Yeşil, Yenilikçi, Teknoloji Odaklı ve Yüksek
Katma Değerli Üretimi, Mevcut Üretimde
Teknoloji Yoğunluğunun Yükseltilmesi ve
Kamu Alımları Yoluyla Kilit Teknolojilerin
Geliştirilmesi, Geleneksel Üretim Yapan
Sektörlerde Yenilikçi ve Katma Değeri
Yüksek Ürünlere Geçiş, İthal Bağımlılığı
Yüksek Olan Ara Malların Yerli Üretimi,
Sanayide Enerji Verimliliği ve Endüstriyel Simbiyoz çalışmalarıyla sağlayacak
olan Üretim Reform Paketi, Akıllı Üretim
Sistemleri konulu çalıştay başlığında; Nesnelerin İnterneti, Endüstriyel Dönüşümde
Teknoloji İhtiyacı, Geleceğin Sektörleri
ve Değer Zincirleri, Geleceğin Meslekleri
ve Endüstri 4.0 konularıyla işletmelere
destek olacak. Uluslararası Rekabet,
Standardizasyon, Markalaşma, Piyasa
Gözetimi ve Denetimi’nde Standardizasyon Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması, Dış
Ticaret Temsilcilerimiz ve Üreticilerimiz
Arasında İşbirliği, Yerli Üretimde Markalaşma, Firmaların Riskli Yeni Pazarlara
Girmesi ve Pazar Çeşitliliğinin Artırılması
ve Yerli Üretim, Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetlerini yürütecek olan
Paket, endüstri camiasını güçlendirecek
önlemlerle dolu.

Üretim rekorlarının kırıldığı, ithal edilen
pek çok ürünün üretilmeye başlandığı,
planlı ve çevreci üretimin merkez üssü
OSB’ler adına OSBÜK’ten yerli otomobil
üretimine açık destek geldi.
OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu, yerli
otomobil üretiminin milli bir mesele olduğunu vurgulayarak; “OSB camiası olarak
yerli otomobil üretimini sonuna kadar
destekliyoruz” diye konuştu. Nakıboğlu,
yerli otomobil üretimine yatırım yapmak
isteyen sanayicilere OSB’ler olarak arsa
tahsis etmeye veya gerektiğinde yeni OSB
kurmaya hazır olduklarını ifade ederek;
“Sanayicimiz yerli otomobilimizi üretebilecek teknolojik birikime, potansiyele ve
cesarete; OSB’lerimiz de, yerli otomobil
için gereken uygun yatırım ortamlarına
sahiptir. Yerli otomobil üretimine yatırım
yapmak isteyen sanayicilerimize OSB’ler
olarak kucak açmaya, onlara uygun yatırım
ortamları sunmaya hazırız” şeklinde konuştu. Nakıboğlu OSB’lerin pozitif ayrımcılıklara sahip olduklarını da hatırlatarak;
“Elektrik üretim ve dağıtım yetkisi olan
OSB’ler, katılımcılarına yaptığı yatırımlarla iletim şebekesine erişimi sağlaması
ve toplu alım avantajları ile ucuz ve bir o
kadar da kaliteli enerji sağlamaktadır. Bu
sebeplerle bütün yatırımcıların ve özellikle
yerli otomobil yatırımcılarının tek adresi
OSB olmalıdır” açıklamalarında bulundu.

49

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

OSB’lerin önemi artıyor
OSBÜK, OSB yöneticileriyle
İstanbul’da bir araya geldi. Deri
OSB’de gerçekleştirilen toplantıda konuşan OSBÜK Başkanı
Cahit Nakıboğlu; “OSB’lerin
önemi her geçen gün daha çok
anlaşılıyor” dedi.
OSB Üst Kuruluşu (OSBÜK)’nun “OSB’ler
Bölge İstişare Toplantısı” Deri OSB’nin
ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşti.
İki gün süren programın ilk gününde
OSBÜK’ün bir süredir farklı şehirlerde
gerçekleştirdiği yönetim kurulu ve bölge
müdürleri toplantısı yapıldı. Toplantıda;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
gerçekleştirdiği “Üretim Reform Çalıştayı”nın çıktıları masaya yatırıldı.

