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Yeni Yıl, Yeni Umutlar…
Her yeni yılda olduğu gibi 2016 yılına da en başta sağlık ve mutluluk olmak
üzere iyi dileklerle girdik. Bu sene her zamankinden daha güçlü bir şekilde
barış ve huzur istedik. Umarım 2016 Ülkemiz ve tüm dünya için terör ve savaşın olmadığı yılların başlangıcı olur…
16 Kasım 2015 Pazartesi günü “Dostluk ve centilmenlik kazanacak” sloganımızla başlayan “GOSBSAD Futbol Turnuvası” 6 Ocak Çarşamba günü Zf
Sachs ve Betek Boya Takımları arasında oynanan final müsabakası ile sonlandı. Ve 2015 Yılının Şampiyon Takımı Betek Boya oldu; tekrar tebrik ediyoruz.
Bu yıl 7.sini düzenlediğimiz turnuvayı güzellikleri ile, aksaklıkları ile ama her
şeyden önce büyük bir iyi niyet ve işbirliği ile tamamlamış bulunuyoruz. Organizasyonun gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese candan yürekten
teşekkür ederiz.
Öncelikle…
Turnuvamıza katılan, maçlara renk ve heyecan katan, oluşan aksaklıklara
anlayış ve hoşgörü ile yaklaşan, zorunlu olarak yapılan erteleme ve değişikliklere sorun çıkartmadan uyum sağlayan, “Dostluk ve Centilmenlik Kazanacak” sloganımızı gerçekleştiren tüm takımlara sonsuz teşekkürler. Hepsini
ve daha fazlasını önümüzdeki yıl da aramızda görmek istiyoruz.
GOSB Bölge Müdürlüğü’ne, bize sağladıkları her türlü destekleri için teşekkür ediyoruz.
Başarılı yönetimleri ile turnuvamızın sorunsuz geçmesini sağlayan hakemlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Ve bir teşekkür de GOSBSAD eski Genel Sekreteri Tunçer Gömeçli için; kendisi turnuvanın mimarı olup, gelenekselleşmesini sağlayan kişidir ve her
sene olduğu gibi bu sene de destekleriyle bizleri yalnız bırakmadı.
Yeni yılın bu ilk sayısının içeriğine gelecek olursak;

GOSB DERGİ 2016 YILI REKLAM FİYATLARI
Frekans
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Arka Kapak

3.500.- TL

2.950.- TL

2.600.- TL

Ön
Kapak İçi

3.000.- TL

2.550.- TL

2.250.- TL

Ön Kapak
Karşısı

3.000.- TL

2.500.- TL

2.250.- TL

Arka
Kapak İçi

2.500.-TL

2.100.- TL

1.850.- TL

Arka
Kapak Karşısı

1.500.- TL

1.250.- TL

1.100.- TL

İç Sayfa

1.000.- TL

850.- TL

750.- TL

İç İki Sayfa

1.750.- TL

1.500.- TL

1.300.- TL

İç 1/2 Sayfa

650.- TL

550.- TL

450.- TL

OCAK-ŞUBAT-MART 2016 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Daha önceki sayılarımızda makaleleri ile bizleri bilgilendiren Kaya Consulting firması Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cengiz ile yaptığımız röportajı
sizlerle paylaşıyoruz. Güçlü ekibiyle hızla gelişen sektörlerinin nasıl öncü kuruluşlarından biri olduklarını ve GOSB içinde bulunmalarının GOSB Katılımcılarına ne tip ayrıcalıklar sağladığını görüştük. İlgi çekici bir makale ile röportajı pekiştirdiğimizi düşünüyoruz. Keyifle okuyacaksınız.
“Tılsımlı Kaftanlar” gibi büyülü bir isimle sergilediği resimlerini bütünleştiren Ressam Tülay Demirbaş’ dan eserlerinin hikayelerini dinledik.
Bir Teknopark firması olan İdeasoft ‘un Ceo’su Seyhun Özkara ile e-ticaret
süreçlerini, sektörün hızlı gelişiminin grafiklere nasıl yansıdığını ve GOSB
Teknopark’ da yer almalarının onlara sağladığı avantajları görüştük. İlgiyle
okuyacağınızı düşünüyoruz.
2015-2016 öğretim yılında öğrencileri ile ilk kez buluşan Bilfen Gebze İlkokulu Müdürü Önem Oğuz, 27 yıllık köklü eğitim geçmişlerinin İstanbul’dan
GOSB’a taşınma serüvenlerini bizlerle paylaştı.
GOSB Katılımcılarından haberler ve OSB’lerdeki gelişmeler ile renklendirdiğimiz yeni yılın bu ilk sayısını keyifle okumanızı diliyoruz. Ve bir sonraki sayımız için makale ve firma haberlerinizi beklediğimizi hatırlatıyoruz.
Baharın ilk ayında tekrar birlikte olmak dileğiyle…

ADVERTORİAL

Doubletree by Hilton İstanbul – Tuzla
Şefi Harun Durak'ın mutfağından;
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DANA CARPACCIO TARİFİ

TRİLEÇE TATLISI

Dana carpaccio sığır etinin çok inci dilimlenmesi
ile yapılan bir Italyan başlangıç yemeğidir.

Trileçe üç süt ile yapılan arnavut mutfağına ait
bir tatlıdır.

Genellikle zeytinyağı, parmesan peyniri, roka,
tere ve balsamik sirkesi ile yenilebilir.

1 YEMEK KAŞIĞI BALSAMİK SİRKESİ

Yumurta ve şeker çırpılarak un kabartma tozu
vanilya eklenir. 150 derecede ki fırında 30
dakika pişirilir soğumaya bırakılır. Üç süt ve sıvı
şanti karıştırılarak ocakta hafif ısıtılır, soğuyan
kekin üzerine dökülür ve sütünü çektikten sonra
üzerine caramel sosu sürülür ve servis yapılır.

1 YEMEK KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI

MALZEMELER

MALZEMELER
200 GR DANA BONFİLE ETİ

DİLEDİĞİNİZ MİKTARDA DENİZ TUZU
KARABİBER
ROKA
TERE
HARUN DURAK , Executive Chef

PARMESAN PEYNİRİ

4 YUMURTA
225 GR TOZ ŞEKER
225 GR UN
20 GR KABARTMA TOZU
5 GR VANİLYA
500 GR İNEK SÜTÜ
250 GR KEÇİ SÜTÜ
250 GR MANDA SÜTÜ
1 KG ŞEKERLİ SIVI ŞANTİ
200 GR KARAMEL SOS
“Konaklama ve Toplantılarda bir çok yerli ve
yabancı şirketlerin misafirlerine ev sahipliği
yapan DoubleTree by Hilton Istanbul – Tuzla’da
daha bir çok ayrıcalık ve lezzetleri deneme
şansınız olacaktır.”

TERMAL MİNARELLİ SU / ŞİFALI SUYUMUZ
Tuzla İçmeler mineral kaynaklı suları 14.
Yüzyıldan beri insalara şifa vermekte , birçok
hastalığa doğal yol ile tedavi sağlamaktadır.
Hipoteria spa bahsettiğimz mucizevi suyu
kullanmaktayız. Şifalı sularımızın faydaları
Çağa Tıp Fakültesi’nde Tıbbi Ekoloji Kürsüsü
tarafından yapılan deneylerle onaylanmıştır.
Birkaç faydasından bahsetmemiz gerekirse ,
Reflü, bağırsak iltihapları, böbrek taşları,
kalp ve damar rahatsızlıkları, metobolizma
dengelenmesi ve sağlıklı cilt tedavilerinde
olumlu sonuçlar vermektedir.

UĞUR TÜRKER, FITNESS / INSTRUCTOR
SPA SORUMLUSU

Tuzla içmelerine dair elimizdeki en eski
bilgiler, 1611 tarihli EVLİYA ÇELEBİ
SEYAHATNAMESİ' ne dayanmaktadır. Evliya
Çelebi Tuzla İçmelerinin ününü duyup gelmiş ve
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seyahatnamesinde Tuzla İçmelerinden bakın
nasıl bahsetmiştir.
"Efsaf-ı ab-ı müshilat, içme (bağırsakları
yumuşak tutan içme suyu) Her sene
mah-ı temmuzda kiraz mevsiminde cümle
istambol'dan ve gayrı büleydelerden nice
bin adem cem'olup çadırlarında bir saz(u)
söz uayş ve nuş edüp kırk gün kırk gice leb'i
deryada top u tüfenk ve fişenk şamdanları
olur kim diller ile tab'ir ve tavsif olunmaz. Ehl'i
derd olup ahlat-ı faside marazına mübtela
olanlar bunda üç gün üç gice İçme suyundan
nuş edüp biemrillahi Te'ala kimi istifrağ edüp
sarı sarı ve yeşil yeşil safra ve sevda ve balgam
ve ahlatlar çıkar kim rayiha-i habisinden adem
helak mertebesine varır..."l

İstanbul’daki Tek Şifalı ve
Mineralli suyun keyfine Hilton
otelleri zincirinin Türkiyedeki ilk
ve tek Termal oteli DoubleTree
by Hilton Istanbul-Tuzla’da
siz değerli misafirlerimize
Konaklama ve Toplantılarda
profesyonel ekibi ile Eşsiz hizmet
sunuyor. Otel’in Hipoteria
Spa’sında Konaklamadan hizmet
alma şansını da sizlere sunuyor.

DoubleTree by Hilton Istanbul-Tuzla
Evliya Çelebi Mah. Mustafa Kemal Cad. No:5 İçmeler Tuzla-İstanbul/Türkiye
216 266 33 70
www.doubletreetuzla.com
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Dördüncü Endüstri Devrimi
Endüstri devrimleri dünya tarihini şekillendirmiştir. Birinci Endüstri Devrimi’ni gerçekleştiren İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, ülkemizin de içinde bulunduğu endüstrileşme süreci dışında kalan ülkeler üzerinde, askeri, ekonomik ve kültürel bir üstünlük sağlamıştır. Birinci Endüstri Devrimi’yle kazandıkları ivme, bu ülkeleri İkinci Endüstri Devrimi’ne taşımıştır. Endüstrileşen ülkelerin halkları bu süreçte yüksek bir refah seviyesine ulaşmıştır.
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Davos Dünya Ekonomik Forumu 2016’nın en önemli konusu Dördüncü Endüstri Devrimi olmuştur. Batı toplumları geçmişten gelen deneyim ve birikimleriyle, başlangıç aşamasında olan Dördüncü Endüstri Devrimi’ni daha önce kavrayıp yöneterek, küresel rakiplerine karşı avantaj sağlama çabasına girmiştir.

Dr. OSMAN CANBERİ
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

B

uhar makinelerinin üretimde kullanımıyla 1700’lerin sonunda başlayan Birinci Endüstri Devrimi, Henry Ford’un
kurduğu bant üretim hattıyla ve elektriğin seri üretimde kullanılmasıyla, 1800’lerin ikinci yarısında İkinci Endüstri
Devrimi’ne evrilmiştir. Programlanabilir sayısal sistemlerin gelişmesi ve bu sistemlerin 1960’ların sonunda üretim süreçlerinde kullanılmaya başlanmasıyla da Üçüncü Endüstri Devrimi ortaya çıkmıştır.
Bilimsel ve teknolojik gelişimlere bağlı olarak, küresel ölçekte
doğası gereği başlayan Dördüncü Endüstri Devrimi, ilk kez 2011
yılında Almanya’da bir çalışma gurubu tarafından adlandırılmıştır. Kısaca Endüstri 4.0 olarak anılan Dördüncü Endüstri Devrimi, giderek ağırlaşan küresel rekabet koşullarında Alman endüstrisinin mevcut konumunu koruyabilmesi amacıyla, Alman
hükümetinin bir stratejik programı haline dönüştürülmüştür.
Birinci ve ikinci endüstri devrimleri tümüyle fiziksel sistemlere dayanırken, Üçüncü Endüstri Devrimi siber sistemlere bağlı olarak gerçekleşmiştir. Dördüncü Endüstri Devrimi ise siberfiziksel sistemlerin bir sonucudur.
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Dördüncü Endüstri Devrimi’nin omurgası en büyük süper veri
yolu olan Internet’tir. Bir başka deyişle, birçok alandaki büyük
etkileri şimdiden gözlemlenen ve gelecekteki olası etkileri tam
olarak hayal bile edilemeyen, insanlık tarihinin en büyük buluşu Internet’in bugüne yansıyan etkilerinden biri de Dördüncü
Endüstri Devrimi’dir. Dördüncü Endüstri Devrimi’nin sağlayacağı faydalar ilk bakışta, daha kısa üretim süresi, daha düşük maliyet, birim üretim için daha az enerji gereksinimi, artan üretim
miktarı, artan kalite ve çevreyle barışık sürdürülebilir endüstrileşme gibi görünmektedir. Bu faydaların yanında yeni devrimin
neden olacağı ve örneklerini geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz
sosyoekonomik ve sosyokültürel değişimler de kaçınılmazdır.

Endüstri devrimleri dünya tarihini şekillendirmiştir. Birinci Endüstri Devrimi’ni gerçekleştiren İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, ülkemizin de içinde bulunduğu endüstrileşme süreci dışında kalan ülkeler üzerinde, askeri, ekonomik ve
kültürel bir üstünlük sağlamıştır. Birinci Endüstri Devrimi’yle kazandıkları ivme, bu ülkeleri İkinci Endüstri Devrimi’ne taşımıştır. Endüstrileşen ülkelerin halkları bu süreçte yüksek bir refah seviyesine ulaşmıştır.
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Endüstri 4.0 en genel haliyle, tasarımdan tedarik zincirine, üretimden dağıtıma ve müşteri hizmetlerine kadar siber fiziksel sistemlerden oluşan tüm süreci tanımlar. Bu siber fiziksel sistemler, yazılım içeren ve Internet bağlantısı olan teknolojik yapılardır. Birbirine bağlı, belirli düzeyde otonomiye sahip olan siber fiziksel yapı taşlarından oluşan modüler tasarımlı akıllı fabrikalar,
fiziksel üretim süreçlerini gözlemleyerek, uygulanan stratejilerin gerektirdiği kararları alırlar. Siber fiziksel sistemler, makinemakine ve insan-makine arasında kurulacak Internet temelli sayısal veri aktarımıyla (Internet of Things), üretim planlamasında, kalitesinde, verimliliğinde, süresinde ve maliyetinde önemli avantajlar sağlayacaktır. Endüstri 4.0’ın belirleyici özelliklerinden biri de, bu akıllı üretim süreçlerinin yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş ürünleri esnek ve seri olarak üretilebilecek şekilde yapılanmasıdır. Tasarım ve üretim süreçlerinin gerektirdiği uzun ve çileli aşamalar yeni endüstrinin gereçleri yardımıyla
kolaylaşacaktır. Birçok test ve deney, gerçek ürün yerine sanal
modeli kullanılarak daha düşük maliyetlerde ve çok daha kısa
sürelerde gerçekleştirilebilecektir. Bu da yeni bir ürünün pazara arz süresini oldukça kısaltacak ve üreticinin rekabet gücünü artıracaktır.
Üretim süreçleriyle bilişim sistemlerinin bütünleşmesi yüksek
teknolojili akıllı makine ve sistemleri ortaya çıkarmıştır. Bu durum, yeni iş tanımlarının yapılmasına ve üretimin gerektirdiği iş
gücü sayısının azalmasına neden olacaktır. Yeni iş tanımları,
daha yüksek nitelikli eleman ihtiyacını ortaya çıkaracaktır. Yeni
endüstrinin gerektirdiği yüksek nitelikli elemanların yetiştirilebilmesi, iyi planlanmış, yüksek kalitedeki bir eğitim sistemiyle
sağlanabilir.
Endüstri 4.0 dönüşümü, mevcut konvansiyonel üretim sistemlerinin belirli bir sürede yeni sürece adaptasyonunu veya değiştirilmesini gerektirmektedir. Bunun yanında, bilişim altyapı-

Dördüncü Endüstri Devrimi’nin omurgası en büyük
süper veri yolu olan Internet’tir. Bir başka deyişle,
birçok alandaki büyük etkileri şimdiden gözlemlenen ve gelecekteki olası etkileri tam olarak hayal
bile edilemeyen, insanlık tarihinin en büyük buluşu Internet’in bugüne yansıyan etkilerinden biri de
Dördüncü Endüstri Devrimi’dir. Dördüncü Endüstri
Devrimi’nin sağlayacağı faydalar ilk bakışta, daha
kısa üretim süresi, daha düşük maliyet, birim üretim için daha az enerji gereksinimi, artan üretim
miktarı, artan kalite ve çevreyle barışık sürdürülebilir endüstrileşme gibi görünmektedir. Bu faydaların yanında yeni devrimin neden olacağı ve örneklerini geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz sosyoekonomik ve sosyokültürel değişimler de kaçınılmazdır.
sının geliştirilerek seri üretimi kesintisiz destekleyecek güvenilirliğe getirilmesi, otonom makine ve sistemlerin güvenliği, veri
güvenliği, sayısallaştırılmış Know-How’ın korunması ve hepsinden önemlisi, bu yeni sistemi sürdürebilecek nitelikteki elemanlara olan gereksinim Endüstri 4.0’ın ana zorlukları olarak görülmektedir. Henüz başında bulunduğumuz yeni endüstri devriminin şu aşamada mutlak bir şablonunun olmayışı da, bugün
yapılan yatırımların, şekillenmeye devam eden bu yeni modelle gelecekte ne kadar uyum içinde olacağı sorusunu yanıtsız
bırakmaktadır.l
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Yeni umutlarla
yeni bir yıla daha
giriyoruz
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VAHİT YILDIRIM
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı

2

015 yılında OSB’lerimizi güçlendirme yolunda çalışmalarımıza devam ettik, OSB’lerde yatırım ve üretim yapmanın
farklı olması gerekliliği ile bu farkın hem ekonomik hem
sosyal karşılıklarının olması gerektiği görüşlerimizi her platformda ilgili Bakanımıza ve hükümet yetkililerimize bire bir ziyaretlerimizde bildiriyoruz, bildirmeye de devam ediyoruz. Sayın Bakanımızın ve meclisimizin OSB’ler ve katılımcıları lehine
bu dönem ciddi reformlara imza atacağı inancındayız, bu yönde büyük adımlar attık, ciddi yol kat ettik, katılımcılarımız ve sanayicilerimiz lehine değişiklikleri yakın zamanda göreceğiz inşallah.
Sanayi ve hizmet sektörünün sürekli bir dinamizm gerektirdiğinin farkındalığıyla 2016 yılında da önümüze çıkan fırsatları ve
sahip olduğumuz potansiyeli daha iyi bir şekilde değerlendirmek suretiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Geride bıraktığımız yıl, Gebze Organize Sanayi Bölgesi için birçok yatırımın/çalışmanın tamamlandığı, bölgemiz için olumlu
gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu.

belirlenen iş kapsamında, çalışmaların Haziran 2016’da tamamlanması planlanıyor,
• Tembelova Alanı’nda alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak bölgenin GOSB ile entegrasyonunu tam olarak sağladık.
2015 Nisan sonu itibari ile katılımcılarımızdan altyapı katılım bedeli alımı da sonlandırıldı,
• Katılımcılarımızın talep ve beklentileri doğrultusunda başlattığımız projelerden birisi olan ve modern mimari tasarımıyla
Türkiye’nin önde gelen çağdaş cami örneklerinden biri olmaya
aday GOSB Camii’nin inşaatını bitirerek Mayıs ayında ibadete
açtık,

• Bölgemizde yer alan birçok firma yatırımlarını tamamlayarak
faaliyete geçti,

• GOSB’daki firmalarımızın iş yükünü azaltmak için bölgemizde
noter açılması ile ilgili girişimlerimizden olumlu sonuç aldık. Yakın zamanda Meydan Binasının içerisinde noter açılması ile ilgili prosedürleri de tamamladığımızda, noterimiz açılacak.