“OSB’lerin
envanteri çıkarılmalı”
“OSB Bölge İstişare Toplantısı”nda ise
bölge OSB’lerinin sorunları masaya yatırıldı.Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Ünsal, OSB’lerin envanterinin
çıkarılması gerektiğini söyledi. OSBÜK’ün
bu görevi üstlenebileceğini ifade eden
Ünsal, OSB’lerden veri paylaşımı talebinde bulundu.
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Nakıboğlu: Emlak Vergisi
için çözüm bekliyoruz
OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu ise yaptıkları çalışmalar hakkında OSB yöneticilerine bilgiler aktardı. Başkan Nakıboğlu,
“OSB Bölge İstişare Toplantıları”nda
OSB’lerin karşılaştıkları sorunlara ulaşarak, sorunları gerekli organlarda analiz
ederek, çözüm yollarına ilişkin öneri ve
değerlendirmelerini ilgili ve yetkili mercilere sunduklarını dile getirdi. Toplantıya
ev sahipliği yapan Deri OSB yöneticilerine teşekkür eden Nakıboğlu; “OSB’lerin
önemi her geçen gün daha çok anlaşılıyor. Bir zamanların Türkiye’sinde iğneden
ipliğe her şeyi ithal ederken, şimdi her
türlü üretimi yapabilecek, tesisi kurabilecek yapıya sahibiz. OSBÜK olarak
amacımız OSB’leri dinleyip, genel ve
özel sorunları hakkında çözüm yolları
bulmaktır” dedi. Yaptıkları çalışmalardan
örnekler veren Nakıboğlu, OSB sanayicilerinden alınan emlak vergisi konusunu
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e
ilettiklerini aktardı. Nakıboğlu; “Emlak
vergisinin kaldırılması konusunda Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek’ten
söz aldım. Gaziantep’te 750 sanayicinin
yanında bu konuyu gündeme getirdim.
Bu adaletsiz yaklaşımın bitmesi gerektiğini anlattık. Düzenlemenin çıkacak torba
yasada yer alacağına inanıyorum” diye
konuştu.
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SANAYININ
PIRINE VEDA ETTIK…

OSB camiası
yasta
Bursa Hasanağa OSB’nin kıymetli
Başkanı Ahmet Sezgi Erceiş’i
ebediyete uğurladık…
Endüstrinin emektar, çevreci,
çalışkan ve tecrübeli ismi Ahmet
Sezgi Erceiş aramızdan ayrılalı
kısa bir zaman oldu. Başkanlık
görevini yürüttüğü Hasanağa
OSB’yi günden güne yepyeni bir
çehreye kavuşturan, bölge sanayicisinin katma değerli üretimde
bulunması için canını dişine
takan Ahmet ‘ağabey’, 68 yaşında
hayata gözlerini yumdu. Camianın acı kayıplarından olan ve bir
süredir hastanede tedavi gören
evli ve 3 çocuk babası Ahmet Sezgi Erceiş, ebedi istirahatgahı olan
Çağrışan Kabristanı’na defnedildi.
OSB camiasının kısa zamanda
yükselişine tanık olduğu
Hasanağa OSB’de
bir devir kapandı…

OTOMOTIV STRATEJI BELGESI’YLE…

Türk sanayisi
vites yükseltecek
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, otomotivin prangalarını
kıracak; yerli üretimi, markalaşmayı ve rekabeti besleyecek Otomotiv
Strateji Belgesi’nin değişimi başlatacağını belirterek; “Yerli üretimi ve
katma değeri önceliğimiz olarak belirledik” dedi.
Ev sahipliğini Otomotiv Sanayicileri Derneği’nin yaptığı, Türkiye’deki otomotiv
sanayicilerini ve sektör temsilcilerini bir
araya getiren Otomotiv Sanayi Çalıştayı’nda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık sektöre yol haritası
çizdi. Otomotivin devletin öncelikli
sektörü olduğunu belirten Bakan Işık,
Otomotiv Strateji Belgesi’nden söz
ederek; “Strateji Belgesi’nde yerli marka
otomobil üretimini ve yüksek katma
değeri ön plana çıkardık” diye konuştu. Işık, ilgili belgenin Türk otomotiv
sektörünün markalaşma kabiliyetini ve
küresel rekabet düzeyini yükselteceğini
dile getirdi.

52

Belge neleri kapsıyor?
Paydaşların katılımıyla hazırlanan, 2019
yılına kadar yürürlükte kalacak olan
belge, otomotiv sektörünün vizyonunu
güncelleyecek. Teması “Kendine ait yerli
markaları ile dünya otomotiv pazarında
söz sahibi olmak” şeklinde belirlenen
Otomotiv Strateji Belgesi, 3 ana hedef
belirledi. Bu hedefler; yerli marka araç
üretimi için gerekli altyapıyı oluşturmak,
sektörün markalaşma kabiliyetini ve küresel rekabet gücünü artırmak ve otomotiv sektörünün güçlendirilmesine yönelik
hukuki ve idari düzenlemeler geliştirmek
olarak belirlendi.
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BEKLENEN PAKET YASALAŞTI:

Ar-Ge’de devrim dönemi
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın hazırladığı, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
basına tanıttığı “Ar-Ge Reform
Paketi” Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın onayını
alarak yasalaştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan, Ar-Ge’nin
yanı sıra tasarımı da teşvik kapsamına
alan 6676 sayılı “Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun”, OSB’lerle ilgili
kapsamlı nokta atışlarını barındırıyor.
Ar-Ge ve tasarım yapan firmaların yanı
sıra, Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran

KOBİ’leri de vergi indiriminden yararlandıracak paket, içlerinde yüz binlerce firma bulunan OSB’leri yüksek teknolojiye
entegre olmuş üretimle buluşturacak.
İşte TGB’leri emlak vergisi muafiyetine
kavuşturacak paketin, OSB’ler için temas
ettiği önemli noktalar:

Ruhsatı OSB’ler verecek
Ar-Ge Reform Paketi’ne göre, OSB’lerde
kurulacak TGB’lerin onay, izin ve ruhsat
işlemleri OSB’lerce gerçekleştirilecek.
OSB’lere kurulacak TGB’lerin onaylarının
ve ruhsat- izin işlemlerinin OSB idarelerince gerçekleştirilmesi, bölgelerin
kuruluş süreçlerini hızlandırılacak ve
nihayetinde teknoloji odaklı yenilikçi
firma oluşumları desteklenecek.
OSB’lerde yer alan teknoparkların ruhsat onay işlemlerinin OSB yönetimlerine
verilmesiyle, uygulama süreçleri hızlanacak ve bürokrasinin yol açabileceği olası
engeller de ortadan kaldırılmış olacak.

Üniversite ile
sanayi
kaynaşacak
Üniversite-sanayi işbirliği canlandırıcı
başka bir reform, KOSGEB kapsamında uygulamaya konulacak. KOSGEB temsilcisinin
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Değerlendirme Kurulu’nda yer alması sağlanarak,
sanayi ve üniversite potansiyelinin yeterli
olmadığı illerde öncelikle TEKMER’lerin
kurulması sağlanacak, akabindeyse daha
planlı ve daha sürdürülebilir bir ekosistem
oluşturulacak.
Böylece üniversite-sanayi işbirliği reel
zeminde ilerleme olanağı yakalayacak.

53

SAVUNMA SANAYI

Şirketler
‘savunmaya’
yöneliyor
ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TAİ
(TUSAŞ) gibi savunma sanayinin lider
kuruluşları, Türk savunma sanayisini ileri
götürme hedefinde. OTOKAR, Mercedes,
BMC, Nurol Makine gibi büyük şirketlerin
de ürün üretiminde rotasını Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının yüzde 50’sini
karşılamayı başaran savunma sanayisine
çevirmesi, 5 milyar doları aşkın ciroya
imza atan sektörün yarınlarını teminat
altına alıyor. Ankara ve İstanbul gibi önde
gelen sanayi kentleri de, ‘savunma’ eksenli
kalkınmada başı çekiyor.
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SAVUNMA SANAYININ ROLÜ ARTIYOR:

Türk şirketleri
defansta
ma gelen Türk savunma sanayisinin
niteliği, 2023 hedefleri çerçevesinde
artırılma aşamasında.