• Gebze’de yer alan tüm organize sanayi bölgeleri ve diğer
sanayi kuruluşlarının yaşadığı, acil çözülmesi gereken sorunlardan birisi olma özelliğini taşıyan ulaşım sorununu çözdük.
Şekerpınar-TEM Otoyol bağlantısının alternatifi, yeni OSB’ler
OTOYOL Bağlantısı’nın temeli atıldı. Yapım süresi 9 ay olarak

• Altyapı hizmetlerinin daha sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde verilebilmesi, sunulan dağıtım hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve 21. Yüzyıl teknolojisine uyum sağlanmasını hedeflediğimiz
GOSB SCADA ve Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) İşi
için, Siemens San. ve Tic. A.Ş. ile sözleşme imzaladık,

2015 yılında;
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• GOSB sınırları içerisinde 112 noktası kurulması için Kocaeli Valiliği ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 112 ambulans istasyonunu hizmete aldık. 112 ambulans istasyonu, trafik ve iş
kazalarına anlık ve hızlı müdahale edebilmek için, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne ve çevresindeki yerleşkelere, GOSB İtfaiye Binası’nda oluşturulan alanda hizmet veriyor, bu sayede
hem kırmızı bant ambulas hizmeti aldığımız gibi, ambulas maliyet yükünüde GOSB üzerinden kaldırmış olduk,
• Katılımcılarımızın etkin bir biçimde yönetime destek vermesini sağlamak, hizmet kalitesini daha üst seviyeye çıkarmak amacıyla birçok konuda çalışma gurupları oluşturduk. GOSB Yönetimi ile GOSB katılımcılarının bir araya geldiği Çalışma Takımları
toplantılarımızda, Gebze Organize Sanayi Bölgesini ilgilendiren
konularda daha hızlı sonuca ulaşmak için önemli kararlar alınıyor,
• Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli yetişmiş işgücüne ve ara
elemana çare olacak bir projeye GTO ile ortak imza attık. GOSB
Tadım Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bulunduğu alanda, sanayide nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik, nitelikli eğitim veren, örnek teşkil edecek Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi ve atölye binasının yapılmasına ilişkin
protokolü imzaladık,
• Bölgemizde Hastane açılması ile ilgili, bakanlığımıza ve sağlık bakanlığımıza başvurularımız sonuç verdi, bölgemizde sadece GOSB mize yetki verildi, bu yetkiye dayanarak gelişmiş marka değeri olan hastane markaları ile bölgemize yatırım yapmaları konusundaki görüşmelerimiz devam ediyor,
• Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik.
Ekim ayı içerisinde GOSB’u ziyaret eden, Tataristan Cumhur-

Katılımcılarımızın etkin bir biçimde yönetime destek vermesini sağlamak, hizmet kalitesini daha üst
seviyeye çıkarmak amacıyla birçok konuda çalışma gurupları oluşturduk. GOSB Yönetimi ile GOSB
katılımcılarının bir araya geldiği Çalışma Takımları toplantılarımızda, Gebze Organize Sanayi Bölgesini ilgilendiren konularda daha hızlı sonuca ulaşmak için önemli kararlar alınıyor.
başkanı Rustam Minnihanov, Tataristan’da kurulması planlanan
Organize Sanayi Bölgesi için OSB örneklerini incelemek üzere
Türkiye’de örnek model olarak gösterilen GOSB’u tercih etmiş,
bölgeden çok etkilendiklerini, GOSB’un bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirterek, Gebze OSB modelinin, Tataristan sanayisine tatbik edilmesinin en büyük temennileri olduğunu dile getirmişti. İşbirliği görüşmeleri çerçevesinde, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’un davetlisi olarak Kasım ayında Tataristan Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunarak Tataristan’da GOSB modelini hayata geçirmek için bazı
incelemelerde bulunduk. Amacımız, Organize Sanayi Bölgemizi her hangi bir mali sorumluluğa sokmadan yurt dışında farklı ülkelerde OSB kurulması/işletilmesi faaliyeti gerçekleştirmek,
GOSB markasını uluslararası düzeyde yaygınlaştırmak, GOSB’a
gelir getirmek ve katılımcımıza kendi OSB mizin işlettiği ülkelerdeki bölgelerde bedelsiz arsa tahsisi yapmak ve ekonomik katkı
sağlamak,
Yukarıda büyük bir mutlulukla ve gururla ifade etmeye çalıştığım bu güzel gelişmelere katkı sunan tüm katılımcılarımıza/
dostlarımıza ve emeği geçen tüm GOSB personeline şahsım ve
Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyor, tüm bu güzel gelişmelerin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.
Bölgemizde yaşadığımız bu olumlu gelişmelerin aksine, ülkemiz adına güzel günler yaşadığımızdan bahsedememek oldukça
üzücü. Ülkemiz 2015 yılını büyük kayıplarla geride bıraktı. 2015
yılında artan terör vb. olaylar ülkemizdeki birlik-beraberlik ve
huzur ortamını sarsarken, yaşadığımız seçim süreci de siyasi ve
ekonomik istikrarsızlığı beraberinde getirdi.
2016 yılının, 2015 yılında yaşanılan olumsuzlukları aşacağımız,
ülkemizdeki birlik-beraberlik, huzur ortamının, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlandığı, ülkemizin dünyada etkinliği olan ekonomik bir güç durumuna geldiği bir yıl olmasını diliyor, yeni yılın ülkemiz ve bütün dünya için güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum.
Sevgi ve Saygılarımla,l
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• Sadece ekonomik açıdan değil, içinde bulunduğumuz bölgenin sosyal açıdan gelişiminin sağlanması yolunda da adımlar
attık. GOSB Meydan’da idari sosyal tesis alanı içerinde kalan,
5.348 m2’lik alanda başlattığımız Halı Saha’nın yapımını 2015
Temmuz ayı içerisinde tamamlayarak faaliyete geçirdik,
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7. Geleneksel GOSBSAD Futbol Turnuvası

Dostluk ve centilmenlik kazandı
16 Kasım 2015 Pazartesi günü “Dostluk ve centilmenlik kazanacak” sloganımızla başlayan “GOSBSAD Futbol Turnuvası” 19 değerli firma takımımızın katılımıyla başlamış olup, 6 Ocak 2016 Çarşamba günü, Zf Sachs ve Betek Boya Takımları arasında
oynanan final müsabakası ile son buldu. Heyecan içinde geçen maç; Betek Boya Takımı’nın 2-1 lik galibiyeti ile sonuçlandı.

14

GOSBSAD 2015 Centilmen Takım (TORUN METAL)

GOSBSAD 2015 Turnuva Şampiyonu (BETEK BOYA )

GOSBSAD 2015 Turnuva 2.’si ( ZF SACHS)

GOSBSAD 2015 Turnuva 3.’sü (AROMSA)

GOSBSAD 2015 Turnuva 4.’sü (ARÇELİK LG)

(24 Gol) Gol Kralı Hasan Ağlayan (Arçelik LG)

OCAK-ŞUBAT-MART 2016 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

GOSB HABERLER

16

7. Geleneksel GOSBSAD Futbol Turnuvası
Betek Boya Takımı oyuncusu Murat Küçükkul’un attığı 2 gole, Zf Sachs Takımı taraftarının büyük desteği ve oyuncularının üstün gayreti ile İbrahim Özkan’ın 1 golü ile karşılık verdi. Takımların başlama düdüğünden önce birbirlerine iyi niyet ve centilmenliklerinin göstergesi olarak çiçek vermeleri turnuvanın esas amacına ulaşmasının göstergesiydi. Her iki takımı da turnuva boyunca gösterdikleri üstün gayret ve centilmenlikleri için kutluyoruz. Ve 2015 Yılının Şampiyon Takımı Betek Boya’yı tekrar tebrik ediyoruz.
Final maçını takiben, yapılan kupa törenine GOSBSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Canberi, Başkan Yardımcısı ve Futbol Turnuvası komitesi sorumlu üyesi Ulvi Malgil ve Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Baysinop, turnuvanın mimarı ve GOSBSAD
geçmiş dönem genel sekreteri Tuncer Gömeçli, final oynayan Betek Boya ve Zf Sachs takımları taraftarları ve yöneticileri, derece elde eden ve edemeyen tüm takımların temsilci ve taraftarları katıldılar.

Eczacıbaşı E-Kart

Link Yapı
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Bu yıl 7.sini düzenlediğimiz turnuvayı güzellikleri ile aksaklıkları ile ama her şeyden
önce büyük bir iyi niyet ve işbirliği ile tamamlamış bulunuyoruz.
Organizasyonun gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese candan yürekten teşekkür
ederiz.
Öncelikle…
Turnuvamıza katılan, maçlara renk ve heyecan katan, oluşan aksaklıklara anlayış
ve hoşgörü ile yaklaşan, zorunlu olarak yapılan erteleme ve değişikliklere sorun
çıkartmadan uyum sağlayan, "Dostluk ve Centilmenlik Kazanacak" sloganımızı
gerçekleştiren tüm takımlara sonsuz teşekkürler. Hepsini ve daha fazlasını
önümüzdeki yıl da aramızda görmek istiyoruz.

AKFEL PETROL

ARÇELİK LG

AROMSA

BOHLER

BETEK BOYA

E-KART

FARMAMAK

FLORMAR

GOSB Yön. Merk.

IŞIK PLASTİK

LINK YAPI

MULTIPLAN/OC3

SAMM

SANDOZ

TEKNOKAUÇUK

TORUN METAL

UNİGUM

ZF Sachs

VAKIFBANK GEBZE KUR. MERK.

GOSB Bölge Müdürlüğü’ne, bize sağladıkları her türlü destekleri
için teşekkürler.
Başarılı yönetimleri ile turnuvamızın sorunsuz geçmesini sağlayan
hakemlerimize çok teşekkürler.
Sevgili futbolseverler, hepimizin ortak bir yönü var. Hepimiz birer
GOSB’luyuz. Ülkemizin bu en güzide sanayi bölgesinde, GOSB
bünyesinde yer alan kuruluşlar arasında tanışıklığı, kaynaşmayı,
yakınlaşmayı arttırmak ve dayanışma ile birlikteliğe katkıda
bulunmak amacıyla yola çıktığımız bu turnuvada amacımıza
ulaştığımızı düşünüyoruz.
Seneye tekrar buluşmak üzere…

GOSBSAD
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GOSB Teknopark 9. Avrupa Sosyal ve Beşeri
Bilimler Araştırmaları Konferansı'na katılıyor
3-6 Şubat tarihleri arasında
Uluslararası Sosyal Bilimler
Araştırma Derneği (IASSR)
tarafından Paris'te yapılacak
olan "9. Avrupa Sosyal ve
Beşeri Bilimler Araştırmaları
Konferansı'nda "Sosyal Sorumluluk
Eğitim Atölyeleri" projesinin
detaylarının anlatıldığı, On Yılın
Hikayesi (2005-2015) sunumunu
yapmak üzere Paris'e davet edildi.

T

efen Modeli’ni esas alan GOSB
Teknopark, bu modelin ana fikri olan
‘Sosyal Sorumluluk’ faaliyetlerinin bir
kısmının Teknopark’ta da gerçekleştirilmesini
öngörmüştür. Bu amaç dahilinde ilk etapta
bölge çocuklarına yönelik teknik eğitim ve
sanat atölyeleri kurulmuş olup, çocuklara
ücretsiz eğitim verilmektedir. Toplumun küçük
yaşlardan itibaren ileri teknoloji ve sanatla
tanıştırılması sayesinde, geleceğe yönelik
hedeflerinin ve vizyonlarının genişletilmesi
amaçlanmıştır. GOSB Teknopark bu konuya
özellikle önem vermektedir.
GOSB – Teknopark AŞ, “Sosyal Sorumluluk
Eğitim Atölyeleri” yönetim adına Genel

Müdür Dr. Emre AKSAN’ın talebi üzerine
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uzmanı Malik
DOĞAN tarafından projelendirilmiş ve GOSB
– Teknopark AŞ yönetimi ile işbirliği halinde
Ekim 2005 tarihinde hayata geçirilmiştir.
GOSB – Teknopark AŞ, Sosyal Sorumluluk
Eğitim Atölyeleri, faaliyete geçtikleri tarihten
bu güne on (10) yıllık bir performans
sürecini geride bırakmıştır. Düzenli işbirliği
gerçekleştirilen altı (6) devlet okulundan
onlarca öğretmen ve idarecinin, dokuz
yüz (900) civarında öğrenci ile ailelerinin

doğrudan ya da okulları aracılığıyla dolayli
olarak paylaştıkları geribildirimler ile
öğrencilerin atölye uygulamalarına devam
konusundaki ciddiyetleri göstermektedir ki
bu süreç amacına uygun olarak ve başarıyla
geride bırakılmıştır.
Bu metnin dâhilinde proje fikrinden
başlayarak en genel hatları ile bu on
yıllık sürecin gelişimi ve ulaştığı nokta
tanımlanmaktadır. Kuruluşundan bugüne
Türkiye genelinde henüz bir benzerinin
varlığından haberdar olmadığımız bu eğitim
organizasyon yapısı 2015–2016 eğitimöğretim yılıyla birlikte on birinci (11.) faaliyet
yılına başlamıştır
GOSB – Teknopark AŞ, Sosyal Sorumluluk
Eğitim Atölyeleri aracılığıyla endüstriyel ve
teknolojik hayatın altyapısında var olan
“Tasarla – Üret – Pazarla” kavramlarının
genel kültür düzeyinde ortaokul
öğrencilerinin “Düşünce – Duygu – Davranış”
kültürlerinin oluşum süreçlerine destek
olma yolunda ciddi bir hedef gözetmektedir.
Gelecekte bu süreçler ile doğrudan ve /
veya dolaylı olarak etkileşimlerinin sebebi
olabilecek bir genel kültür referansı
edinebilmeleri amaçlanmaktadır.
Faaliyetlerimizin paydaşı konumundaki
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Öncelikle GOSB – Teknopark AŞ
bünyesinde, “Tasarla – Üret – Pazarla”
kavramları temelinde odaklanılarak
planlanan her üç eğitim içeriğine
de hizmet verebilecek, istasyonlar
halinde kurgulanmış bir eğitim mekânı
oluşturulmuştur. Modüler ve portatif
malzemelerle oluşturulan ve içerisinde
ana salon, malzeme deposu, tuvaletler,
vestiyer, lavabolu tezgâh vb. bölümleri yer
alan bu mekân öğrenci ve öğretmenler
tarafından eğitim içeriklerine uygun ve
ihtiyaç duyulan biçimlerde dönüştürülerek
kullanılabilmektedir. Üzerinde çalışılacak
konunun gereksinim duyduğu ilave
araç ve gereçler olması durumunda
etkinlik tarihinin bir hafta öncesinden
ilgili öğretmenin talepleri doğrultusunda
bu talepler karşılanmaktadır. Temizlik,
bilgisayarların bakımı, tesisatların bakımı
vb. eğitim mekânı içerisinde var olan
ihtiyaç, kontrol ve tamirat gibi iş ve
işlemler mevcut teknik personel tarafından
periyodik olarak gerçekleştirilmektedir.
Sosyal Sorumluluk Eğitim Atölyeleri Sanat
ve Tasarım Atölyesi, Fen ve Teknoloji
Atölyesi, Web Tasarımı Atölyesi olmak
üzere üç (3) adet oluşturulmuştur. Bu
atölyelere katılacak olan öğrencilerin
seçimi öğrencilerin eğitim gördükleri
okul öğretmenleri ile işbirliği halinde
gerçekleştirilmektedir. Her yıl eğitimöğretim yılının açılışı ile birlikte Gebze
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bilgisi ve
izni dâhilinde bölge ilköğretim okullarının
5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sisteme
katılımları konusunda işbirliği yapılan
okullar ile birlikte bir öğrenci belirleme
sürecine girilmektedir. Bu süreçte ilgili
atölyelerin okullarda bulunan ilişkili ders
öğretmenlerinin deneyim ve tespitlerine
başvurulmaktadır."l

GOSB Asistanlar Birliği'nden
sosyal sorumluluk projesi

S

osyal sorumluluk projelerine
önem veren ve bu yönde birçok
başarılı çalışmaya imza atan GOSB
Asistanlar Birliği üyeleri, “Gebze
Kapalı Kadın Cezaevi” yardımı için
kolları sıvadı. Birlik üyeleri, 13 Ekim 2015
tarihinde yaptıkları cezaevi ziyareti esnasında,
çocuklarla ve hükümlülerle sohbet etme
imkanı buldular. GOSBAB Yönetim Kurulu
Başkanı Emine Demirel gerçekleştirdikleri

ziyaret için şunları söyledi; “Gebze
Kapalı Kadın Cezaevi yardımı için
GOSB ‘tan tüm katılımcı firmalara
mail gönderilmişti. Bizlerde GOSBAB
olarak duyarsız kalamadık, kadın
bağı ve çocuklar için hazırladığımız oyuncak,
kıyafet, kırtasiye vb. malzemelerin olduğu koli
bağışlarımızı Yönetim Kurulu üyelerimiz ile
bizzat ziyaret ederek cezaevine ihtiyaçlarının
teslimini yaptık."l

''Bizim Sokağın Çocukları''
Fotoğraf Sergisi
GOSB Teknopark'ta..

21 Ocak 2016 da açılan sergi Gosb Teknopark Sergi Salonun'da sanatsever
hayvan dostlarıyla buluşmaya devam ediyor.

O

rganize sanayi bölgelerinde, Sahipsiz
sokak hayvanlarının OSB’ler tarafından
koruma altına alınarak, Sahipli ve Kontrollü
Evcil hayvanlar haline getirilmesi, insanlar
için güvenli çevrenin ve birlikte yaşamanın
şartlarının sağlanması ve uygulamayı
sürdürerek, tüm OSB’ler için model oluşturup

yaygınlaştırılması amacıyla FRITERM
ticari Soğutma firması tarafından hayata
geçirilen proje kapsamında FRITERM
Fotoğraf Klubünün konuyla ilgili harika
fotoğraflarından oluşan sergi; fotoğraflarla
farkındalık yaratmayı hedefliyor."l
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GOSB HABERLER

kurum, kuruluş ve şahısların süreç
içerisindeki olumlu geribildirimleri GOSB
– Teknopark AŞ, Sosyal Sorumluluk Eğitim
Atölyeleri’nin sürdürülebilirliği konusunda,
bizler için ciddi bir isteklilik kaynağını teşkil
etmektedir.

21

İŞ DÜNYASI

30'unuzda sizi terfi ettiren şey,
50'nizde kovulmanıza neden olabilir

22

olan Kodak battı, Blackberry, Nokia
ve Sony’nin hali malum. Değişmeyen,
kendisini yenilemeyen şirketler geriye
gidiyor ve hatta yokoluyor. Bu yöneticiler
içinde geçerli. Kendinizi yenilemezseniz,
dinazorlaşıyorsunuz.

Dr.Yusuf Soner
Sabancı Üniversitesi
Yönetim Bilimleri Fakültesi

B

ugün ellili yaşlarda olanlar meslek
hayatlarına başladıkları yıllarda,
Türkiye çok daha kapalı bir ekonomi idi.
Dışarı ile ilişki düşüktü. Dünya içinde daha
Globalizasyon kavramı bir fantezi idi.
Teknoloji bugünlerdeki gibi değildi. Ve o
günlerde meslek hayatında başarılı olmak
için, İngilizce bilmek çok güzel bir şeydi ama
şart değildi. Bugün İngilizce uluslararası
ticaretin ve Internetin dili.
Değişim sadece İngilizce de değil. Bir
zamanların ders kitaplarında Vaka Çalışması

Hele Mühendis iseniz, çalışanın, paydaşların
ve müşterinin bir makina olmadığını
anlamak bile kendi rasyonel eğitiminize
göre gerçekleştirmeniz gereken bir değişim.
Her insan gibi irrasyonel davranışları
olduğunu ama bunların tahmin edilebilirliğini
anlamanız lazım. Örgütsel Davranış ve
Pazarlama bilimleri bunun için var. Parayı
yönetebilmek için Finansman öğrenmek
gerekli. Şirketin yönünü doğru istikamette
tutabilmek strateji bilgisi gerektiriyor. Bunları
Uluslararası ortamda yapabilmek gerekli.

yapmak kolay değil. Her On-Onbeş senede
bir kendinize bir “Format” atmanızda yarar.
Yurtdışında da çok güzel alternatifler var ama
bunlar hem çok pahalı, hemde işten bir kaç
ay uzaklaşmayı beraberinde getiriyor.
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri
Fakültesi olarak, bu ihtiyaca yönelik iki
programımız var. Yedi yıl üzeri tecrübeli
yöneticiler için Executive MBA ve yedi yıla
kadar tecrübesi olan profesyoneller için
Professionals’ MBA. İki program da Cuma
akşam ve Cumartesi günleri olduğu için iş
hayatınıza engel olmuyor, 16 ay sürüyor. 27
Şubat Cumartesi, Saat 10:30 da, Sabancı
Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesinde
hem Executive Education nedir konusunu
anlatacağız, hem de kendi programlarımızı

Sosyal bilimler çıkışlı iseniz de kendinizi
yenilemeniz şart. Obama ilk seçildiğinde
kemerinde Blackberry takılıydı. Belki de sizin
ders kitaplarınızda örnek vaka idi. Şu an
Blackberry , Sony, Kodak,.....

tanıtacağız. GOSB un yakınlığı nedeni ile

Bu yenilenmeyi kendi kendinize okuyarak

Sevgi ve selamlarımla,l
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sizlerin programa katılımı daha da kolay.
Fırsatınız olduğu taktirde, toplantıya
bekliyoruz.

İŞ GÜVENLİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliğinde
Çağ Atlama Zamanı
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Özgür Cengiz
Kaya Grubu
Genel Müdür Yardımcısı
Geçtiğimiz yıllarda büyük kazalar ile
üzüldük. İş Kazalarından ölüm sayıları
bizleri tedirgin etmeye devam ediyor.
Ülkemizdeki iş güvenliği standartlarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hollanda'da 0,72 ölüm, Almanya'da 0,90
ölüm, Yunanistan'da 1,20 ölüm, İtalya'da
1,29 ölüm, İspanya'da 1,99 ölüm, Fransa'da
2,64 ölüm, Bulgaristan'da 3,06 ölüm ve
ABD'de 3,30 ölüm şeklinde. AB ortalaması
ise 100.000 çalışanda 1,30 ölüm olarak
hesaplanmış. Peki bu oran Türkiye'de nasıl
derseniz; ortalama yıllık iş kazası sonucu
ölüm toplamı 1800 alınır ve yaklaşık çalışan
sayımız ise 25 milyon dolayında olduğu
düşünülürse bu oran 7,2 ölüm şeklinde
karşımıza çıkıyor. Bu Türkiye’de her yıl 100
bin çalışanın 7,2'sinin iş kazalarından dolayı
hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Sadece
toplam olarak değil oransal olarak da batılı
ülkeler ile kıyaslanmayacak miktarda yüksek
olduğu aşikar.
Peki teşhis nedir?
Aslında Dünyada gelişmiş ülkelerin
zamanında karşılaştığı, kara kara düşünüp
strateji geliştirdiği ve sorunu önemli ölçüde
çözdüğü bir süreç bu. Yani Amerika bu
konuda bir kere keşfedilmiş. Başta İngiltere
olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerdeki
bu serüven dikkatle incelendiğinde uzun

H

er yeni gün bir kaza 3 ila 5 ölümlü iş
kazası haberi ile karşılaşıyoruz. Öyle ki
artık bu sıklık kanıksanmış durumda ve bir
çoğunu ülkemizin yoğun siyasi gündeminden
dolayı artık haber mecralarında da
bulamıyoruz.
Son yıllarda iş kazası sonucu ölümlerin
sayıları yılda 1800 ler dolayında. Bu sayı
batılı ülkelere kıyasla oldukça yüksek. Zaman
zaman batılı ülkelerde bu kadar iş gücü /
inşaat işyeri yok ki telkinleri ile bu negatif
algıyı hafifletme çabaları ile karşılaşıyoruz. Bu
durumda kaza oranlarını incelemeye ihtiyaç
var. Tüm dünyada ölümlü iş kazalarının 100
bin çalışana göre oranlandığı bir formül
var. Bu oranlar genel endüstri bazında
hesaplandığında; İngiltere'de 0,58 ölüm,
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vadeli, kalıcı, siyasi ihtiras ve beklentilerin
çok ötesinde, Devlet ile Özel Sektörün
iradelerini birlikte ortaya koyduğu, konunun
ilköğretimden itibaren ele alındığı bir sürecin
devam ettiğini görüyoruz.
İngiltere bugün yılda iş kazalarında 100
ila 130 arasında çalışanı kaybederken
onbinlerce çalışanını meslek hastalıklarına
kaybediyor. Odağını aynı oranda meslek
hastalıklarına çevirmiş durumda. Bizler henüz
meslek hastalıklarından kaç çalışanımızı
kaybettiğimizi nasıl öğrenebiliriz sorusuna
doğru yanıtlar bulma aşamasındayız.
Sorunun kısa tarifi şöyle yapılabilir; Bizler
millet olarak karakterinde, toplum içinde
''Güvenli Yaşam Kültürü''nün yerleştirilmesi
hedefi olmayan, karşımıza çıkan sınavlarda
nasıl başarılı oluruz odaklı bir eğitim
sisteminde yetiştik. Evde, toplumsal hayatta
ve trafikte güvende kalmayı yaşadığımız
kazalardan ders çıkararak öğrenmeye çalıştık.
Maratonda engelleri aşarak mezun olduk
ve iş hayatına atıldığımızda iş sağlığı ve
güvenliği denen bir alan ile karşılaştık. Verilen
onca hayat mücadelesi ve deneyiminden

Sorunun temelinde, iş hayatı öncesinde
ailemiz, eğitim sistemimiz ile birlikte
geliştirmemiz gereken ''Güvenli Yaşam
Kültürü''nün var olmayışı veya eksik tesisi ve
dolayısıyla iş hayatı başladığında bu kültürün
uzantısı olması gereken ''İş Güvenliği
Kültürü''nün işyerlerimizde bulunmaması var.
2012 yılında kötü İSG karnelerinin ardından
yasamıza kavuştuk. Devlet bütün İSG
gündemini İSG yasası üzerinden işlemeye
başladı. İşverenin sorumlulukları, cezalar vb.
vb. İSG alanında gündemin odağında yasa
olunca tüm endüstrinin sağlık ve güvenlik
alanındaki odağının yasal uyum haline
geldiğini gördük. “Yasalara uyalım da ötesine
gerek yok” algısı hâkim oldu ve bu amaca
hizmet eden hizmet sağlayıcıları bu ortamda
beslendi, büyüdü ve büyüdü. Gelinen
noktada İSG hizmeti alımı için harcanan
paralar, düşük hizmet standardı ortalaması,
kazaların azalamadığı bir iş hayatı ile karşı
karşıyayız.
Yol haritası ne olmalı?
Batılı ülkeler bugün yüksek İSG standardını
yakalamak, İş Güvenliği Kültürünü tüm
yurttaşları arasında yerleştirmek ve kaza ve
meslek hastalıklarını azaltmak için endüstri
odağını yasal uyumluluktan daha üst bir
çıtaya taşımanın yollarına odaklanıyor.
Aslında bu sorunun çözümünde de en temel
adım, iş yaşantısı başlamadan çok önce,
tüm bireylerin eğitim ve öğretim hayatlarının
başladığı andan itibaren sağlık ve güvenliğin
hayattaki en büyük değer olduğunun farkında

İŞ GÜVENLİĞİ

sonra bu alan, kuralları, cezaları ve konforsuz
uygulamaları ile çalışanlarımızın kolayca
adapte olamadığı, işlerini yaparken engel
teşkil eden ve sonradan karşımıza çıkan
bir dert olarak iş hayatımızda yerini aldı.
Başarısız oldukça yüzümüzü batıya çevirdik,
onların yasal mevzuatlarını, sahalarından ve
sistemlerinden uygulamaları iş ortamlarımıza
tepeden indirdik ve onları uygulamaya
çalıştıkça alışkanlıklarımız ve geleneklerimiz
ile çeliştik ve işi iyice işin içinden çıkılamaz
hale getirdik. Konunun temeline inmeyi
ve uzun vadeli kalıcı çözümleri düşünmek
istemedik. Çünkü sorunu bugünden yarına
çözmeliydik.
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olmaları olduğu söylenebilir. Devlet, bu ilkeye
istinaden milli eğitim sistemini yapılandırmalı,
başta ÇSGB olmak üzere ülkedeki çalışma
koşulları bu temel ilke etrafında oluşturulmalı
ve iyileştirilmelidir. Ancak bu yol ile uzun
vadeli ve kalıcı çözümler üzerinde durulabilir.
Tabiki bu yapılanmaya ek olarak Devletin
hem çalışanlara hem de işverenlere yeterli
kılavuzluğu yaparak onları teşvik etmeleri,
mevzuatın yorumlanması ve mevzuatta yer
almayan sektöre özel detaylarda teknik
anlamda tüm sorularına yanıt olabilmeleri,
kural koyucu olarak Devlete güvenilirlik
kazandıracak ve değişime öncülük etmesini
sağlayacaktır.
Bu altyapı ile İSG kültürünün sonuçları orta
ve uzun vadede alınacak şekilde geliştiği
izlenebilecektir.
İSG Kültürünün hangi seviyede olduğunu
anlamanın bir yolu var mı?
Dünyaca bilinen bir akaryakıt ve enerji
organizasyonu geliştirdiği “Hearts and
Minds” adlı çalışma kurumların ve
toplumların İSG alanında kültürel gelişim
aşamalarına ışık tutuyor. İlgili görselden
de takip edileceği üzere kurumlar kültürel
gelişim anlamında 5 farklı kategoride yer
alıyor.
Patolojik yapılar İSG alanında yatırım yapmayı
her koşulda umursamaz ve bu alandaki
düzenlemelere tepki gösterir.

Reaktif yapılar herhangi bir kaza meydana
gelmeden önce İSG alanında yatırım
yapmama eğilimindedir. Kazalar sonrası
önlem alarak konuyu önemsediğini ortaya
koyarlar.
Hesaplayıcı yapılar mevzuatsal olarak
minimum gereklere odaklanırlar, çıtayı
yükseltmek için yatırım yapma eğiliminde
değildirler. İSG Yönetim sistemleri bulunur,
ama bu sistemin sahaya yansıması ikinci
plandadır.
Proaktif yapılar İSG yönetim sistemlerini
sahaya adapte etmişlerdir. Herhangi bir
kaza olmadan önceki önleyici unsurlar
sistemin temelini oluşturur ve bu unsurlar
yürürlüktedir.
Üretken yapılar çok iyi İSG standartları
sağlamadan iş süreçlerinin sürekliliğini
sağlayamadığını düşünürler. İSG asıl odaktır.
İSG nin öncelik ve değeri iş süreçlerini çok
daha verimli ve kazançlarını daha yüksek
kılar.
İSG alanındaki kültürel gelişimini önemli
ölçüde tamamlamış toplumlar bu adımları
izlemişlerdir. Yeni çıkan yasalar ve düzenleyici
hükümlerin kurumları ancak “Hesaplayıcı”
adıma kadar iyileştirdiği, daha ötedeki
adımlara ulaşmak için Bakanlığın doğru
uygulamalara yönelik kılavuz, bilgilendirici
ve teşvik edici nitelikte yayın, eğitim, toplantı
ve organizasyonlarının, İşverenlerin ise
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Güvenliği alanında bilinçlenmesine katkı
sağlıyoruz. Sağlamakta olduğu iç kaynaklı
eğitimlerinin yanı sıra uluslararası tanınmış
global organizasyonlar olan IOSH (Institution
of Occupational Safety & Health), NSC
(National Safety Council) ve IRATA (Industrial
Rope Access Trade Association) kurumlarının
Türkiye Partnerliğini yapıyoruz. Bu
organizasyonların Dünya çapında düzenlediği
eğitimleri kendi bünyesindeki eğitmenler ile
sağlayabiliyoruz.
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Kaya Training & Consulting hangi
hizmetleri ile ön planda?

endüstrilerindeki global gelişmeleri takip
ederek teknik ve teknolojik ilerlemeleri
işyerlerine adapte etmelerinin önemi çok
büyüktür.
Bizlere biraz Kaya Training &
Consulting'den bahseder misiniz?
Kaya Training & Consulting, İş Sağlığı ve
Güvenliği alanında 20 yıllık deneyime sahip
Kaya Grubu’nun bilgi birikimini, kadrosunun
sahip olduğu uluslararası deneyim ile
geliştirerek, 2006’den beri farklı sektörlerden
birçok ulusal ve uluslararası şirketin
yürüttüğü projelerde İş Sağlığı ve Güvenliği
alanında Eğitim ve Danışmanlık çözümleri
sunmaktadır.

ile çözüm ortağı olduğu şirketlerin İş Sağlığı
ve Güvenliği Sistemlerini yapılandırmakta,
sürdürmekte ve İş Sağlığı ve Güvenliği
kültürünün oluşturulmasına önderlik
ediyoruz.
Aynı zamanda Kocaeli ve Manisa Ortak
Sağlık ve Güvenlik Birimi Şubelerimiz ile
bu iller ve komşu coğrafyalarda çok çeşitli
sektörlerdeki işverenlerine sağlık ve güvenlik
yönetimi alanında çözüm ortağı oluyoruz.
Çalışma hayatında karşılaşılan birçok
tehlike grubuna özel profesyonel iç kaynaklı
eğitimleri ile çalışanların İş Sağlığı ve

Kaya Training & Consulting, İSG alanında
nitelikli eğitmen ve danışmanlardan oluşan
60 kişilik deneyimli bir ekibe sahip bir grup.
Danışman ve eğitmenlerimiz; NEBOSH
IGC, IOSH Managing Safely, IRATA L1, L2,
L3, Dağcılık Federasyonu Antrenörlüğü,
İş Güvenliği A, B, C Uzmanlığı, IOSH
Eğitmenliği, Amerikan National Safety
Council Eğitmenliği, Bilirkişilik, Öğretim
Görevliliği gibi yetkinlik ve yeterliliklere sahip.
Türkiye'de hemen hemen her ilde ve dünyada
17 ülkede İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,
Stratejik Yönetim Danışmanlığı, İş Sağlığı
ve Güvenliği Müşavirliği, Eğitim Hizmetleri
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Sağlık ve güvenlik hizmet perspektifi
oldukça geniş. Hizmet gamımızı her geçen
gün artırmak ile birlikte özellikle Yüksekte
Çalışma & Kurtarma, İple Erişim, İskele
Güvenliği, Vinçle Kaldırma İşleri, Afet ve Acil
Durum Yönetimi ve uluslar arası Akredite
Eğitimler alanlarında uzman kadrolara
sahibiz ve dünya standartlarında hizmet
sunuyoruz.
Kaya Grubu olarak uluslar arası
yetkinliklerimizin sağladığı bilgi birikimi
ve bakış açısı ile pazara biraz daha global
perspektifte bakabiliyor, gereklilikleri
bu süzgeçle değerlendiriyor ve çözüm
sağladığımız kurumlara sunduğumuz
hizmetlerin kalitesini yüksek kılıyoruz.
Sanayicilerimize neler önerirsiniz?
Bir işyerinde sağlık ve güvenlik aslında
işyeri sahiplerinin işine verdiği değerin bir
göstergesi denebilir. Güvenli bir işyerinde
daha verimli çalışan, mutlu, işini seven,
işi için fedakarlıklara katlanan bir işgücü,
kazaların ve buna bağlı iş kayıplarının,
ekipman hasarlarının, para cezalarının, yıllar
geçtikçe azalan sigorta primlerinin var olduğu
ortam söz konusu olacaktır.
Ancak önceden de bahsi geçtiği üzere
bu bugünden yarına tesis edilebilecek bir
kültür maalesef ki değil. Bu bağlamda
sanayicilerimizin sağlık ve güvenliğe yönelik
pozitif, kararlı, sabırlı ve ısrarcı tutumunu
kaybetmeden, hedef olarak yalnızca yasal
gereklere uyum değil, işyerinde sağlık
ve güvenlik kültürünü daha iyi noktalara
taşımayı benimseyen bir yaklaşıma sahip
olmalarına ihtiyacımız var.l

Bilfen Gebze İlkokulu Okul Müdürü Önem Oğuz:
RÖPORTAJ
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“Okulumuz GOSB katılımcı
firma çalışanlarının çocukları
için büyük bir avantaj”
GOSB içerisinde yer alma fikri nasıl
oluştu? Size sağladığı avantajlar
nelerdir?

B

ilfen Okulları olarak eğitim kalitemizden
daha fazla öğrencinin faydalanması
amacıyla son yıllarda sadece İstanbul ile
sınırlı kalmayarak yeni başarılar için yeni
okullar açıyoruz. 27 yıllık köklü eğitim
geçmişimizi İstanbul’dan Kocaeli’ye taşımak
da hedeflerimizin arasındaydı.
Lokasyon olarak Gebze’yi seçmemizin
nedenleri arasında; İstanbul’a sınır komşusu
olması, son yıllarda nüfus yoğunluğu
açısından çok hızlı bir büyüme göstermesi,
Türkiye endüstriyel üretiminin ciddi bir
bölümünü karşılayan büyük bir ilçe olması ilk
sıralarda gelmektedir.
Türkiye’nin en iyi Organize Sanayi Bölgesi
olduğunu düşündüğümüz GOSB ise;
kurulduğu günden bu yana büyük bir hızla
büyüyüp modernleşen, gerek fiziki altyapısı
gerek çevre düzenlemesiyle katılımcı

firmalara sunduğu nitelikli hizmetleriyle çeşitli
avantajlar sağlayan büyük bir yapıdır.
GOSB’un bir ticari merkez olması özelliği
hayat akışı içerisinde de bir işleyiş disiplinini
beraberinde getirmektedir. Bilfen Eğitim
Kurumları’nın düzenli, sistemli ve disiplinli
yapısı GOSB’un düzen, disiplin ve güvenlik
anlayışıyla iyi örtüşmüş ve yeni oluşumlara
hız kazandırmıştır.
Bilfen markasının GOSB sınırları içerisinde
eğitim – öğretim faaliyeti yapıyor olması
lokasyon olarak hem Gebze’ye yakınlığı hem
de katılımcı firma çalışanlarının çocukları
içinde büyük bir avantajdır.
Bize Bilfen Gebze İlkokulu hakkında
biraz bilgi verebilir misiniz?
Geçtiğimiz sene önce anaokulumuzu
açarak GOSB’a merhaba dedik. Bu sene de,
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2015 – 2016 eğitim - öğretim döneminde
de Bilfen Gebze İlkokulu öğrencileriyle
buluştu.383 öğrenci kapasiteli ilkokulumuzda
16 derslik bulunmaktadır. Okulumuzda fen
laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, resim ve
müzik dersliklerimiz ile İngilizce dersliğimiz
bulunmaktadır. Ayrıca Green Screen odamız,
revirimiz, yemekhanemiz, kütüphanemiz
ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Bilfen
Gebze İlkokulumuzda da Bilfen’in tüm
ilkokullarında uygulanan merkezi eğitim
sistemi birebir uygulanmakta olup, tüm
eğitim-öğretim faaliyetleri diğer okullarımız
ile eş zamanlı olarak devam etmektedir.
Bilfen eğitim sistemi hakkında bilgi
alabilir miyiz?
Bilfen Okulları İstanbul merkezde
kurduğu eğitim sistemini yeni açılan
her okuluna taşıdığı gibi mevcut eğitim

1.sınıflarımızda ‘Side by Side’ ( Omuz
Omuza ) olarak adlandırdığımız bir
program uyguluyoruz. Tüm 1.sınıflarımızda
bir Türk sınıf öğretmeni ile bir İngilizce
sınıf öğretmeni tam gün, eş zamanlı ders
işlemekteler. Program; her iki öğretmen ile
gününün tamamını beraber geçiren 1.sınıf
öğrencilerimizin İngilizce’yi yabancı dil olarak
değil, günlük yaşantılarının bir parçası olarak
görmelerini sağlamayı hedeflemektedir.
Okul koridorlarının çeşitli projelerle
donatıldığı okulumuzda yine öğrenme
sınıf duvarlarının dışına çıkmış gündelik
hayatın bir parçası olmuştur. Bilfen
Okulları’nda, öğrenciler bilgiyi; görsel,
işitsel ve interaktif yollarla pekiştirme ve
içselleştirme fırsatı bulur. Öğrencilerin sosyal,

RÖPORTAJ

programını tüm okullarında eş zamanlı
olarak uygulamaktadır. Bilfen İlköğretim
Kurumlarında eğitim-öğretim sürecinde
araştırmayı desteklemek, öğrencinin düşünsel
ve fiziksel gelişimini sağlamak ana hedeftir.
Derslerin işlenişinde temel amaç "Tam
Öğrenme" nin sağlanmasıdır. Bunu sağlarken
öğrencinin farklı algısal tercihleri (görsel,
işitsel, kinestetik, dokunsal), bilgiyi işlemedeki
zihinsel süreçleri (analitik, bütünleşik, global)
gibi öğrenmeyi etkileyen tüm faktörleri
içeren “Öğrenme Stilleri Modeli” temel alınır.
Uygulanan "Yaşayarak Öğrenme" sistemiyle
öğrenciler edindikleri bilgilerin yaşamdaki
karşılıklarını da uygulamalı olarak görerek
kendilerine bir gelecek inşa eder.
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kültürel ve entelektüel düzeyde başarılı
olması gerektiğine inanan Bilfen Okulları,
öğrencilerine temel derslerinin yanı sıra farklı
ilgi ve yeteneklere hitap eden birçok kulüp
seçeneği de sunar.
Bilfen’i farklı kılan özellikler neler?
Yıllar içerisinde Bilfenli eğitimcilerin tecrübesi
sonucu geliştirilen Bilfen Eğitim Sistemi
her yıl yenilenerek güncellenir. Bilfen’e ait
eğitim programını güçlü eğitim kadromuz ile
Türkiye’de ki tüm okullarımızda eş zamanlı
olarak uygulamaktayız. Öğrencilerimizin
bireysel farklılıklarını da göz önünde
bulundurarak aynı konuyu aynı metodolojiyle
öğretebiliyor, ortak sınavlar yaparak aynı
ödevi verebiliyoruz. Tabi ki tüm bunları
yaparken eğitim sistemimize en doğru

şekilde entegre ettiğimiz teknoloji alt
yapısını kullanıyoruz. Bu sistem sayesinde
öğretmenlerimizde kendi ders programlarını
eş zamanlı olarak yapabiliyor ve birbirileri
ile sürekli iletişim halinde kalabiliyorlar.
Son teknolojileri entegre ettiğimiz eğitim
anlayışıyla öğrenmeyi sınıf duvarlarının
dışına çıkararak öğrencilerin evlerine
de ulaştırıyoruz. Öğrencilere evlerinde
kullandıkları bilgisayar, tablet ve akıllı
telefonları ile okulda öğrendiklerini
pekiştirme imkanı sağlıyoruz. Eğitim
kurumlarındaki en değerli varlığımız
öğrencilerimizdir. Bilfen Okullarında eğitimöğretim sürecinde araştırmayı desteklemek,
öğrencinin düşünsel ve fiziksel gelişimini
sağlamak ana hedeftir. Akademik ve sosyal
alanda başarılı, kendine güvenen, soran –
sorgulayan, öğrenciler yetiştirmek için var
gücümüzle çalışıyoruz.l
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İşyerlerinin afetlere hazırlığı
bölgelerindeki pek çok fabrika da ara malsız
kalmıştır. GM (General Motors), yedek parça
arzındaki sıkıntı nedeniyle Louisiana montaj
fabrikasının kapatmış - yani Louisiana’da
çalışan bir işçi kilometrelerce ötede olan bir
afet sonrasında işinden olmuş - Volkswagen,
Apple, Nokia, Sony gibi devler de yedek
parça sıkıntısı çekmiştir. Sonuç olarak, bu
olaylar zinciri küresel endüstri üretimini yüzde
1,1 düşürmüştür [1].
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0. yüzyıl, bir yandan bilim ve
teknolojide büyük gelişmelerle diğer
yandan depremler, yangınlar, seller, büyük
endüstriyel tesis kazaları ve küresel ısınma
gibi büyük çevresel felaketlerle anılacak
bir yüzyıl olmuştur. Afetlerde en önemli
zararlar - fiziksel çevre ve sosyal kayıplar
dışında - endüstri ve iş dünyasında meydana
gelmektedir. Bu tip ekonomik kayıplar,
uzun vadede, afetten kaynaklanan fiziksel
hasarların seviyesine de çıkabilmektedir. Bu
nedenle, afetlerin yol açtığı iş, pazar, kapasite
ve talep kayıplarının belirlenmesi ve bu zarar
ve kayıpların önlenmesi veya azaltılması
çalışmaları günümüzün önemli ekonomi ve
afet yönetimi konusu olmuştur.