Türkiye’de savunma sanayii
son yıllarda büyük bir yükseliş
trendine girdi.

Türkiye’yi savunma sanayinde üst lige
taşıma hedefi, savunma sanayisine
son yıllarda ciddi bir aşama kaydettirdi. Teknolojik kazanımları ve bilgi birikimini üst düzeye çıkararak sürdürülebilir ve yerli üretim modeli geliştirmeyi
hedefleyen savunma sanayi sektörü,
ihracat için de önlemler alıyor. Millileşme çalışmaları çerçevesinde kendi uydusunu, insansız hava aracını, eğitim
uçağını, helikopterini, piyade tüfeğini,
muharebe gemisini, zırhlı aracını, füze
ve roket sistemlerini üretecek duru-

Rekabet avantajı sağlıyor
Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM),
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), Savunma, Havacılık
ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA
İstanbul) ve Savunma ve Havacılık
Sanayi İhracatçıları Birliği gibi küme
ve birimlerin, yerli üretimin payını artırmak ve savunma sanayi KOBİ’lerini
uluslararası pazarda rekabet edebilir
hale getirmek için verdiği uğraşlar;
nihai ürünlerle uluslararası pazarlara açılmak, üniversitelerle çalışarak
KOBİ’lere teknoloji transferi yapmak
ve yetenekleri gelişen alt tedarikçilerle yabancı rakiplere karşı rekabet
avantajı oluşturmak hedefiyle devam
etmekte…

TARIHÇE

HAVADAKI TEKNOLOJI:

Endüstrileri uçuruyor
Temelleri birkaç yüzyıl evvel atılan uçağın icadı, havacılık sektörünü
filizlendirdi. Sanayi sektörlerinin önünü açan icat, katma değerli kümelenmelere de fırsat sunuyor.
İnsanoğlu uçmak için neler yapmadı ki.
Tarihin en başlarından itibaren uçabilmek için sayısız teşebbüsler gerçekleştiren insanların uçağı icat etmesi,
muhteşem bir buluş olarak nitelendirilse de beklenmedik bir gelişme değil.
Havacılığın tarihini başlatan ve ‘kuşları
taklit etmeyi’ geride bırakan uçağın icadıyla, hem insanlık tarihi, hem de birçok
endüstri hayat buldu. İcat, kümelenme
çalışmalarına da büyük ölçüde hız verdi.

Uçma tutkusu
yüzyıllardır var
17. yüzyılda Türk bilim adamı Lagari
Hasan Çelebi, kendi tasarladığı ve büyük
bir kafes ile ona bağlı konik biçimli ve içi
barut dolu bir haznesi olan bir füze (roket) yardımıyla kendisini havaya fırlattı.
19. asırda Britanyalı bilimadamı George
Cayley, yay tipi uçurtmalardan bir hava

taşıtı üretti. İlk başarılı zeplin 1852 senesinde Fransız Henri Giffard tarafından
üretildi. 1853’te ise ilk insanlı planör
uçuşu kayıtlara geçti.

İlk uçuş gerçekleşti
İtme ve taşıma kuvvetlerinin anlaşılması, insanoğlunun tarih öncesi çağlardan
beri saplanıp kaldığı kanat çırpma
düşüncesinden sıyrılmasını sağladı.
1891’de ilk Aerodrome model uçak ile
tecrübelere başlayan Samuel P. Langley,
dört yıllık çalışmalarının nihayetinde,
buhar gücü ile çalışan Aerodrome No.V’
in 30 metre yükselerek bin 6 metre yol
kat etmesini sağladı.
17 Aralık 1903’te Wright Kardeşlerin ilk
havadan ağır motorlu uçuşu yapması,
insanlı uçuşun başlangıcı olarak tanımlandı. Wilbur ve Orville Wright kardeşler,
ilk motorlu ve kontrol edilebilir uçakla
uçuşu gerçekleştirdi.