Bu çarpıcı örnek gibi sayısız olaylar,
işyerlerinin afetlere hazırlığının önemini
bir kez daha gün yüzüne çıkarmaktadır.
İşyerlerine düşen görev, hem hukuksal
sorumluluklarını yerine getirmek hem
de kendi işletmelerinin devamlılığı için
gerekli önlemleri almak olacaktır. Afet
gerçekleştikten sonra yapılacak müdahaleler,
işletmelerin devamlılığı konusunda neredeyse
hiçbir yarar sağlamaz iken, afetten önce
yapılacak çalışmalar bu olaylardan en az
zararla çıkılmasına yardımcı olacaktır.
Peki, işyerlerinin herhangi bir afet ve
acil durum hazırlıklarında doğru adımlar
atabilmesi için neler yapması gerekiyor?

Konuyla ilgili en çarpıcı örnek, 2011 yılında
Japonya’da oluşan deprem ve bu deprem
sonrası meydana gelen tsunami ve nükleer
santral kazasıdır. Bu durum dünyanın
en büyük parça tedarikçisi Japonya’daki
üretimi sekteye uğratınca dünyanın diğer
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İşyerlerinin bulunduğu binalar,
binaların yapısal olmayan
elemanları ve binaların içindeki
nesneler nedeniyle ortaya
çıkabilecek fiziksel risklerin
belirlenmesi ve değerlendirmeye
tabi tutulması afet hazırlıklarında
diğer önemli konulardan bir tanesi.
Öncelikle risklerin analiz edilmesi, afet
yönetiminin amaçları ve ilkeleri çerçevesinde
kaynakların sevk ve idaresinin bir plan
çerçevesinde ele alınması gerekiyor. Doğal ve
çevresel felaketleri göz önünde bulundurarak
iş sürekliliğinde aksama, tesislerde ya da
hizmetlerde kayıplar, ekipman ve sistem
arızaları, bilgi güvenliği ile ilgili sorunlar
ve diğer acil durumlar konularını kapsayan
bir organizasyon ve faaliyet planının
hazırlanması işyerlerinin afet hazırlığında
önemli gündem maddesi oluşturmakta. Bu
noktada işyerinde afet etkilerini azaltma,
hazırlık ve müdahale konularını kapsayan bir
plan geliştirmek ve güncellemek için düzenli

toplantılar yapmak öncelikli faaliyetlerden biri
olarak gösterilebilir.

İŞ GÜVENLİĞİ

Ayrıca işyerlerinin bulunduğu binalar,
binaların yapısal olmayan elemanları ve
binaların içindeki nesneler nedeniyle ortaya
çıkabilecek fiziksel risklerin belirlenmesi
ve değerlendirmeye tabi tutulması afet
hazırlıklarında diğer önemli konulardan
bir tanesi. Binaların güncel deprem
yönetmeliklerine göre uygun bir yerde
konumlandırılmış, tasarlanmış ve inşa edilmiş
olması; ya da yetkili bir mühendis tarafından
incelenerek gerekli görülen güçlendirme ve
tamirat çalışmaları yapılmış olması işyerlerinin
olası yapısal zararlarının önüne geçmesinin
temelini oluşturmakta.
Çalışılan ortamda özellikle sarsıntı esnasında
düşerek/kayarak/devrilerek can kayıplarına
ya da yaralanmalara neden olabilecek
yapısal olmayan riskler, iş sürekliliğini veya
hizmetleri engelleyecek; ofis mobilyaları,
üretim makinaları, bilgisayar, diğer elektronik
eşyalar ve aydınlatma elemanları gibi
nesnelerin risklerini azaltmak (sabitlemek, yer
değiştirmek, azaltmak) işyerlerinin afetlere
hazırlığında yapması gereken çalışmalar
arasında.
Bununla birlikte, üretim yapan işyerleri,
kendilerini en fazla tehdit eden yangın
risklerine karşı ne tür önlemler alabilecekleri
ve hangi konularda çalışmalar yapacakları
konusunda 2002/4390 sayılı 12.06.2002
tarihli "Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik"e başvurabilirler.
Örneğin, kaçış yolları ve merdivenleri,
kazan daireleri, yakıt depoları, mutfaklar,
çay ocakları, bacalar, sığınaklar, otoparklar,
çatılar, asansörler, paratoner, jeneratörler,
elektrik tesisatları, acil durum aydınlatmaları/
yönlendirmeleri, yangın algılama ve uyarı
sistemleri, yangın söndürme sistemleri,
tehlikeli maddelerin depolanması ve
kullanılması vb. gibi konularda gerekli
önlemleri alıp iyileştirme çalışmaları
yapılmalıdır.
Buna ek olarak çalışanlar ve müşteriler
için acil bir durumda ilk 72 saat süresinde
ihtiyaç duyulabilecek malzemelerden yeterli
miktarda uygun yerlerde saklamasına
unutmamak gerekir.
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Yukarıda değindiğimiz işyerlerinin fiziksel ve
teknik altyapıya ait hazırlıklarının yanı sıra
çalışanların eğitimi, işyerinin sigortalanması,
afet ve acil durum organizasyonu, afet
sonrası hizmetin/üretimin devamı için
alternatif yerler ve afet sonrası faaliyetlerin
yönetimi gibi yönetim ve organizasyonlara
yönelik yapılması gereken hazırlıklardan da
kısaca bahsetmemiz gerekiyor.
Her konuda olduğu gibi afetler konusunda
da eğitimin büyük önemi bulunmakta. Afet
öncesi, sırası, sonrasında ne yapılacağı, nasıl
hareket edileceğinin bilinmesine ihtiyaç var.
Çünkü büyük bir kargaşanın yaşandığı bir
ortamda bilinçli personelin varlığı ve sayısal
oranı işyerlerinin afet hazırlığını ve müdahale
kapasitesini kolaylaştıracaktır. Temel afet
bilinci, ilk yardım, hafif arama kurtarma,
yangınlara müdahale, tahliye, haberleşme,
acil durum ekipmanlarının kullanımı
konularında eğitim alınarak, çalışanların
farkındalık ve bilgi düzeyleri arttırılabilinir.

Unutulmaması gereken husus
işyerinizin afetlere hazırlığı
ne kadar iyi olursa olsun bu
hazırlıkları etkileyen en önemli
unsur çalışanlarınızın ve
müşterilerinizin bireysel olarak
afetlere hazırlığıdır.

İşyerlerimizde afet sonrasında kendi
kendimize yardım edebilmek için organize
olurken kullanabileceğimiz olay komuta
sistemi ya da standart acil durum yönetim
sisteminin ilkelerinin herkes tarafından
bilindiğinden emin olunması için toplantılar
düzenlebilinir.
Aynı zamanda işletmenize özel yangın,
deprem veya diğer tehlikelere özel
senaryolar oluşturarak, doğru tahliye
yönteminin belirlenmesi, çalışanların doğru
davranış sergilemesi ve alınan eğitimlerin
pekiştirilmesi için yılda en az iki defa
tatbikat ve alıştırmalar koordine edilmelidir.
Bölgedeki insanların ve toplum örgütlerinin
acil durumlara müdahale çalışmalarının
desteklemesi ve karşılıklı yardımlaşma
konularında kendi kaynaklarımızın kullanımı
ile ilgili bir çalışma da yapılabilir.
Son olarak unutulmaması gereken husus
işyerinizin afetlere hazırlığı ne kadar iyi olursa
olsun bu hazırlıkları etkileyen en önemli
unsur çalışanlarınızın ve müşterilerinizin
bireysel olarak afetlere hazırlığıdır. Büyük
bir afet ve acil durumda önce aile ve yakın
çevresini düşünecek çalışanlarınızın bireysel
olarak hazırlık çalışmaları yapmaları ve
aile afet planlarını hazırlamaları teşvik
edilmelidir.l

[1] After the Earthquake: Japan's Nuclear
Future, Chatham House Raports, 01/04/
2011
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İş yaşamını verimli kılabilmek için
sanattan daha etkili bir ortak değer yoktur
Ressam
Tülay Demirbaş
İş dünyası sanata yaklaşmıyor
kaçıyor gibi. Aradaki bağ yok
denecek kadar az. Benim bakış
açıma göre tüm OSB'lerde bir
sanat sokağı mecburi olmalı.
Sokakta , oda orkestrası , resim ,
heykel , hat , fotoğraf sergileri için
galeriler , çocuk atölyeleri , tiyatro
salonu olmalı.

"Güçlü bir sanayimiz olmasına rağmen bir iki markanın dışında
sanat yarışmalarına yaklaşım yok, halbuki bu bir iki markanın
resim yarışmaları ilgiyle bekleniyor. Niye ilgi bu derece
yoğunken devamı gelmiyor bilmiyorum. Beklentim sadece iş
dünyasına yönelik değil elbette. Sanat dünyasıda iş dünyasının
etkinliklerinde ticari beklentiye girmeden aktif rol almalı ,
ben görev alacak çok sanat insanı olduğunu biliyorum. Kendi
adıma bir çocuk atölyesinde çocuklarla paylaşımda iken çok
mutlu olacağımıda biliyorum."
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

keyifli bir ivme kazandı.

971'de mübadele göçmeni bir ailenin
kızı olarak Gölcük'te dünyaya geldim.
Klasiktir bu ama resim hep vardı hayatımda.
Ortaokul ve lisede komşu çocuklarının resim
ödevlerini yapmam için anneleri benim
anneme getirirlerdi kağıtları , ikiletmez
hemen çizerdim. Okul girişindeki panolarda
yıl boyunca resmimin olmamasına çok nadir
rastlanırdı. Lisedeki resim hocamın ısrarıyla
Eskişehir'de Güzel Sanatlar Fakültesinin
yetenek sınavına girdim , grafik bölümünü
kazandım ama hedefim o zamanın en moda
mesleği bilgisayarla ilgili bir yol çizmekti ve
öylede oldu.
O dönem çok nadir evde bilgisayar olurdu
, hele bilgisayar kullanabilmek çok büyük
ayrıcalıktı. İsteyen bir ruh için sonuçta başarı
kaçınılmaz oluyor. Zamanla bilgisayar üzerine
işyerlerim oldu ama sanırım sanatın herhangi
bir dalı ile ilgilenen herkesde vardır bu ,
içinizden aklınızdan o tutkuyu çıkaramazsınız.
2000 yılında evlenince ilk yaptığım şey
işyerlerimi devredip gidip bir atölyeye girmek
oldu.
Çankaya'da 'Karakalem' adında bir atölye
vardı , orada teknik eğitim aldım iki yıl kadar.
Sonraları birkaç atölye deneyimim daha oldu.
Kalıplarının içine sıkışmış atölyelerden kaçtım
hemen. Halen Eskihisar'da Osman Hamdi
Bey evindeki atölyehanedeyim. Orada iyi
hissediyorum.

Kaftanları yorumlamak çok keyifli çünkü
kaftanlar resimde size çok geniş bir pencere
açıyor. Desen, motif, hüsnü-hat, çini,
minyatür kullanabilme özgürlüğü veriyor.
Arap alfabesini çok estetik bulmam bir yana
Osmanlının o müthiş neftilerini, şarabilerini
palette görmek benim enerjimi yükseltti.
Çok sevdiğim altın tonlarını kullanmada
sıkıntı yaşıyordum, bu sıkıntı kaftanlarda
tamamen ortadan kalktı. Osmanlı gösterişli
bir medeniyetti, bende dilediğimce bu
gösterişten faydalandım.
Osman Hamdi Bey Sanat Galerisinde karma,
Tuzla Belediyesi Sanat Galerisinde ve Gosb
Teknopark'ta kişisel sergilerim oldu. İmkan
bulursam başka galerilerde de "Tılsımlı
Kaftanlar"ı sergilemek istiyorum.
Osmanlı kaftanlarını resmetmek fikri
nasıl oluştu?
Nasıl ki her birey kendi gözlemlerinden
kendi biriktirdiklerini yorumluyorsa bende
tarihi detayları yorumlamayı seviyorum ,
dönem seviyorum. Tarihi irdelemek için
vakit yaratıyorum. Kültür turlarına katılıp
antik kentleri gezmeyi seviyorum ama
dönmeyi hiç sevmiyorum. Hierapolis ve
Bergama Akropolis'te oldu bu mesela. Öyle
büyülendim ki eve dönmek istemedim ve
istemsizce ağladım. Tarihi bu kadar seven
birinin tarihi ikonaları kullanmasıda doğal
tabii. Resim sanatını günümüz formlarıyla
harmanlamayı hiç bir zaman sevemedim.

"Tılsımlı Kaftanlar" ismi gerçekten çok
tılsımlı bir isim. Nelerden etkilenerek bu
isim oluşturdunuz?
Direk olarak resimlerimden etkilendim, çünkü
gerçekten tılsımlılar. Kaftanları çizdim ve
karşılarına geçip baktım, o tılsımı gördüm.
Öyle özel dualar barındırıyorlar ki aslında
herkes görebilir.
Kutsal kitabımıza göre Allah, Hz. Yunus
peygambere “Kalk, Ninova şehrine git ve
halkı uyar” diyor. Başarısızlığa uğrayan
Yunus peygamber nedense Allahtan gemiyle
kaçabileceğini düşünüyor ama o gemi
fırtınada parçalanınca kendini bir balığın
karnında buluyor. Balığın karnında karanlık
ve sıkıntılar içindeyken kalpten ettiği özel
bir dua sayesinde Rab tarafından affedilip
ışığa kavuşuyor. İşte bu çok özel duayı
kaftanlarımda sık kullandım. İstedim ki

Osman Hamdi Bey atölyehanesinden önce
hayranı olduğum Hellenizm'in bendeki
yansımalarını resmediyordum , korint
başlıklar, karyatidler en sevdiklerimdi.
Osman Hamdi atölyehanesine başlarken
evde yarım bir kaftan tablosu vardı, 'islami
terör' söylemine tepki olarak başladığım
bir çalışmaydı. Tablo o kadar detaylıydı ki,
zaman ve sabır istiyor, bitmiyordu. Elim ona
gitti nedense. Tamamlamak için atölyeye
getirdiğim kaftanla beraber bir yıllık yoğun
bir çalışma sonrası yirmi kadar kaftan yaptım
ve "Tılsımlı Kaftanlar" serisi çıktı. Evde uzun
zaman bitiremediğim hatta 'bitsin, bir daha
asla' dediğim kaftanlar sanırım atmosferden
kaynaklı, burada beni hiç zorlamadı, süreç
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Osman Hamdi Bey resim atölyesinde
çalışmak nasıl bir duygu ve bu
eserlerinize nasıl yansıyor?

SANAT

Atölyehanemizin bir yanı deniz bir yanı
orman , hemen önümüzde döneminin
entellektüel sanat adamı Osman Hamdi'nin
evi, üstelik ev artık bir müze ve dilediğinizce
gezme , eserlerin orijinallerini olmasa bile
reprodüksiyonlarını inceleme imkanınız var ,
bu atmosferde kim kendini şanslı hissetmez
ve kim resim yapmak istemez ki.
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kaftanlarımın olduğu yere sıkıntı, karanlık
giremesin, koruyucu olsun.
El-Kaviyy mesela. Fatih Sultan Mehmet'in
İstanbul'u, Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethi
sırasında El-Kaviyy'i sık zikir ettiği kayıtlarda
var. El - Kaviyy, aczin yol bulamadığı mutlak
galip, her şeye yetecek kadar gücü olan
anlamına geliyor. Allahın güzel sıfatlarından.
El - Kaviyy'in hat yazısını sık kullandım
tablolarımda. Kaftanın görkemine özel
güçlerde eşlik etsin istedim.

Osman Hamdi Beyin toplumu sanat
yoluyla aydınlatabilmek, ilerilere taşımak
yolunda karşılaştığı sıkıntıları yorumladığı
Kaplumbağa Terbiyecisi, sanatçı bir ruhun
yaşayabileceği sıkıntılarla öncesinden
yüzleşme değerini taşıyor aslında. Osman
Hamdi Beyin hayatı ve eserleri bir nevi ders
benim için. Bu atmosferde bunu iliklerinize
kadar hissediyorsunuz. Ortamın ve Osman
Hamdi'nin "Tılsımlı Kaftanlar" serisine katkısı
olduğunu düşünüyorum. Sonuçta "Tılsımlı
Kaftanlar" burada hayat buldu.
Atölyahenede 'Yakamozlar' adını verdiğimiz
tarzları birbirinden çok farklı bir resim
gurubumuz var. Avlunun huzuru üzerimize
siniyor sanki, iç huzurumuzla keyifle
çalışıyoruz.