Sektörlerin
önü açıldı
Modern anlamda ilk uçağın havada süzülmesi, havacılık tarihine altın harflerle
yazıldı ve birçok endüstrinin gelişmesinin
de önünü açtı. Savunma ve uzay teknolojilerinin startını veren buluş, bilgisayar,
bilişim ve elektronik gibi katma değerli
sektörleri besliyor.
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SEYAHAT

Ağva

Avşa

Şile

Acarlar Longozu ve Taraklı Kasabası

Polonezköy

Riva

Rotada ‘huzur’ var
İstanbul, yazı cıvıl cıvıl karşıladı. İş hayatının stresini üzerinden atmak
isteyen tatilciler, İstanbul’a yakın rotalara rağbet gösteriyor.

İğneada

Cıvıltısıyla
ünlü İğneada
Saklı dereleri, duru gölleri ve ziyaretçilerini
kucaklayan gür ormanları…
Organik balıyla ünlü Trakya’nın incisi
İğneada, kuş seslerine kulak vermek için
en ideal dinlence yerlerinden…

Ağva’dan Kilyos’a, Polonezköy’den
Riva’ya kadar pek çok alternatif, tatilini
mavi ve yeşilin birleşiminde huzur içerisinde geçirmek isteyenleri karşılamaya
hazır… Birkaç kaçamak noktasını siz
okuyucularımız için bir araya getirdik:

Şirin kumsallı Riva

Cennetten bir köşe: Ağva

Yeşilin tüm tonları
Polonezköy’de

İstanbul’a yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta.
Köy kahvaltılarının, kano ve tekne turlarıyla buluştuğu cennet mekânlardan.
Kilimli ve kadırga koyları denize girmek
için ideal.

Balığıyla marka: Şile
Deniz ürünlerine doyacağınız bir tatil
mekânı… Huzuru, sessizliği, tarihi ve
doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin uğrak
tatil merkezi. Manzara ve deniz meraklıları için ideal…
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İstanbul’a yarım saat uzaklıktaki Riva,
temiz deniziyle tekne sevdalıları için
biçilmiş kaftan… Kumsalıyla davetlilerin
tercih sebebi…

Beykoz’un kalbinde, sofraların zirvesinde… Yeşilin her tonuna şahit olacağınız
doğal güzelliklerin merkezi Polonezköy,
ideal tatil mekânlarından kabul ediliyor…

Merkezdeki güzellik:
Avşa Adası
Marmara’nın göbeğindeki Avşa Adası’na İstanbul’dan deniz otobüsüyle 2
saat 45 dakikaya ulaşmak mümkün.

FUAR TAKVİMİ

NİSAN
5 Nisan 2016
MODEF 2016
Hikmet Şahin Kültür Parkı
Uluslarararı Fuar Alanı
Bursa
6 Nisan 2016
Bursa İnşaat 2016
Bursa Uluslararası
Fuar ve Kongre Merkezi
Bursa
7 Nisan 2016
9.Uluslararası Solarex İstanbul
Güneş Enerjisi Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
7 Nisan 2016
Automechanika İstanbul
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul
7 Nisan 2016
INELEX 10.Asansör ve Asansör
Teknolojileri Fuarı
Fuar İzmir
İzmir
13 Nisan 2016
Uluslararası Yerel Zincirler
Buluşuyor Fuarı
Haliç Kongre Merkezi
İstanbul
14 Nisan 2016
ANUFOOD EURASIA
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul
14 Nisan 2016
BUSWORLD TURKEY 2016
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
14 Nisan 2016
IDEX 2016
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
14 Nisan 2016
BOAT İSTANBUL
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul
14 Nisan 2016
Spor ve Aktif Yaşam Fuarı
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul

TARIHÇE

27 Nisan 2016
ICCI
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul

8 Mayıs 2016
TOS+H EXPO 2.Türk İş Güvenliği
ve Sağlığı Fuarı
Haliç Kongre Merkezi
İstanbul

26 Mayıs 2016
SANTEK 2016
Kocaeli BB Uluslararası
Fuar Merkezi
İzmit

28 Nisan 2016
REW İstanbul 2016
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul

10 Mayıs 2016
39.Yapı Fuarı
Turkeybuild İstanbul 2016
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul

26 Mayıs 2016
Karayolları Köprüler ve Tüneller
İhtisas Fuarı
ATO Kongre ve Sergi Sarayı
Ankara

28 Nisan 2016
İSG Avrasya 2016
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul

MAYIS
4 Mayıs 2016
FI İstanbul 2016 4.Gıda
Bileşenleri, Çözümleri, Yardımcı
ve Katkı Maddeleri Fuarı
İstanbul Kongre Merkezi
İstanbul
4 Mayıs 2016
ISK-SODEX 2016
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul

10 Mayıs 2016
5.Malatya Kitap ve Kültür Fuarı
Mişmiş Park Fuar Alanı
Malatya
11 Mayıs 2016
EIF 2016 Petrol Gaz Kongresi
ve Fuarı
ATO Kongre ve Sergi Sarayı
Ankara
11 Mayıs 2016
EIF 2016 - Jeotermal Kongresi
ve Fuarı
ATO Kongre ve Sergi Sarayı
Ankara
12 Mayıs 2016
İTVF- İstanbul TV Forum ve Fuarı
Haliç Kongre Merkezi
İstanbul

4 Mayıs 2016
Plastech “3.Plastik, Ambalaj ve
Teknolojileri Fuarı”
Fuar İzmir Alanı
İzmir

13 Mayıs 2016
Ortadoğu Altın ve Mücevher Fuarı
Kafum Fuar Merkezi
Kahramanmaraş

5 Mayıs 2016
3D Print Expo Turkey
Pullman Kongre Merkezi
Yenibosna Bahçelievler
İstanbul

17 Mayıs 2016
Avrasya Boat Show 2016
West İstanbul Marina-Beylikdüzü
İstanbul

5 Mayıs 2016
Isıl İşlem Fuarı
Pullman Kongre Merkezi
Yenibosna Bahçelievler
İstanbul
5 Mayıs 2016
Isparta Santek Yapı Dekorasyon
ve Mobilya Fuarı
Süleyman Demirel Kongre
ve Sergi Sarayı
Isparta

20 Nisan 2016
Avrasya Asansör Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul

5 Mayıs 2016
Ortadoğu 6.Metal İşleme
Teknolojileri Fuarı
Tüyap Diyarbakır Fuar
ve Kongre Merkezi
Diyarbakır

21 Nisan 2016
MEXFOOD’16
Movapark Mardin Fuar Alanı
Mardin

5 Mayıs 2016
Yat Şov Avrasya
Viaport Marina- Tuzla
İstanbul

18 Mayıs 2016
Konya Kent 2016
KTO Tüyap Konya Uluslararası
Fuar Merkezi
Konya
19 Mayıs 2016
Ankara Süt ve
Süt Teknolojileri Fuarı
ATO Kongre ve Sergi Sarayı
Ankara
21 Mayıs 2016
Fly Havacılık Eğitim Fuarı
ATO Kongre ve Sergi Sarayı
Ankara
21 Mayıs 2016
LOGIST EURASIA 2016
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul
24 Mayıs 2016
Diyarbakır Kitap Fuarı
Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi
Diyarbakır

HAZİRAN
1 Haziran 2016
CPHI İstanbul 2016
İstanbul Kongre Merkezi
İstanbul
1 Haziran 2016
ITM TEXPO EURASIA 2016
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İstanbul
1 Haziran 2016
Aysaf 16. Uluslararası Ayakkabı
ve Yan Sanayi Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
1 Haziran 2016
Ankomak 2016
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
2 Haziran 2016
FUTURE FISH EURASIA 2016
Fuar İzmir Alanı
İzmir
2 Haziran 2016
2.Çin Ürünleri Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İstanbul
2 Haziran 2016
E-Game Show
ATO Kongre ve Sergi Sarayı
Ankara
2 Haziran 2016
Yurtiçi, Yurtdışı Eğitim
ve Alternatifleri
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi
Bursa
6 Haziran 2016
35.Kitap ve Kültür Fuarı
Beyazıt Meydanı
İstanbul
30 Haziran 2016
5.Üniversite Tercih Fuarı
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve
Sergi Sarayı
İstanbul
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