Size göre iş dünyasının sanata
yaklaşımını değerlendirir misiniz?
İş dünyası sanata yaklaşmıyor kaçıyor
gibi. Aradaki bağ yok denecek kadar az.
Benim bakış açıma göre tüm OSB'lerde
bir sanat sokağı mecburi olmalı. Sokakta,
oda orkestrası, resim, heykel, hat, fotoğraf
sergileri için galeriler, çocuk atölyeleri ,
tiyatro salonu olmalı. Yazarlar imza gününe
gelebilmeli. OSB bienalleri, sanat festivalleri
olmalı. Sanata teşvik amacıyla çocuklar
ve gençler için yarışmalar düzenlenmeli.
Sergilerden alınacak birer eserle OSB'ler
kendi sanat arşivlerini de oluşturabilirler.
Güçlü bir sanayimiz olmasına rağmen bir
iki markanın dışında sanat yarışmalarına
yaklaşım yok, halbuki bu bir iki markanın
resim yarışmaları ilgiyle bekleniyor. Niye
ilgi bu derece yoğunken devamı gelmiyor
bilmiyorum. Beklentim sadece iş dünyasına
yönelik değil elbette. Sanat dünyasıda iş
dünyasının etkinliklerinde ticari beklentiye
girmeden aktif rol almalı , ben görev alacak
çok sanat insanı olduğunu biliyorum. Kendi
adıma bir çocuk atölyesinde çocuklarla
paylaşımda iken çok mutlu olacağımıda
biliyorum.
Beklentilerim üst düzey gelebilir belki ama
iş stresinden bir kaçış için , zihinleri anlık
bile olsa boşaltabilmek ve sonrasında daha
verimli kılabilmek için sanattan daha etkili
bir ortak değer yok bence. Toplumsal ayrışma
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SANAT

yaşadığımız şu günlerde bizi en çok sanat
birleştirebilir. Sanat olan yerde odak noktası
sanattır, kimlikler değil sanat konuşulur. İşte
ihtiyacımız olan tamda bu.
Hedefleriniz ve hayalleriniz neler?
Hayatımda hep resim olsun istiyorum ,
mecburi verdiğim duraklamalar bundan
sonraki yaşamımda olmasın istiyorum.
Resim sizin için ne kadar çok şey ifade
etsede hayatınızı idame ettirebilmek adına
araya maddi alanda başarı ve kazanç
sağlayabileceğiniz alanların girmesi
kaçınılmaz oluyor. Benim birde annelik
heyecanı girdi tabii. Zaman zaman çalışma
hayatı, bazı zamanlar ise kızım Kibele'nin
hayatının ilklerini yaşadığı ve öğrendiği
anlarda sadece onun yanında olmak istemem
resme uzun aralar vermeme sebep oldu.
Resim yapamadığım dönemlerde hep bir
yanım eksik kaldı, resim benim için mutluluk
demek, sihir demek , bu yüzden hep
hayatımda olsun istiyorum.
Hayatımda olmasını hep istediğim bir diğer
şey ise çocuklar. Çocuk atölyesi hayalim var.
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Çocuk seslerinin neşe , enerji , hayat kattığı
renklere bulanmış bir atölye düşlüyorum.
Görünürde olabilirliği az görünüyor ama
hayat ansızın size neler sunar bilinmez.

İslam sentezini yansıtmaya çalıştığım kaftan

Hedefime gelince, hedefim sanata dönük
yaşayan herkesle aynı yani kalıcı olmak.
Çok güzel resim yapanlar görüyorum, sosyal
medyada olsun atölyelerde olsun, bir çok
yetenek var. Ben tarz olarak farklı olduğumu
düşünüyorum. Sergilerde en çok aldığım
tepkide bu doğrultudaydı. "İlk defa böyle
resimler görüyorum" diyen çok oldu. Türk -

dev tualleri sığdırabileceğim bir atölyeye

serisi çok olumlu tepkiler aldı. Hedefim
dev tuallerde yine Türk - İslam sentezine
yönelik özgün yorumlamalar yapmak ve bu
kavuşmak.
Size ulaşmak isteyenler sergilerinizi mi
takip etmeli ?
Sergiler devam edecek elbette. Bana
kibelemblog@gmail.com 'dan yazabilirler.l
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IdeaSoft kurucu CEO’su Seyhun Özkara:
TEKNOPARK

“KOBİ’lerin E-Ticaret
satışları 2015’te %60 arttı”
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E-ticaret yazılımı sektöründe 10
yılı aşkın süredir hizmet veren
ve alanında lider konumda olan
GOSB Teknopark katılımcısı
IdeaSoft, e-ticaret alanında
faaliyet gösteren KOBİ’lerin 2015
performanslarını değerlendirdi.
2015’te Türkiye’de e-ticarette
gelinen noktayı ortaya koyan
araştırmaya göre, KOBİ’lerin 2015
yılında önceki yıla oranla İnternet
üzerinden satışları %60 büyüyerek
500 milyon TL seviyesini aştı.
KOBİ’lerin e-ticaret ile aldıkları
sipariş sayısı ise %45 artarak 2
milyonu geçti.

E

-ticaret yazılımları alanında Türkiye’de
lider konumda bulunan GOSB Teknopark
katılımcısı IdeaSoft, e-ticaret yapan
KOBİ’lerin 2015 yılında gerçekleştirdikleri
faaliyetlerden elde edilen verileri analiz etti.
IdeaSoft’un hizmet verdiği 5300’ün üzerinde
KOBİ üzerinde yapılan araştırmada, 2015
yılında Türkiye’de e-ticaret pazarının hızlı
büyümesinin devam ettiğini ortaya koydu.
Araştırma sonucunda Türkiye’de 2015 yılında
KOBİ’lerin İnternet üzerinden satışlarını
bir önceki seneye göre yüzde 60 oranında
artırarak, toplamda 500 milyon TL’yi aşan bir
seviyeye ulaştıkları belirlendi. E-ticarete her
geçen gün daha çok alışan Türkiye’de 2015
yılında KOBİ’lerin e-ticaret alanında müşteri
sayısı, mevcut müşteriler ve potansiyel müşteri
adayları ile birlikte 3 milyon kişiyi geçti.

KOBİ’lerin E-ticaret Siparişleri %45
Oranında Artarak 2 Milyonu Aştı

Mobil Siparişler %420 Arttı ve Genel

IdeaSoft’un yaptığı detaylı analizlerde dikkat
çeken bir diğer veri ise sipariş adetlerindeki
artış oldu. Satışlarla doğru orantılı olarak,
e-ticaretle uğraşan KOBİ’lere verilen
sipariş adedi yüzde 45 oranında artarak 2
milyonu aştı. Türkiye geneline bakıldığında
tüm siparişlerin yüzde 42,9’u Marmara
Bölgesi’nden gelirken, onu yüzde 16,1 ile İç
Anadolu ve yüzde 13,2 ile Ege Bölgesi takip
etti. Günlük ortalama 45000’den fazla ürünün
satıldığının belirlendiği araştırmada e-ticaret
sektöründe ayda 400.000’den fazla yeni
ürünün de satışa sunulduğu tespit edildi.

Akıllı telefonların yaygınlaşması ve mobil
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Sepet Ortalaması 245 TL Oldu
e-ticaret uygulamalarının öneminin artması,
verilen siparişlerde mobil cihazların daha sık
kullanılır olmasını da sağladı. Araştırmada,
2015 yılında mobil cihazlardan gelen sipariş
sayısının yüzde 420 arttığı ortaya çıktı.
E-ticarete olan ilgi doğal olarak KOBİ’lerin
sahip olduğu e-ticaret sitelerinin ziyaretçi
sayılarını da olumlu yönde etkiledi. KOBİ’lerin
e-ticaret sitelerinin ziyaretçi sayısı 2015’te
yüzde 35 oranında artarken, mobilde bu artış
yüzde 125 oranında gerçekleşti.

KOBİ’ler için fırsat
IdeaSoft CEO'su Seyhun Özkara, Türkiye’de İnternet’in yaygınlaşması ile son yıllarda
hızlı büyüyen e-ticaret pazarının KOBİ’ler için önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.
Özkara, “E-ticaret yapan KOBİ’lerin geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 büyüdüğünün ortaya
çıkması da bunu net biçimde destekliyor. KOBİ’ler için gelecek e-ticarette diyoruz ve sektör
uzmanlığımızla akıllı e-ticaret yazılımları geliştiriyoruz. Bu sayede, 2-5 bin TL arasında fiyatlarla
işletmeler e-ticaret sitesi sahibi oluyor” dedi.
ulaştı. IdeaSoft olarak 2016 boyunca da
sunacağımız eğitimler ve seminerlerle satış
ve dijital pazarlama alanında KOBİ’lerimizi
bilgilendirmeye ağırlık vereceğiz.” dedi.

2016’da Türkiye’de E-Ticareti
Şekillendirecek 3 Trend

E-ticarette Kredi Kartından
Vazgeçmiyoruz
Müşterilen ödeme tercihi seçeneklerini de
analiz eden IdeaSoft, Türkiye’de kullanıcıların
e-ticarette büyük oranda kredi kartını tercih
ettiği sonucunu elde etti. Yapılan analizde
yüzde 71,5 oranla kredi kartlı ödeme açık
ara ilk sırada yer alırken, yüzde 11,3 oranla
kapıda ödemenin ikinci, yüzde 11,1 oranla
havale ve EFT’nin ise en çok tercih edilen
üçüncü ödeme yöntemi olduğu belirlendi.
Kredi kartı kullanım tercihlerine bakıldığında
ise ilk sırada yüzde 23,8 ile Bonus yer alırken,
onu %20 ile World Card ve yüzde 15,2 ile
Maximum’un takip ettiği görüldü.

2016 yılına girerken çok kanallı satış,
mobil ticaret ve elektronik para Türkiye
e-ticaret sektörünün 3 dinamiği olarak
ortaya çıkıyor. IdeaSoft kurucu CEO’su
Seyhun Özkara 2016’da e-ticareti ve
Türkiye’deki uygulamaları aktardı.
2016 öngörüleriniz

Hedef 1 Milyar TL
IdeaSoft CEO'su Seyhun Özkara, “Türkiye,
e-ticarete her geçen gün daha da ısınıyor.
IdeaSoft’un da desteğiyle tüketicilerin,
profesyonel altyapılara sahip e-ticaret
sitelerine güvenlerinin artması ve KOBİ’lerin
e-ticareti yeni ve önemli bir gelir kaynağı
olarak görmesiyle Türkiye’de e-ticaret
sektörünün büyümesi 2016’da da devam
edecek. 2015’te KOBİ’ler e-ticaret üzerinden
500 milyon TL’yi aşan bir satış yaptı, 2016
yılında hedefimiz bunu 1 milyar TL’ye
ulaştırmak.

2016 yılı için IdeaSoft olarak mobil çözümlere
odaklanacağız. E-ticarete yönelik mobil
uygulamalar ve mobil siteleri hem kullanıcı
arayüzü hem de kullanıcı deneyimi açısından
daha gelişmiş çözümlerle destekleyeceğiz.
Bu konuda özellikle dönüşüm oranını
artırmaya odaklanacağız. Ayrıca önümüzdeki
yıl kapsamlı bir e-ticaret platformu olmak
istiyoruz. E-ticaret şirketlerine yazılım üreten
üçüncü taraflara API’larımızı açacağız. Onlar
da yazılım hizmetlerini girişimcilere göre
özelleştirebilecekler.

ve Shopio tescilli markaları ile küçük ve orta ölçekli işletmelere çözümler sunmaktadır..

Örneğin e-ticaret firması olarak sahada 100
personeliniz varsa sahadan gelen siparişleri
merkeze geçmek için mobil uygulama
kullanabilirsiniz. Bizim çözüm ortağımız
IdeaSoft API’nı aldıktan sonra size böyle bir
çözüm sunabilir. Nitekim IdeaSoft’un en güçlü
yanı bu. Biz e-ticaret şirketlerine 1-2 çözüm
satıp bunları etkili olarak kullanmak için
gereken uygulamalarda onlara kendi başınızın
çaresine bakın, kiminle hallediyorsanız onunla
halledin demiyoruz.

IdeaSoft Yazılım San. ve Tic. A.Ş. olarak, GOSB Teknopark Ar-Ge şubesinde geliştirme

6000 müşterimiz var

Bu hedefe ulaşmak için KOBİ’lerimize
e-ticaret alanında gereken tüm desteği
sunmaya devam edeceğiz. 2015’te 6300’den
fazla kişiye ücretsiz e-ticaret eğitimi verdik.
Müşteri memnuniyet oranımız yüzde 92’ye
IdeaSoft Yazılım San. ve Tic. A.Ş.
IdeaSoft Yazılım San. ve Tic. A.Ş. resmi olarak 2005 yılında ticari hayatına başlayarak, IdeaSoft

süreçlerinin yürütüldüğü, bir çok sektöre hitap eden, Türkiye’de 10.000’den fazla kurum ve
kuruluş tarafından bugüne kadar kullanılan Eticaret çözümleri bulunmaktadır.

Bizimle çalışan ünlü markaları adres
göstererek bu güvenilir çözüm ortaklarıyla
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IdeaSoft, 2015’in değerlendirildiği
araştırmada sepet ortalamasını da analiz
etti. 45 farklı sektörden 5300’den fazla
KOBİ’nin e-ticaret sitesi incelendiğinde, 2015
yılında sepet ortalamasının 245 TL olduğu
ortaya çıktı. Bu da geçtiğimiz seneye oranla
yüzde 10’luk bir artış anlamına geliyor.
Türkiye’de İnternet’ten alışveriş yapanların
taksit alışkanlıklarına bakıldığında ise 100
TL altındaki siparişlerin yüzde 24’ünde taksit
tercihi yapılırken, 100 TL’nin üzerindeki
siparişlerde taksit tercih oranının %55 olduğu
bilgisi elde edildi.
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TEKNOPARK
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çalışabilirsiniz diyoruz. İçerik Bulutu,
IdeaSoft müşterilerinin kurumsal blogları için
hazırladığı yazılarda indirim yapabilir mesela.
Ve elbette yazılım geliştirici ekosistemimiz
de güçlü. IdeaSoft’un üçüncü taraf yazılım
geliştiricileri kapsayan geniş bir ekosistemi
var. Bu neden API’larımızı kullanan e-ticaret
siteleri aradıkları özelleştirilmiş çözümlere
kolayca ulaşacaklar. Bu e-ticaret için çalışan
CRM firmalarına da çekici geliyor. Nitekim
entegratör firma sektöründe e-ticaret şirketleri
için yazılım geliştirmek isteyen, hizmet
sunmak isteyen firmaların ilk kapısını çaldığı
firma IdeaSoft.
Çok kanallı pazarlamaya çok kanallı
platform
Daha net ifadeyle IdeaSoft.com üzerinden
ister pazar yerlerinde, ister kendi sitenizde
/ fiziksel mağazanızda satış yapın, bizim
sağladığımız çözümlerle bütün bu kanalları
kolayca birbirine entegre edebileceksiniz.
2016’nın çok kanallı satış-pazarlamaya
yönelik olduğunu düşünürsek farkımız ortaya
çıkıyor.
2016’da pazar yeri mi, kendi mağazanız
mı?
Şu anda pazar yerlerinden yapılan satışlar
e-ticaret markalarının toplam satışlarının
yüzde 20’sini veya daha fazlasını oluşturuyor.
Hatta birçok firmanın pazar yerlerine
yüksek komisyon ödediği için kendi online
satış kanalını, online mağazasını açtığını
görüyoruz.
Daha Vakko gibi bu işe yeni adım atan
firmalar gelecek. Pazar hareketlenecek
ama markalar pazar yerlerini asla terk
etmeyecekler. Sonuç olarak orada da ek
satış yapıyor ve maksimum görünürlüğe
ulaşılıyorlar.

Çok kanallı satışları iyi yönetmek gerek
Burada asıl marifet farklı kanalları
yönetebilmek. Stok/envanter yönetimi şart
örneğin. Pazar yerinde istediği beden kazak
kalmayan müşteriye “Sen kendi online
mağazama gel ve oradan sipariş ver” demek
yerine, online mağazadan müşterinin istediği
siparişi siz vermeli ve sanki pazar yerinden
almış gibi ona ulaştırmalısınız. Bunu nasıl
yapacaksınız? Mobil uygulamalar esneklik
için en büyük yardımcınız ve bu da yukarıda
verdiğim mobil örneğe getiriyor bizi.
Pazar yerleri, çok kanallı satış en çok
yeni girişimcilere ve küçük ve orta ölçekli
işletmelere yarıyor. Çünkü online mağaza
ve pazar yeri ile satışlarını ikiye, üçe
katlayabiliyorlar. Bunlar pazar yerlerinin

IdeaSoft’un e-ticaret altyapısı sunduğu 5000’i aşkın KOBİ üzerinde yaptığı detaylı araştırmaya
göre, KOBİ’lerin yüzde 75’i sahip oldukları fiziki iş yeri-mağaza dışında aynı zamanda e-ticaret
sitesi üzerinden de ürün satışı gerçekleştiriyor. Bu çalışmaya göre son 5 yıl içinde hem fiziki
mağaza hem de e-ticaret sitesi sahibi olan KOBİ’lerin yüzde 18’inin online satış gelirlerinin,
fiziki mağaza cirolarının üzerine çıktığı ortaya kondu. E-ticaretten önemli kazanç elde eden bu
KOBİ’lerin başarısında ise, dikey e-ticaret olarak ifade edilen sadece iç çamaşırı, butik pasta,
düğün ürünleri, özel tasarım yüzük tespih vb. tek bir alana odaklanan işletmeler olmaları ön
plana çıkıyor.
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cirolarının yanında ufak kalsa da girişimci için
önemli rakamlar.
Bakın burada girişimci ile büyük markaların
e-ticarette farklı stratejilerle büyüdüğünü
görmek lazım. 2016’nın en büyük farkı bu.
Büyük markalar RFID elektronik etiket, Blesh
iBeacon çözümleri gibi gelişmiş teknolojilere
odaklanıyorlar, restoran / butik / deneme
kabini sensör entegrasyonu yapıyorlar. Küçük
işletmeler ise daha basit düşünerek pazar
yeri gibi çok kanallı satışlara odaklanıyor.
Büyük markalar büyük teknoloji yatırımlarıyla
rekabet ederken küçük işletmeler pazar yerleri
üzerinden aynı segmentlerde eşit düzeyde
rekabet edebiliyor.
Mobil büyüyor ama 2016’da penetrasyon
artışı yavaşlayacak
Bugün e-ticaret sitelerinin mobil trafiği
kanallara göre yüzde 35 – 65 arasında
değişiyor. Evet Y kuşağı var, Z kuşağı geliyor
ama mobil ticaretin büyümesini mobil cihaz
penetrasyonu ile ölçemezsiniz. Aslında hemen
herkesin cep telefonu var ve Türkiye pazarı
mobil cihaza doymuş durumda. Mobil ticaret
daha çok akıllı telefon kullanıcılarının mobil
alışveriş yapma alışkanlığını kazanmasıyla
büyüyecek.l

E-ticaret'e Yeni Başlayanlar için E-ticaret Rehberi
kolay kolay çıkılmayan, her gün daha
fazla keşfedilmeyi bekleyen engin bir
deniz. Böylesine büyük bir deniz içerisinde
kaybolmamak için, e-ticareti çeşitli bölümlere
ayırmak gerekiyor. Daha önce, çalışma
şekillerine göre e-ticaret modellerini
incelemiştik. Şimdi de iş modellerine göre
e-ticaret yapılarına bir göz atalım…

1. Girişimciler için E-ticaretin
avantajları ve dezavantajları

5. Online mağaza alan adı seçerken
dikkat edilmesi gerekenler

İnternetin yaygınlaşması ve internet
teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte birçok
sektörde olduğu gibi ticaret sektöründe
de önemli gelişmeler yaşandı. Elektronik
ticaret kavramının oluşmasının ardından, irili
ufaklı firmalar online mağazalarını açmaya
başladılar ve böylelikle çok daha geniş
kitlelere ulaşma imkanı buldular. İşin ticari
boyutunun dışında, müşteri memnuniyeti
açısından da e-ticaret oldukça büyük
kolaylıklar sağlıyor.

E-ticaret, günümüzde hızla yükselen
trendler arasında. Uzun yıllardır, gelişmekte
olan internet teknolojileri ve taşınabilir
cihazlar sayesinde bugün artık bulunulan
her noktadan alışveriş yapmak mümkün.
Bu büyük pastada pay sahibi olabilmek,
bilgi çağının getirilerine ayak uydurabilmek
amacıyla pek çok girişimci e-ticaret sitesi
açmak istiyor. Bu süreç içerisinde incelenmesi,
araştırılması gereken çeşitli hususlar
bulunuyor.

2. Dünya’da ve Türkiye’de E-ticaret pazar
büyüklüğü

6. E-ticaret sitesi nasıl yapılır? Hangi
e-ticaret paketleri size göre?

E-ticarete atılmadan önce, küresel ve
Türkiye genelinde, bu sektörün nasıl bir
yapıya sahip olduğunu irdelemekte fayda
var. Bilinmeyene doğru yola çıkmaktansa,
önceden rotayı belirleyip, karşınıza çıkması
muhtemelen engellere karşı nasıl bir
manevra uygulayabileceğinizi kestirmek,
e-ticaret denizinde kaybolmamanıza, zorlu
mücadelenin sonunda büyümenize imkan
tanıyacaktır.

E-ticaret’in avantaj ve dezavantajlarını
araştırdıktan sonra, sizin için faydalı bir
sonuç doğuracağı kanaatine vardınız ve
gerekli işlemlere başladınız. İş modelinizi
belirlediniz ve hemen kendinize, firmanızı ya
da ürünlerinizi tanıtan bir alan adı aldınız.
Buraya kadar her şey adım adım, başarılı bir
şekilde gerçekleşti. Peki ya altyapı olarak
hangi e-ticaret sisteminiz kullanacağınızı
biliyor musunuz?

3. Çalışma şekillerine göre e-ticaret iş
modelleri

7. Güvenli online mağaza kurmak için
bilmeniz gerekenler

Dünya’da ve Türkiye’de e-ticaretin gelişme
süreci ve pazar büyüklüğü hakkında bilgi
edindikten sonra, e-ticaretin çalışma
şekline göre iş modelleri olduğunu, bu iş
modellerinden hangisinin size en uygun
olduğunu belirlemeniz faydalı olacaktır.
E-ticaretin, sadece internetten alışveriş
yapmak olmadığı, farklı iş modellerinin
olduğunu öğrenmek, bu sektörde iyi bir pazar
payı elde etmek açısından önem teşkil ediyor.

E-ticaret hızla gelişiyor olmasına rağmen,
bu hıza yetişemeyen veya gelişmeleri takip
edemeyen pek çok internet kullanıcısı
bulunuyor. Bu internet kullanıcılarının büyük
bir bölümü ise aslında hala internetin güvenli
olmadığı düşüncesinde. Geçmiş yıllarda
yaşanan dolandırıcılık olayları sebebiyle,
internet üzerinden alışveriş yapmanın tehlikeli
olduğu kanısı hala birçok yerde hakim.

4. İş modeline göre e-ticaret çeşitleri

8. Online mağazanızda müşterilerinize
sunabileceğiniz ödeme seçenekleri

E-ticaret sektörü, içine bir kez girildiğinde

E-ticaret sitelerinin hayatta kalabilmesi,

dolayısıyla da müşterilerine hizmet
verebilmesi için ödeme alması gerekmektedir.
Bunun için de farklı ödeme sistemleri
sayesinde, müşteriler için en uygun ödeme
imkanını sunacak altyapıya sahip olmalıdır.
Bugün internet üzerinden alışveriş yaparken
kullanılabilecek çeşitli sistemler bulunuyor.
9. Ücretsiz e-ticaret sistemlerinin
dezavantajları nelerdir?
E-ticaret sektörüne atılmak isteyenlerin ilk
başvurduğu kaynaklardan biri de kuşkusuz
ki ücretsiz e-ticaret sistemleri. Açık kaynak
dünyasının sunduğu bu yazılımlar sayesinde,
sadece alan adı ve barındırma gibi ek
hizmetlere ücret ödeyerek e-ticaret sitesi
kurmak mümkün. Ancak işin aslı tam da
göründüğü gibi değil.
10. E-ticaret sitenizin çağrı merkezinde
kullanabileceğiniz en iyi bekleme
müzikleri
E-ticaret sitesi nasıl açılır artık bildiğimize
göre, sıra geldi e-ticaret sitenizin nasıl
yönetilmesi gerektiğine. Online mağazanızı
yayına aldıktan sonra, gerekli pazarlama
araçlarını kullanarak sitenizin reklamını
yapmanız gerekiyor. Pazarlama süreci başarılı
bir şekilde ilerlerken, sitenize ziyaretçilerin
geldiğini göreceksiniz.
11. E-ticaret sitenizin operasyon
yönetimi nasıl yapılmalıdır?
E-ticarete atılmak için sadece bir ürün
ve bu ürünü satabilecek iyi bir e-ticaret
sitesine sahip olmak yeterli değil. E-ticarette
sirkülasyonun sağlanabilmesi için dikkat
edilmesi gereken pek çok önemli işlem
bulunuyor.
12. E-ticarette sosyal medya
pazarlamanın önemi
Alışveriş yapmak belki de insanlık tarihinin
varolduğu günden beri devam eden bir
aktivite. Bu konuda insanların alışkanlıkları
kolay kolay değişmemekle birlikte, sadece
alışverişin yapıldığı mekan ve biçim farklılık
gösteriyor.l
Kaynak: http://www.ideasoft.com.tr/blog/e-ticareteyeni-baslayanlar-icin-e-ticaret-rehberi-23.html.
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E-ticaret süreçleri e-ticaret sitesi kurmak ve
online satış süreçlerine başlamak isteyen
firmalar için dışarıdan bakıldığında zor bir
süreç gibi görünebilir. Fakat adım adım takip
edeceğiniz adımlardan oluşan bir süreçtir.
Tüm süreçlerin birbiri ile bağı olmakla birlikte,
sırayla ve zamanla uygulayabileceğiniz
süreçlerdir.
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Gebze Konak Hastanesi
“Size Çok Yakınız” sloganıyla Gebze
halkına hizmet vermeye başladı

40
Eylül ayında faaliyete giren, 17 bin
500 m2 alana kurulu olan, 17 kattan
oluşan, 150 yatak kapasiteli, kapalı
otoparkı bulunan Gebze Konak
hastanesi “SİZE ÇOK YAKINIZ”
sloganıya, branşlarında deneyimli,
insana değer veren hekimleri ve
güler yüzlü sağlık personeliyle
hastalarına bir aile sıcaklığı
ortamını sunarak, hizmet vermeye
başladı.
Yönetim kurulu başkan yardımcısı Op.
Dr. Metin Göklü Konak Sağlık Gurubu
hakkında bazı bilgiler verdi.

K

onak Hastaneleri, fikir olarak2000
yılından önce gündeme geldi. O
zamanlarda 4 doktor arkadaş kendi
muayenehanemizi kurup, daha sonra
birleşebilir miyiz diye düşünüp karar verdik.
Çünkü o dönemlerde muayene hekimliği
hem aktif hem de daha popüler olduğu
için doktorlar pek fazla bir araya gelmeyi
istemiyorlardı. Benim ve diğer üç doktor
arkadaşımın İzmit’te bulunan Konak İş
merkezinde muayenehanelerimiz vardı. Onları
birleştirip Konak Tıp Merkezi adı altında
topladık. Ve İzmit’te bir ilki gerçekleştirdik.
Çünkü bizden önce uzman doktorların
birleşip de tıp merkezi kurduğu bir örnek
yoktu. Deprem öncesi bu uygulamaya
başladık hatta şirketimizin kuruluşu da
1995 yılıdır. Yola çıktığım 4 arkadaşımdan
3’ü hala aktif yönetimde. . Konak Sağlık
Grubu’nun kuruluşunda yer alan kurucu
arkadaşlarım Kazım Gündoğdu (Kadın
Doğum ve Hastalıkları Uzmanı), Bünyamin
Dal (Diş Hekimi), ile birlikte oluşturduğumuz
icra kurulu ile hastanelerimizi yönetmekteyiz

Gölcük’deki Dr Şahin Talus beylerin
önderliğinde kurulmuş Aile Tıp Merkezi
grubu nu da bünyemize aldık ve bizim 4.
Ortağımız oldular. Biz Konak Sağlık Grubu
olarak Batı-Doğu Marmara’da Anadolu
Yakası İzmit, Adapazarı ve Yalova olmak
üzere bu üçgende isim ve marka sahibi
olmak istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık. İzmit,
Gölcük ve Gebze’de olmak üzere üç şubemiz
bulunuyor. Önümüzdeki yıl Adapazarı Konak
hastanesini açmayı planlıyoruz. Beşinci
Hastane olarak da Anadolu yakasında
İstanbul’da bir hastane projemiz var. Onu da
hayata geçirdikten sonra Konak Sağlık Grubu
zincir hastaneleri olarak bu bölgeye hizmet
verecektir.
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Muayenehaneler ve hastaneler iki ayrı
sektör
Butik hastane dediğimiz tek şubeli küçük
hastanelerin durumu ve bu hastanelerde
hizmet vermek, önümüzdeki yıllarda sıkıntılı
olacaktır . Çünkü butik hastaneler yerine
zincir hastaneler grubu ortaya çıktı. Bu
nedenle sağlıkta şöyle bir durum oluştu ve
2000 yılından sonra Türkiye’de sağlık farklı
bir boyuta geldi. Genel Sağlık Sigortası ile
ve SGK anlaşmasıyla birlikte sağlıkta belli
kurumlar işlevini yitirdi. Örneğin muayene
hekimliği şu anda çok aktif değil. Çok az
sayıda muayene var artık. Tam gün yasasıyla
zaten doktorlara muayenehane ve hastane
ikilemi getirildiği için çoğu doktor hastaneyi

NEDEN “SİZE ÇOK YAKIN “SLOGANI

“Muayenehane ve hastane iki ayrı sektör.
Muayene hekimliğine sağlık bakanlığı
standartlar getirdi ,her isteye her istediği
yerde muayenehane açamamaktadır . Sağlık
bakanlığı Poliklinik dediğimiz doktorların
birleşip poliklinik açma ve sağlık hizmeti
verme konusunda yaptırımlar uyguladı .
Tıp merkezlerinin yavaş yavaş hastanelere
dönüştürülmesi konusunda kolaylıklar getirdi.
O yüzden hastanelerin bir ve birden fazla
şube açması anlamında destek sağladı. Artık
tek hastaneler değil zincir hastaneler sağlık
sektörü için daha önemli. Çünkü devlet
bu hastanelere daha iyi hakim olabiliyor.
Vergisini daha rahat alabiliyor, standartları
daha iyi koyabiliyor, çalışan sayısı ve buradaki
hizmet verilen taşere dediğimiz dış hizmet ile
birlikte birçok kişiye ekmek kapısı olabiliyor.
Bu nedenle devlet böyle kurumları teşvik
ediyor.
Konak Hastanesi olarak Sağlık
Bakanlığı'na bağlı devlet hastaneleri
gibi çalışıyoruz
Gebze Konak Hastanesinde Yaklaşık 30
uzman doktor kadromuz görev yapıyor.
150 yatak kapasiteli, bünyesinde Dahiliye,
Ortopedi, Diş, Kadın-Doğum, Çocuk,
KBB, Fizik Tedavi, Göz, Psikiyatri branşları
mevcut olup, ayrıca hastalıkların teşhis ve
tedavisi için Laboratuvar, Röntgen, Usg,
Doppler, Kemik ölçümü, Mamografi, Fizik
Tedavi, Solunum Fonksiyon Testi, Odio
(işitme testi) vb. hizmetleri de veriyoruz.
Hastanemizde hemen hemen olması gereken
tüm branşlarıımız ve teknik ekipmanımız
mevcuttur. Hastanelerde doktor kadro sayısı
genel de yatak sayısının üç de biridir. Bu
nedenle ilerleyen süreçte doktor sayımızı 4050’ye çıkarmayı, yeni bölümler oluşturmayı
planlıyoruz. Adımız özel hastane olmasına
rağmen Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet
Hastaneleri gibi çalışıyoruz. Çünkü bütün
kuralları Sağlık Bakanlığı ve SGK koyuyor.
Zaten bizim ekonomik olarak en büyük
ortağımız SGK’dır. SGK ile anlaşmalı bir
hastaneyiz. Türkiye’de artık Genel sağlık

Konak Sağlık Grubu olarak, 1995’te
kurulduğumuz ilk günden beri size hep çok
yakınız. İzmit, Gebze ve Gölcük’teki hastane
ve tıp merkezlerimizle; size konum olarak
kolayca ulaşabileceğiniz kadar yakınız.
Deneyimli ve başarılı doktorlarımızla, tıbbi
altyapımızla ve seçkin sağlık personelimizle;
her zaman kaliteli hizmet alabileceğiniz
kadar yakınız.
Soruların kolayca sorulduğu, sorunların
paylaşıldığı güvenilir ortamımızla; hak
ettiğiniz ilgiyi rahatça görebildiğiniz kadar
hizmeti başladığı için tüm hastalarımız SSK’lı.
Sosyal güvencesi olmayan hasta kalmayacak
bu nedenle her hastamız sosyal güvence
çatısı altında toplanacak. Hiçbir sosyal
güvencesi olmayan hastalarımız da ücretli
muayene olacaktır. Bir de bazı firmaların
yapmış oldukları özel sağlık sigortası vardır.
Bu tür hastalara da hastanemiz bakmaktadır.
Devlet hastanelerinin özel hastanelere
nasıl bir etkisi oluyor?
Devlet Hastanelerinin özel hastanelere
olumlu katkısının olmuştur. Eskiden insanlar
SSk’ lı ise sadece sigorta hastanesine, devlet
memuru ise sadece devlet hastanelerine
gidebiliyorlardı. İnsanlar iki hastane
arasına sıkışıp kalmışlardı. Şimdi ise bir
çok özel sağlık kuruluşları var ve insanlar
tercih hakkına sahip. Biz de nasıl daha iyi
sağlık hizmeti verebiliriz bunun hesaplarını
yapıyoruz. Devlet Hastaneleri bizim rakibimiz
değil ortak çalıştığımız kurumlardır.
Hastanemizde Profesör, Doçent yan
dal uzmanları çalıştırmak istiyoruz.
Sağlık Bakanlığı bu konuda bizlere çok
az yardımcı oluyor. Bunun sebebi özel
sektörde doktorların çalışma koşulları
ekonomik olarak biraz daha iyi, özel sektörde
doktorlar yaptıkları hizmetin karşılığını belli
paylaşımla, ücret olarak alırlar. Ama Devlet
Hastanelerinde rakamsal boyutta belli
bir standardı vardır bunu pek geçemezler.
Durum böyle olunca Sağlık Bakanlığı doktor
kaybetmemek ve ülke genelinde dengeyi
sağlamak için bir yönetmelik yayınladı ve
özel hastanelere kadro sınırlaması getirdi.
Özel Hastaneler sağlık Bakanlığının izni ve
kadrosu olmadan asla bir doktor başlatamaz.

yakınız. Ve sadece iyileşene kadarki
sürecinizde değil; hastalık öncesi veya
sonrasındaki tüm yaşamınız boyunca iyi
olmanızı önemseyecek kadar yakınız.
Teşhis, tanı ve tedavilerimizde tıbbi etik
ilkelerine uygun hizmet anlayışımızla ve
fiyat politikamızla; size kaygı yaşatmayacak
kadar yakınız. Sadece hastalarımızın değil,
hasta yakınlarının da ihtiyaçlarının ve
bekledikleri ilginin farkındayız. Bu yüzden
tüm hekimlerimizle birlikte ulaşabileceğiniz
bir yerdeyiz.
Sağlık bakanlığı böyle özellikli yan dal
kadrolarını (nefroloi, alerji, çocuk kardiyolojisi
gibi) özel hastanelere çok nadir veriyor.
Daha çok kendi Eğitim Hastanelerinde
görevlendiriyor.
Gebze'nin sanayi bölgesi olması yer
seçimimizde etkili oldu
Konak Hastanesi olarak Gebze İlçesini
seçmemizdeki bir diğer neden de çok
sayıda OSB’si olan sanayi ilçesi olması.
Özellikle sanayi konusunda İzmit’ten daha
ileride. Sanayi beraberinde çevre ve hava
kirliliğini, akabin de de çeşitli meslek
hastalıklarını getirir. Hastane bünyemizde
Konak Ortak Sağlık Güvenlik Birimimiz
olduğu için fabrikalarla görüşüp gerek iş
güvenliği konusunda gerek iş yeri hekimliği
konusunda Gebze de sağlığı yüksek seviyeye
getirebilmenin yollarını arayacağız. Konak
Hastanesi birkaç ay sonra çok daha iyi yerlere
gelecek.
Hastane ekipman ve cihazlarımız en son
yeni teknik sistem özellikleri taşıyor
Gebze Konak Hastanesi'nde teknolojinin en
son sistemleri kullanılmıştır. Görüntülemede
1.5 testa 16 kanallı MR ve 128 Kesit
Blgisayarlı tomografi le çok kısa zamanda
tanı konulabilmektedir 128 kesit BT le
ağrısız, acısız, kanamasız sanal kalp anjiosu
yapılmakta ve kalp krizinin erken tanısı
konulabilmektedir ve bu cihaz sadece Konak
hastanesinde mevcuttur. Tüm branşlarımız
teknolojik olarak donatılmış şekilde hizmet
vermektedirler. Fizik tedavi bölümümüzde
Robotik Tedavi ve rehabilitasyon ile felç
olmuş hastalarımız cihaz yardımı ile
yürütülebilmektedir.l
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tercih etti. O nedenle muayenehaneler
yavaş yavaş kapanıyor. SGK anlaşması olan
hastanelerde çalışan doktorların muayene
açma şansı yok.
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Özel Hastanelerde
Tamamlayıcı
Sağlık Sigortasının
İşleyişi ve Sorunları

42

Genel Sağlık Sigortası kapsamının çok geniş olmaması, taleplerin
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na yönlenmesini doğuracaktır. Sağlık
hizmeti alımının, yüksek maliyetleri nedeniyle kalitelerinde oluşan
baskılar azalacaktır. Hizmet alan kişilerin hekimini ve hastanesini seçme
konusundaki sınırları genişleyecektir.
yönelik önlemler almaktır. Bugünkü modern
sigorta anlayışının gelişmesine, sıkıntıdaki
insanlara yardım etmenin toplum olarak
yaşamanın bir sonucu ve insanlık onuruna
yaraşan bir sosyal yükümlülük olduğunun
kabul edilmesi yol açmıştır.

Ece Orhan
Gebze Konak Hastanesi

İ

nsanlar, tarihin ilk çağlarından beri
içgüdüsel olarak kendilerini tehlikelerden

ve risklerden korumaya çalışmakta, bu tehlike
ve risklerin bazılarını ise önceden bilerek veya
tahmin ederek çeşitli önlemler almaktadırlar.
Sigorta ya da güvenlik; bugünden geleceğe

Sağlık Sigortası isminin çağrıştırdığı gibi
sağlığı güvence altına alan düzenlerle ilgili
değil, hastalık olgusu ile ilgilidir. Sağlık
Sigortası, hastalık denilen durum ortaya
çıktığında bunun giderilmesi ve sağlığın
yeniden sağlanması için gereken mali yükü
üstlenmek amacı taşıyan bir sigorta türüdür.
Toplumların hedefleri arasında, zaman içinde
gelişerek çağdaş koruma sistemi olarak
adlandırılan sosyal güvenlik sisteminin
herkesi kapsaması yer almaktadır. Ancak,
sosyal güvenlik sisteminin daha geniş kitleye
ulaşması ve daha detaylı sunulması ciddi
bir sorun oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik
sistemine son 10 yılda yapılan reformlar
sonrasında, sosyal güvenlik harcamalarının
artması, kamu bütçesi içerisindeki payının
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gittikçe yükselmesi ve buna karşın
hizmetin tatmin edici şekilde sunulmaması
tartışmalara konu olmuştur.
Genel sağlık sigortası ne şekilde olursa olsun,
kamu bütçesine bağlı sistemlerde, devletin
hizmet olarak sunduğu sosyal güvenlik
sisteminde yer alan sağlık hizmetleri ile en
kaliteli hizmetler arasında fark oluşması
mümkündür. Oluşan bu farkı sağlık hizmetini
alan kişi ödemekle yükümlüdür. Kamu
tarafından finanse edilen sağlık sigorta
sisteminin kısmen karşıladığı veya hiç
karşılamadığı sağlık hizmetlerine erişimi
kolaylaştırmak için bir özel sigorta türüne
ihtiyaç duyulmuştur. Tamamlayıcı sağlık
sigortası, 2008 yılında yayınlanan 5510
sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanununun 98.
maddesinde yer alarak gündeme gelmiştir.
Daha sonra 2012 yılında yayınlanan genelge
ve duyuru ile yürürlüğe girmiştir.
5510 sayılı Kanunun 98/3’üncü maddesinde
“yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı
ve destekleyici özel sağlık sigortasına ilişkin
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usul ve esaslar, kurumun uygun görüşü
alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından
belirlenir” hükmü ve aynı kanunun 98/2
maddesinde de “bu kanun gereğince sağlık
hizmetlerinden yararlananların ödemekle
yükümlü oldukları katılım payları, özel sigorta
şirketleri tarafından teminat veya ödeme
konusu yapılamaz” hükmü yer almaktadır.
Bu kanun maddesini yorumladığımızda;
SGK’lılar tarafından ödenen ve SGK’nın
payı olarak da bilinen katılım payları, özel
sağlık sigortası teminatlar dâhilinde yer
almayacaktır. Fakat katılım payı dışında
kalan diğer tüm ödemeler teminat paketi
içinde yer alabilecektir. SGK, 2012/25
sayılı genelgesinde, TSS ile özel sağlık
sigortası arasında ayrım olmaksızın “sağlık
hizmet sunucusu ile özel sağlık sigortası
şirketi arasında sağlık hizmeti sunumuna
ait bedellerin ödenmesine ilişkin olarak
aksine bir anlaşma yapılmadığı takdirde,
kurum mevzuat hükümleri çerçevesinde
işlem yapılacaktır” hükmüne yer verilmiştir.
Genelge hükmünden anlaşıldığı üzere, özel

sağlık sigortası şirketleri, sağlık kurumlarıyla
anlaşabileceklerdir. Anlaşmada ki detay
‘katılım payı’dır. Katılım payı dışındaki tüm
sağlık giderlerinin ödenmesi, özel sağlık
sigorta şirketlerince sağlanabilecektir.
Poliçe ile teminat altına alınmış riskler
için hastaların, sağlık hizmetini en kısa
süre ve en kaliteli şekilde alması mümkün
olurken, kamunun sağlık harcamalarına
ek bir harcama yükü getirmeyecek olması
öngörülmektedir. Tamamlayıcı özel sağlık
sigortası hakkında yorum yapılabilmesi
için ülkemizdeki sağlık sektörünün, sağlık
sektöründeki finansman yapısının ve özel
sağlık sigortalarının durumunun iyi analiz
edilmesi gerekmektedir.
Genel Sağlık Sigortası kapsamının çok geniş
olmaması, taleplerin Tamamlayıcı Sağlık
Sigortası’na yönlenmesini doğuracaktır. Sağlık
hizmeti alımının, yüksek maliyetleri nedeniyle
kalitelerinde oluşan baskılar azalacaktır.
Hizmet alan kişilerin hekimini ve hastanesini
seçme konusundaki sınırları genişleyecektir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının devreye
girmesi ile özel sağlık sigorta mantığı
gelişecek, büyüyen ve genişleyen havuz
nedeniyle bütçeye daha uyumlu ve daha
geniş teminatlar kazandıracak, ürün
çeşitliliği nedeniyle daha geniş kitlelere
ulaşacak ve bunun sonucunda Türk sigorta
sektörünün gelişimesine ve ilerlemesine
katkı sağlanacaktır. Şirketlerde yapılan
kurumsal anlaşmalardan oluşan poliçelerde
eskiye nazaran daha geniş kapsamlı ürünler,
ekonomik fiyatlarla, geniş bir çalışan kitlesine
ulaşılacaktır. Sonuç olarak, bu durum
çalışan memnuniyetinin ve çalışanın kuruma
bağımlılığının artmasına sebep olarak iş
hayatına olumlu etkiler yaratacaktır.
Sonuç olarak, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası,
ülkemizde yıllardır tartışılmakta olan Genel
Sağlık Sigortası’na katkı sağlayacak, kamu
özel sektör ayrımı yapılmaksızın dünya
deneyimleri göz önüne alınarak ortaya
konulan destekleyici unsurları ile ülkemiz
insanlarının sağlık statüsüne de katkıda
bulunabilecek önemli bir araç olacaktır.l
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oplam Kalite Yönetimi, işletmelerde
etkinlik ve verimliliği artırmakta ve
pazarda önem kazanmasını sağlamaktadır.
Birçok işletme geleneksel yapısından
toplam kalite yönetimi ilke ve standartlarını
uygulayarak müşteri memnuniyetini üst
seviyelere çıkarmaktadır. Lojistik, hizmet
sektörü alanında müşteri memnuniyeti için
son derece önem arz etmektedir.
Günümüze baktığımızda hızla gelişen
teknoloji ve ekonomik gelişmelerin
firmaları daha ileri bir boyutlara götürdüğü
gözlemlenmektedir. Dolayısıyla rekabet
kavramı devreye girmekte ve firmalar
arasında ürünlerin ve hizmetlerin daha
iyi olması, daha hızlı hazırlanması ve en
önemli kaliteli ürün sunmak amacının
olmasıdır. Müşterilerin beklentilerini ve
memnuniyetlerini en iyi şekilde sunabilmek
için kalite kavramını baz alarak sistem
geliştirmeye başlamışlardır. Özellikle

sektörlerde lojistik alanında kalite hızla
önem kazanmıştır. Birçok kurum ve kuruluş
müşterinin ürününü en iyi şekilde ve
zamanında sunabilmesi için toplam kalite
yönetimine başvurmaktadır. Toplam kalite
yönetimi ilke ve kuralları ile işletme içindeki
tüm örgütte yer alan en küçük çalışandan
en üst çalışana kadar görevler belirlemekte
ve örgüt çalışanlarının da istek ve arzularıyla
kaliteli bir hizmet yaratmaya çalışmaktadır.
Uluslararası ve ulusal pazar payını korumak
ve artırmak için, düşük maliyetle pazarda
rekabet edebilir bir fiyatla bir noktaya kadar
ilerletilebilir. Üretim maliyetleri ise yaklaşık
değerler sunmaktadır(Özdener,2010). Üretim
maliyetlerinin birbirine yaklaşık olduğu bir
pazarda rekabet edebilir olmak için ise
lojistik kullanılabilecek en önemli araçlardan
biridir. Lojistikte yapılan faaliyetler üzerindeki
işlemler ile her zaman rakiplerden bir adım
önde olmak mümkün olabilmektedir. Bu
nedenle lojistik hizmetlerinde kaliteli olmak
uluslararası pazarlar ile rekabet edebilmekte
en önemli unsur olarak ön plana çıkmaktadır.
(Özdener,2010).
Toplam kalite yönetimi gelişen teknoloji ve
kaynaklarla uyumlu olarak sürekli kendini
ve firmaları yenilemektedir. Özellikle 20.
Yüzyıl sonrasında gelişen yönetim biçimi ve
teknolojiler arasında en önemli olanı toplam
kalite yönetimi ve lojistik ve bilgi teknolojileri
olmuştur.
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi, kaliteli bir ürün veya
hizmet sunma amacıyla meydana gelmiştir.
Son yıllarda sıkça üzerinde durulmaya
başlanmıştır ve kalitenin tüm süreçleriyle
ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Toplam
kalite yönetimine son zamanlarda dikkat
çekilmesine rağmen aslında daha eski bir
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geçmişe dayandığı bilinmektedir. Sanayi
Devrimi’nden sonra makine gücü ile çalışma
daha etkin olunca dolayısıyla ürün ve hizmet
kalitesi de önem kazanmıştır. Bu dönemlerde
ürün ve hizmetin kalitesinin istenilen seviyede
olmaması ve eleman eksikliği gibi nedenler
kalitenin önem kazanmasını sağlamıştır.
Toplam kalite yönetimi konusu üzerinde
ilk duran ve bu konuyla ilgili çalışmalar
yapan Frederick Winslow Taylor’dur.
Taylor çalışmalarında, yapılan işi en küçük
detaylarına kadar ayırarak nasıl ve ne kadar
sürede yapılacağını hesaplayarak birtakım
temel kurallar belirlemiştir. Belirlemiş olduğu
bu kurallar sayesinde hem maliyetlerde
azalışlar hem de kaliteli üretim yapılmasını
sağlamıştır.
Toplam Kalite Yönetimi aslında üç ana
faktörün bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
Müşterilere sunulan mal ve hizmetler ile
beklentilerinin karşılanması ve onlara en
düzgün en iyi hizmeti sunabilmek şekline
dönüştürüldüğü görülmüştür. Üç ana faktörü
sırasıyla açıkladığımızda; Toplam, bir firmanın
sürekli iyileşmesi için çalışanların katılımını ve
bütünleşmesini ifade eder. Kalite, en uygun ve

Kalite kavramına farklı görüşler yüklenerek üç
grupta toplanabilir;
• Psikolojik algılama ile ilgili görüşler,
• Süreç odaklı görüşler,
• Ürün ve hizmet odaklı görüşler,
Psikolojik algılama ile ilgili görüşler; kaliteli
ürün veya hizmetin diğerlerinden üstün
olduğunu ve bu olgunun kişilerin değer ve
yargılarına göre değişiklik gösterebileceğini
söylemektedirler.
Süreç odaklı görüşler; bir işin yapılma
süresince çalışmaların hem kurumun hem de
çalışanların ihtiyaçlarını karşılamasının kalite
göstergesi olduğunu söylemektedirler.
Ürün odaklı kalite anlayışı; ortaya gelen
ürün veya hizmetin müşterilerin istek ve
ihtiyaçlarını karşılama düzeyleri kalite
seviyesini gösterdiğini öne sürmektedirler.
Toplam kalite yönetimi günümüz iş
yaşamında işletmelerin ve müşterilerin
önem verdiği bir konu haline gelmiştir. Uzun
yıllarca yapılan araştırmalar ve çalışmalarla
beraber dört temel eğilim belirlemişlerdir. Bu
belirlenen eğilimlerde ise kaliteyi yönetsel
açıdan ele almışlardır(Özdener,2010). Bunlar;
• İşletmelerin performans
değerlendirilmesinde niceliksel
metodlardan niteliksel metodlarla
ölçülebilen faktörlerin geliştirilmesi,
• Hataları telafi etmek yerine azaltmak veya
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en ekonomik şekilde müşteri memnuniyetini
sağlamaktır. Yönetim ise, istenen kaliteye
ulaşmak için tüm çalışanları kapsayan bir
biçimde sorumlulukları yönetmektir. Toplam
Kalite Yönetimi tek seferlik bir çözüm değildir.
Sürekli yapılan hareketlerle şirketin ürün ve
hizmet kalitesini belli standart ve tekniklerle
geliştiren bir sistemdir(Kayrakoğlu,1991).
Bir firmanın tüm süreçlerini geliştirmek için
bu standartların yanı sıra tüm çalışanların
deneyimleri ve uzmanlıkları da önemlidir.
Tüm çalışanların özendirilmesi, desteklenmesi
ve alanlarında uzmanlaştırılması için
gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.
Böylece işbirliği sayesinde ortak hedeflere
ulaşılmasına katkı sağlamaktadır
(Tümer,1995).
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önlemek için yeni bir kalite vizyonuna
geçiş,
• Kalite kavramının üretim firmalarının
dışında diğer tüm alanlara
yaygınlaştırılması,
• Kalite kavramının daha fazla işletmecilik
fonksiyonu ile birleştirilmesi, Toplam
kalite yönetiminin amacı aslında tüm
kurum ve kuruluşların içinde bulundukları
sistemlerinin, geleneksel yaklaşımlarının
çok farklı olarak değerlendirilmesidir.
Belirlenen kalite standartları tüm kurumlarda
kalitesizliği önlemeye çalışmaktadır. Hiçbir
işletme maliyetine katlandıkları bir ürünün
kalitesiz olmasını istemeyeceğinden
önlem almak ister. Bir işletmenin piyasaya
kalitesiz mal ve hizmet sunması onların
pazardaki saygınlıklarını ve paylarını
azaltmalarına sebep olur(Erkılıç,2007). Bu
konuya hassasiyet gösteren işletme pazara
kaliteli bir ürün sunmak ve aynı zamanda
maliyetlerini azaltmak için kalite sistemlerine
başvurmaktadır. Bu sistemin tüm kurum
kültürü ve örgüt el birliği ile uygulanmasıyla
müşterilerin beklentileri ve istekleri tam
olarak karşılanarak işletmenin pazarda önem
kazanmasını sağlamaktadır(Erkılıç,2007).
İşletmelerde uygulama kapsamında toplam
kalite yönetimi geniş niteliklere sahiptir.
Karmaşık ve geniş bir yapıya sahip olan kalite
yönetimi şu başlıklarla özetlenebilir.

• Sonuçlara Yönlendirme ve Müşteri
Odaklılık
• İşlevsel Liderlik
• Süreç ve verilerle yönetim
• Sürekli işlevsel eğitim ve insan kaynakları
yönetimi
• İşbirliği ve kurumsal sosyal sorumluluk
Toplam kalite yönetimi, kalite yönetiminde
üst yönetimin sorumluluğu, her seviyede ve
her alanda kalite yönetimine ilişkin eğitim
faaliyetleri, kalite geliştirmenin sürekli
olması, kalite kontrol çemberleri içinde tüm
iş gücünün kalite pekiştirme faaliyetlerine
katılmalarının sağlanması şeklinde ifade
edilebilir(Erkılıç,2007). Toplam kalite
yönetimi temel ilkeler olarak ise şu şekilde
özetlenebilir.
• Kaliteyi artırma
• Maliyetleri azaltma
• Verimliliği artırma
• Sürekli iyileştirme ve geliştirme
Lojistikte Toplam Kalite Yönetimi
Uygulanmasının Amacı
Toplam kalite yönetiminin, lojistikte
uygulanma amaçlarının en yaygın nedenleri
örgütte sistemi sürekli geliştirmesi, altyapıyı
oluşturan yol gösterici ilkeleridir. Bir
organizasyon içinde bulunan tüm süreçlerin
zamanında ve gelecekte müşteri ihtiyaçlarını
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karşılayacağı, ihtiyaç derecelerini destekleyen
uygulamalardır. Toplam Kalite yönetim
sürecini daha önceki konularda açıkladığımız
üzere sürekli gelişme odaklı disiplinli bir
sistemi oluşturur. Bu yaklaşımı ile firmaların
gelişme çabalarını ve yönetim tekniklerinde
bütünlük sağlamaktadır. Genellikle hizmeti
kapsayan lojistik firmalarında yönetim ve
uygulama alanlarında kalite sistemleri ve
politikaları olmadan pazarda ilerlemeleri
olanaksız gözükmektedir(Doğan,2000).
Bir üretim firmasına kıyasla bakıldığında
hizmet alanında müşteri memnuniyetini
yüksek tutmak daha önemlidir. İşte toplam
kalite yönetimi de lojistik alanındaki ürün
akışıyla öneme sahiptir. Lojistikte uygulanan
kalite sistemleri ve programlarıyla elde edilen
gelişim uzun vadeli faydalar sunmaktadır.
Yapılan ufak bir değişiklik ile büyük
kombinasyonlar sağlanmakta ve bu sayede
müşteri hizmet seviyelerinin en üst düzeye
çıkarılması sağlanmaktadır(Rahman,2008).
Her bir sıralı husus, kişilerin, bölümlerin ve
firmaların pazarlama ve lojistik faaliyetlerini
planlaması, uygulaması ve kontrolüne etki
eden iş yapma yaklaşımıdır(Özdener,2010).
Bu sebeple lojistikte yer alan her bireyin,
tedarikçilere ve müşterilere kalitenin bir
aşamasını teslim etmede rolü bulunmaktadır.
Toplam kalite yönetiminin bu alandaki başarı
merkezi, örgütün içinden veya dışından
gelen müşteri desteğinin daha olumlu

Toplam Kalite Yönetimin Lojistik İle İlişkisi
GELENEKSEL YÖNETİM

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Çabuk karar seçer

Yeni bir yönetim felsefesi benimser

Günü kurtarma yolundadır

Yapılandırılmış, disipline edilmiş çalışma
metodolojisini kullanır

Babadan görme tarzında çalışır

Küçük yenilikleri kullanarak atılım
düşüncesini savunur

Gelişme çabalarını nadiren benimser

Yönetim işlevi boyunca “örnek gösterir”

Kısa döneme odaklanır

Uzun dönem ve sürekli gelişimi vurgular

Hataları inceler

Hataları önler

Kaynakları hizmette şekillendirir

İnsanları değer katmak için kullanır

Kar ile motive olur

Müşteriye odaklanır

Programlara güvenir

Yeni bir yaşam şeklidir

Geleneksel yaklaşım ile Toplam Kalite Yönetimi Karşılaştırılması.
Kaynak: Hasan Hüseyin Özdener, “Lojistikte Toplam Kalite Yönetimi”, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul, 2010(Yüksek Lisans Tezi).

olması ve daha iyi kaliteye yol açan sürekli
gelişim üzerine odaklanmıştır. Günümüzde
birçok şirketler süreç gelişiminden çok
faaliyetlerine önem vermektedir. En önemlisi
de başarılı olmak için örgütteki çalışanların
katılımı olmadan istedikleri amaca
ulaşamazlar. Yönetimin uyguladığı kurallar
ve katkıların yanında diğer çalışanların
önerileri de sistemin devamı için önemlidir
(Özdener,2010).
Lojistik çoğunlukla bir hizmetin sağlanması
olarak düşünüldüğünde, bu hizmetin
kalitesini oluşturan bir sistemin araştırılması
ve uygulanması gerekmektedir. Lojistik
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faaliyetlerinde etkinliğin ve verimliliğin
artırılabilmesi için, kalitenin yanı sıra diğer
konulara da ağırlık verilmelidir. Örneğin;
Kalite ve Lojistik alanında “Shams-Ur
Rahman”ın “Toplam Kalite Yönetimi ve İş
Hayatında Mükemmellik” adlı çalışmasında
Avusturalya’daki lojistik firmaları arasında
bir araştırma yapılarak üretim ve lojistik
firmalarındaki toplam kalite yönetimi
uygulaması üzerinde araştırma yapılmıştır.
Bu araştırmada Avusturalya’nın ilk 500
şirketi içinden 200 üretim ve lojistik
firmasına anketler gönderilmiştir. Anketlerin
amacına bakıldığında, kalite geliştirme
süreçlerinin uygulanmasını, kalite yönetim
araçlarının istihdamını ve bu methodlar
uygulanırken önlerindeki engeller nelerdir
gibi konular üzerinde durulmuştur. Tüm
incelemeler yapıldıktan sonra sonuca
bakıldığında ise lojistikte kalitesini belirleyen
en önemli bileşenin “Zamanında Teslim”
olduğudur. Zamanında teslimin firmalarda
uygulanmamasındaki birincil engeller ise;
firmaların değişen kurumsal kültürleri,
lojistik kalite programlarında çalışanların
eğitim ve uzmanlık alanındaki eksikliklerdir
(Rahman,2008). Lojistik şirketlerinde kalite
sürecinin çalışanlar üzerinde mülkiyet ve
değişen kurum kültürü açısından iki önemli
engeli vardır. Üretim şirketlerinde kalite
uygulamaları daha geniş kapsamlıdır ve bunu
belirlemek için ki kare testi uygulanmaktadır.
Lojistik şirketlerinde ise kalite yönetimi

stratejileri uygulandığında müşterinin
siparişi doğru ve daha kısa sürede teslim
edilebilir(Rahman,2008).

Kalite yönetiminde, uygulama modellerini
geliştirmek ve doğrulamak anlayışının
benimsenmesi, örgütsel performans
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Firmaların
tedarikçilerle daha yakından ilişki kurması
yüksek kalitede hizmet sağlaması ve aynı
zamanda tedarik zincirleri ortakları için
yatırım getirisini geliştirdiğini göstermektedir.
Bu sayede doğru zamanda doğru yerde
doğru ürünü temin edebilir durumda
olmaktadırlar(Müsiad,2013). Hem
üretim hem lojistik firma yöneticilerinin
lojistik kalite yönünde kendi algılarını
geliştirmeleri gerekmektedir. Yöneticilerin
kendi uyguladıkları kuralların yanında diğer
çalışanlardan da bu konuda fikirlere açık
olmaları gerekmektedir. Örgütte bulunan
tüm çalışanların mutlaka eğitim alarak kalite
konusunda uzmanlaşması gerekmektedir.
Böylece firmanın kurumsal bir kalite
örgüt yapısı oluşmakta ve performansı
güçlenmektedir (http://tse.org.tr/Turkısh/
KaliteYonetimi/9000bilgi).

Toplam kalite yönetimi ile lojistik birbirleriyle
ilişkili olan faaliyetleri kapsamaktadır. Bir
firmanın maliyetlerini azaltmak istemesinin
yanı sıra kalite uygulamalarının da katkı
sağlayacağını bilmesi gerekmektedir. Ürün ve
hizmet akışının toplam kalite yaklaşımlarını
kullanarak hayata geçirilmesi büyük önem
taşımaktadır. Genel olarak tüm kurum
ve kuruluşlar açısından bakıldığında ise,
verimlilik ve etkinliğin artırılacağı, olumlu
katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.l
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Bu çalışma ile ortaya atılan hipotezler de
toplam kalite yönetimi sayesinde kritik
faktörler belirlenmesi amaçlanmıştır. Lojistik
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yapılarak uygulamaya alınmalı ve sürekliliğini
sağlamak için tekrar edilmesi gerekmektedir.
Örnek olarak firmanın lojistik stratejileri
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noktası olarak ihtiyaçların belirlenmesindeki
karar zamanı gözden geçirme süreci kritik
noktaların belirlenmesi gerekmektedir.
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belirlediği kriterlere ulaşmasına kadar
sürdürülmesidir(Gümüş,2007).
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Enstitüsü, İstanbul, 2010(Yüksek Lisans Tezi).

Üretim şirketleri ve lojistik hizmetleri
veren firmalarda kalite açısından
firmanın sistem kurması ve bu sistemin
sürekli kendini yenilemesi için ISO 9000
standartlarından yararlanması gerektiği
söylenmektedir. Günümüze bakıldığında
üretim ve lojistik firmalarının daha kaliteli
ve kurumsal olabilmeleri için kalite
yönetim uygulamalarını bekliyor oldukları
gözlemlenmektedir(Baş,2004)
Toplam Kalite Yönetiminin Lojistikte
Uygulanması
Daha öncede yapılan açıklamalarda olduğu
gibi toplam kalite yönetimi bir süreçtir. Bu
süreçte, lojistik ihtiyaçlarına karar verilmesiyle
başlamaktadır. Bu ihtiyaçlar, toplam lojistik
sistemin fiziki dağıtım ve malzeme yönetimi
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Etkinlikler, dijital
teknolojilere büründü!
Kerem Gençler
Modern Innova
Tasarım & Organizasyon

M

arkaların hedef kitleleri ile direkt
iletişim kurduğu, deneyimsel
pazarlama yöntemlerini etkin bir şekilde
kullanma imkanı veren etkinlikler önemli
pazarlama kanallardan biri. Tüketiciler mesaj
bombandırmanı altında kalırken, markalar
onları kendi ürün ve hizmetine çekmek için
yenilikçi çözümler düşünmek ve geliştirmek
zorunda kalıyorlar.
Teknolojinin hayatımızdaki yerinin gelişimi ile
birlikte etkinliklerde çeşitli cihazlar ve farklı
uygulamalar ile yenilikçi iletişim çözümleri
geliştirilmeye başlandı. Bu teknolojileri
kullanan firmalar, katıldıkları fuarlarda, iç
etkinliklerinde, eğitimlerinde hem daha fazla
kişiye ulaşıyor hem de kendi firmalarının
reputasyonlarını artırıyorlar.

	
  

Kurum kimliğini tanıtmak, imaj
geliştirmek, satışları desteklemek, personel
motivasyonunu artırmak, çalışanlar arasında
farkındalık yaratmak, yeni bir ürün tanıtmak,
marka ile müşteri arasında bir bağ kurmak,
medyada yer almak gibi birbirinden farklı
nedenlerle planlanan etkinliklerin, interaktif
dünyanın nimetlerinden faydalanıldığı
takdirde çok daha akılda kalıcı, eğlenceli
ve etkili olduğu tartışılmaz bir gerçek. Peki,

etkinliklerinizi gelişen teknolojiyi kullanarak
interaktif hale getirmenin yolları nelerdir?
Simülasyonlar:
Gerçek hayata benzetme yolu ile tasarlanan
senaryolar ve bu senaryolara bağlı uygulama
ortamlarına simülasyon deniliyor. Etkileşimin
en üst seviyede olduğu simülasyonlar teorik
kavramları uygulamaya dönüştürmenin
eğlenceli ve akılda kalıcı yolu… İster eğitim,
ister motivasyon, ister satış odaklı olsun,
etkinliklerde anlatılmak istenen mesajın
katılımcılara simülasyon uygulamaları
ile verilmesi günümüzün popüler
yöntemlerinden biri oldu.
Eğitimlerde İnteraktif Uygulamalar:
Artık eğitimlerde teknoloji ile iç içe geçmiş
durumda. Kişilerin öğrenme ve adaptasyon
süreçlerini keyifli ve dikkat toplayıcı
uygulamalar ile hızlandırmak ve yüksek
oranda iyi sonuçlar almak mümkün. Bayi,
tedarikçi, teknik servisler gibi üçüncü
parti kişiler ile çalışanların eğitimi amaçlı
planlanan etkinliklerde farklı kurgular ile
interaktif dünyanın gücü etkin bir şekilde
kullanılmaya başlandı.
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Sanal Gerçeklik Uygulamaları:

Hayatımıza yeni giren ve fırsatlarla dolu
bir konu olan oyunlaştırma, hedef ne
olursa olsun süreci içselleştirmek için
geliştirilen oyun tabanlı projeler bütünüdür.
Oyunlaştırma; motivasyon odaklı yapısı ile;
benzerlerinden sıyrılmak için bir fırsattır,
kullanıcının motivasyonunu arttırır ve hem
ürünün öğreticisini hem de kullanıcıyı mutlu
eder. Günümüzde özellikle eğitim ve İK
süreçlerinde, pazarlama, kullanıcı deneyimi
geliştirme ve sadakat çalışmalarında
popülerliği artmakta olan oyunlaştırmalar
firmalar için büyük fırsatlar barındırıyor.
Arttırılmış Gerçeklik (Augmented
Reality) Uygulamaları:
Son yıllarda gerçek hayat tecrübelerimizi
internet dünyasına taşıyor ve paylaşıyoruz.
Arttırılmış gerçeklik uygulamaları bu
tecrübeleri tam anlamıyla hissetmemizi
sağlıyor. Arttırılmış gerçeklik uygulamaları
sayesinde etkinlik alanlarında katılımcılara
harika deneyimler yaşatırken, bu deneyimler
ile viral yayılım için değerli içerikler de üretme
şansı elde ediliyor.

TEKNOLOJİ

Oyunlaştırmalar:

Gelişen teknolojiler ile artık sanal ortamlar
gerçeklik hissiyatı ile deneyimletilmeye
başlandı. Bu uygulamalar ile kullanıcı
gerçek dünyadan kopuyor ve tamamen
sanal gerçeklik yaratılan ortamda olma hissi
ile konuya dahil oluyor. Takdir edersiniz ki
kullanıcının yaşadığı bu his onun duygusal
algılarına hitap ederek ürününüz ile etkili bir
bağ kurdurmanıza
yardımcı olur. En popüler
	
  
sanal gerçeklik cihazlarından biri olan Oculus
Rift ile etkinliklerde marka iletişimini üst
seviyeye çıkarmak mümkün.

	
  

gerçekleştirilmesi ile kolayca kullanılan bu
teknoloji, etkinliklerde yaratıcı uygulamalar
için sabırsızlananları keyiflendirecek.
Kinect İle Etkileşimli Uygulamalar:

360 Derece Video:
Herhangi bir yeri ziyaret etmeden tüm
gerçekliği ile görmek! Gelişen teknolojiler
ile şehirler, fabrikalar, oteller, hastaneler,
okullar, etkinlik alanları, kongreler, sergiler
orada olmadan da görülebiliyor. 360 derece
yerleştirilen kameralarla yapılan çekimler
sayesinde ziyaretçiler kendilerini o mekanda
gibi hissediyorlar. Görüntülerin sanal değil
oradaki eylemleri yansıtan canlılıkta olması
mekanın akılda kalma oranını yükseltiyor.
Daha dikkat çekici ve daha hızlı etki yaratan
360 derece videolar ile tanıtımlarınızda bir
adım öne geçebilirsiniz.
NFC Teknolojisi:
Teknoloji artık cüzdanların yerini alıyor.
Akıllı telefonların çoğunda bulunan NFC
teknolojisi bize yakın gelecekte kartsız yaşam
vadediyor. “Yakın Alan İletişimi” anlamına
gelen NFC, teknoloji dünyasının yeni trendi
olmaya başladı bile… Birkaç santimetre
uzaklıktaki iki cihaz arasında veri transferi

Microsoft tarafından geliştirilen ve insan
vücudunun hareketlerini algılayıp, temassız
bir şekilde bilgisayar ortamına aktararak
geliştirilen Kinect oyun uygulamaları
son dönemde etkinliklerin vazgeçilmezi
oldu. Etkinlik alanında bir donanıma
ihtiyaç duyulmaksızın katılımcılar kendi
vücutlarını bir kontrol mekanizması olarak
kullanabiliyorlar. Bu teknoloji ile oyunlar,
etkileşimli uygulamalar, interaktif duvarlar,
eğitimler ile akılda kalıcı deneyimler
yaşatmak mümkün.
Etkinliklerinizde size bu teknolojileri
kim sağlar?
Microsoft çözüm ortağı Modern İnnova
tüm bu teknolojileri sihirli dokunuşları ile
eğlenceli hale getiren bir interaktif medya
stüdyosu. Her türlü kapalı ve açık etkinlikler
için çeşitli teknoloji ve medya fikirlerini, bu
fikirlerin hayata geçmesi için gerekli tasarım,
yazılım ve ekipmanları geliştiriyorlar. Birlikte
çalıştığı markaların etkinliklerinde, dijital
çalışmalarında interaktif medya pazarlama
uygulamaları üreten, tüm süreçleri markanın
ihtiyacına yönelik yöneten Modern İnnova’nın
etkinlik oyunları, video mapping, dokunmatik
kiosklar, 360 derece video, NFC projeleri,
sanal gerçeklik uygulamaları, simülasyonlar,
tanıtım filmleri, animasyon vb. gibi sınırsız
olanakları ve sizin için neler hayal edeceğini
görmek için iletişime geçmeniz yeterlidir.
Aynı zamanda Moderninnova bünyesinde
oyunlaştırma ile eğitimler hazırlamaktadır.l
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APlus Şefler Yarışıyor Yarışması

"Şefler Yarışıyor" finalde buluştu!

50

Acıbadem Üniversitesi'nde ilk kez bu yıl gerçekleştirilen "APlus Şefler Yarışıyor Yarışması"nın 10 Ekim'de
gerçekleşen ön elemesinde birbirinden özel lezzetlerle sekiz aşçımız finale kaldı. Finale kalan Raci Menteş,
Hatice Burtek, Mehmet Güler, Ali Özcan, Recep Tosun, Arif Çevik, Hasan Arısoy, Cengiz Canpolat, 28 Kasım'da
APlus Şefler Yarışıyor Finalinde jüri üyelerimize sundukları leziz ikram ve özel sunumlarla tekrar bir araya geldi.
APlus Şefler Yarışıyor Finalinde Hatice Burtek sunmuş olduğu lezzetler ile birinci, Ali Özcan ikici, Mehmet Güner
üçüncü oldu. Yarışmaya katılan tüm şeflerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.

OCAK-ŞUBAT-MART 2016 I GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

E

kim 2009’den bu yana Aygaz A.Ş.’nin
Genel Müdürü olan Yağız Eyüboğlu,
Koç Holding Enerji Grubu Başkan Vekilliği
görevine atandı ve Genel Müdürlük görevini
Gökhan Tezel’e devretti. 24 yıllık çalışma
hayatının 18 yılını çeşitli Koç Topluluğu
şirketlerinde, son 6 yılını Aygaz’da geçiren
Yağız Eyüboğlu’ndan 1 Ekim 2015 itibarı ile
görevi devralan Genel Müdür Gökhan Tezel,
6 yılı Aygaz’da Mali Genel Müdür Yardımcılığı
olmak üzere Koç Topluluğu’nda 22 yıldır
görev yapıyor.
Tezel yeni görevi ile ilgili “Aygaz gibi 54
yıldır ürün ve hizmet kalitesi ile müşterisinin,
çalışma anlayışı ile çalışanlarının, bayilerinin,
tedarikçilerinin ve sosyal sorumlu yaklaşımı
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Aygaz’da bayrağı Gökhan Tezel devralıyor
ile Türk toplumunun güvenini kazanmış bir
kuruluşun başına geçmiş olmaktan büyük
gurur duyuyorum. Aygaz’a ve Türk LPG
sektörüne önemli katkılarda bulunmuş Sayın
Yağız Eyüboğlu’ndan aldığım bayrağı, çalışma
arkadaşlarımla beraber daha ileri taşımak için
heyecanlıyım.” dedi.

51

22 Yıldır Koç Topluluğu’nda
Gökhan Tezel, iş yaşamına 1993 yılında
Tofaş A.Ş.’de Finans Uzmanı olarak başladı,
1998 yılında Tofaş Finans Müdürü olarak
atandı. Bu göreve ek olarak Koç Fiat Tüketici
Finansmanı A. Ş. Genel Müdürlüğü görevini
üstlendi. 2009 yılından bu yana da Aygaz
Mali Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevini
yürütüyordu. l

Legrand Türkiye çalışanlarından tiyatro oyunu
Selçuk, Gülten Tunalı, Nurhayat Ulucan,
Burcu Büyükduman, Ebru Canan, Özlem
Kemal, Burçin Şirin Bozdemir, Derya Yavuz,
Nur Coşkan, Sevtap Baş ve Ela Leki’nin
rol aldığı “Yedi Kocalı Hürmüz” oyununun
yönetmenliğini Ömer Oduncu, yönetmen
yardımcılığını Sefa Köksal, anlatıcılığını
Kaan Altındağ üstlendi.
Eğlenceli replikleriyle izleyicileri güldürürken
düşündüren ”Yedi Kocalı Hürmüz”
oyununun gelecek aylarda yeniden sahneye
konması planlanıyor.. l

L

egrand Türkiye çalışanları Gebze
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Binası’nda sergiledikleri “7 Kocalı
Hürmüz” oyunu ile iş arkadaşlarını ve
ailelerini eğlendirdi. Elektrik Dünyasının
ünlü markalarından Legrand’ın çalışanları
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Binası’ndaki tiyatro salonunda “Yedi Kocalı

Hürmüz” oyununu sergiledi. Bu keyifli tiyatro
etkinliğinde bir araya gelen Legrand Türkiye
çalışanları moral depoladı.
Legrand Türkiye Genel Müdürü Sarkis
Çadırçıoğlu' nun da izleyiciler arasında
bulunduğu oyun, ilk olarak Legrand Türkiye
çalışanları ve aileleri ile buluştu. Gülsevinç
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BPW Türkiye’de GOSB'da üretime başlıyor

Mega projeler cazibeyi artırdı,
BPW yatırım kararı aldı
T

reyler aksı üretiminde, dünyanın en
büyük üreticilerinden biri olan BPW,
25 yılı aşan Türkiye serüvenini, yepyeni bir
fabrika yatırımı ile taçlandırıyor. Türkiye
ve bölgede treyler ile bağlantılı her türlü
taşımacılık faaliyetinin parçası olmak üzere
100 yılı aşkın bilgi birikimiyle Türkiye’de
yatırım kararı alan BPW, Gebze Organize
Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 10 milyon
Euro’luk yatırım gerçekleştirerek üretime
başlıyor.
Türkiye’de treyler pazarında sahip olduğu
yüzde 45’lik pay ile en çok tercih edilen aks
üreticisi olan BPW, Bu yatırımla birlikte hem
Türkiye pazarının yüzde 90’ına hitap eden
aks tiplerini üretmeye hem de 60 bin adetlik
kapasitesi ile Türkiye’den bölge ülkelere
ihracat gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Otomotiv ana ve yan sanayisinde sahip
olduğu tecrübe ile üretim konusunda Avrupa
başta olmak üzere bölgenin vazgeçilmezi
olan Türkiye, BPW’nin yeni yatırımının de
merkezi haline geldi. Gerek ürünleri gerek
müşterilerine sunduğu benzersiz hizmet
anlayışıyla treyler sektöründe güvenin
simgesi firma olarak 117 yıldır faaliyetlerine
devam eden BPW, 2014 yılında yaklaşık 1.2
milyar Euro ciroya ulaşırken, büyüme hedefini
tutturmak üzere yatırımlarına devam ediyor.
Bu doğrultuda 25 yıldır Türkiye pazarını
takip eden BPW, Türkiye’nin coğrafi konumu,
treyler üretimindeki üst konumu, üretim
teknolojilerinde kat edilen yol, son 10 yılda
2 kattan fazla büyüyen sektör ve çevre
ülkeler dâhil sahip olduğu treyeler ihracatı
potansiyeli ile Türkiye’ye yatırım yapma kararı
aldı.
BPW Türkiye’nin bu sektörde hem kendi
pazarı hem de ihracat pazarı olduğunu ve
önümüzdeki dönemde pazar adetlerinin
artacağını öngördüklerini söyleyen BPW

Yönetim Kurulu Başkanı Michael Pfeiffer,
yatırımla birlikte sadece aks değil, üst
yapı ürünlerinin de Türkiye’de üretilmeye
başlanacağı bilgisini verdi. Türkiye’nin
coğrafi konumu itibariyle transit geçiş
noktası olması ve Türkiye tır/treyler parkı
değerlendirildiğinde BPW olarak yatırım için
en doğru adresin Türkiye olduğuna karar
verdiklerini belirten Michael Pfeiffer, “Yatırım
BPW’nin uzun vadeli planları çerçevesinde
el aldığı bir konudur. Türkiye’nin hali hazırda
içinde bulunduğu geçici siyasi belirsizliğe
rağmen BPW’nin Türkiye’nin geleceğine
olan inancı tamdır. Bizim odağımız,
yakalanacak istikrarla birlikte çok büyük bir
ivme kazanılacağını düşündüğümüz orta
ve uzun vadeli dönemdir. Çevre ülkelere de
Türkiye üzerinden hizmet vermeyi ve burada
gerçekleştirdiğimiz üretim ile ihracat yapmayı
hedefliyoruz” diye konuştu.
BPW’nin inovatif ve yenilikçi bir aile kuruluşu
olduğunu ve yatırım ile ürünlerin yerlilik
oranının yaklaşık yüzde 60’a ulaşacağını
söyleyen BPW Türkiye Genel Müdür’ü
Hüseyin Akbaş ise şunları söyledi: “Treyler
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üretiminde Almanya’nın ardından ikinci
sırada gelen Türkiye, bizim gibi aks üreticileri
için de oldukça büyük bir öneme sahip.
Türkiye’de yıllık 75 bin adetlik ve yaklaşık
140 milyon Euro hacminde bir aks pazarı
bulunuyor. Öte yandan Türkiye lojistik
sektörü, başarılı Türk firmalar sayesinde çok
iyi noktalara gelmiş durumda. Ayrıca sektörün
Türkiye’deki mega projeler sayesinde hem
iç hem de çevre ülkelerdeki hızla gelişen
pazarlarla birlikte büyümesini uzun yıllar
sürdüreceğini öngörüyoruz. O nedenle
Türkiye’de gerçekleştirmiş olduğumuz
bu yatırım hayati öne sahiptir. Fabrika
yatırımı ile yarattığımız istihdam sayısını da
kademeli olarak, üst seviyelere çıkartmayı
hedefliyoruz.” l

Linde Gaz'da
Üst Düzey Atama
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Belgin Madeni Yağlar, İSO İkinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu Listesi’nde
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İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine ilk
defa girme başarısını gösterdi.

İ

stanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her
yıl geleneksel olarak yayınlanan ve sanayi
şirketlerinin üretimden satış gelirleri dikkate
alınarak ülkenin en büyüklerinin belirlendiği
Türkiye’nin birinci ve ikinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu listeleri açıklandı.
Madeni yağ sektöründe metal işleme yağları,
endüstriyel yağlar, gresler, otomotiv yağları
ve deniz yağları olmak üzere beş ana ürün
grubu altında 1000’in üzerinde yüksek
performans gereksinimlerini karşılayan ürün
portföyü ile 40’ın üzerinde ülkeye ihracatı
olan Belgin Madeni Yağlar, 2014 yılı İSO

Sektöründe gösterdiği başarı, İKMİB (İstanbul
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar
Birliği) ‘in ihracat performansı sıralamasında
kazandığı 9.’luk ile de tescillenen Belgin
Madeni Yağlar, önümüzdeki yıllarda yüksek
teknolojiye yönelik yatırımlar ve uluslararası
işbirlikleriyle gelişim sürecini hızlandırma
hedefindedir. Küresel ortamda rekabetçi ve
sürdürülebilir büyüme hedefi ile ilerleyen
Belgin Madeni Yağlar, aynı zamanda İSO
500 listelerinde daha üst sıralara yükselmeyi
amaçlamaktadır.
Belgin’in ülkemizin ekonomik kalkınmasına
ve istihdamına sağladığı katkılarla listede yer
almaktan duyduğu mutluluğu sizlerle paylaşır,
emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarız.l

L

inde Gaz A.Ş. Ülke Müdürlüğü
görevine 01 Kasım 2015 itibariyle
Mert Alper Kumbaracı atandı. İstanbul
Teknik Üniversitesi Gemi Mühendisi
mezunu olan Kumbaracı, kariyerine
MSC Shipping Agency, ARKAS Satış
Yöneticisi olarak başladı. Daha sonra
Aksa Jeneratör, Borusan, Exxon Mobil,
LLK Eurasia’da satış alanında çeşitli
görevlerde bulunan Kumbaracı son
olarak BP’de Castrol Endüstriyel Yağlar
Ülke Müdürlüğü görevi yapmaktaydı.
Dünya endüstriyel gaz lideri The Linde
Group, 2006 yılında Türkiye pazarına
girmiştir. Grup, 100’ün üzerinde ülkede
65.000 çalışanı ve 17,0 milyar Euro'luk
satış hacmiyle faaliyet göstermektedir.l

Bant Boru, kaplama ve boru imalat tesisini birleştirdi

1

972 yılında faaliyete başlayan Bantboru
Türkiye’de çift katlı bakır kaynaklı
çelik boru üretimini gerçekleştiren ve
2009‘dan itibaren ise yüksek frekanslı
elektrik kaynaklı tek katlı boru üretimini
de bünyesine dahil etti. Bantboru’nun çift
katlı bakır kaynaklı çelik borusu otomotiv
endüstrisinde fren, hidrolik direksiyon ve
debriyaj boruları olarak kullanılmaktadır. Tek

katlı boru ise soğutma sanayinde kondenser
borusu olarak ve otomotiv sanayinde yakıt
borusu olarak kullanılmaktadır.
Bantboru, 2015 yılında Türkiye’nin en büyük
1000 sanayi kuruluşu içinde de yer aldı.
Yine 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi
ile ödüllendirildi.
2013 yılında Almanya ve Rusya’da açtığı
ofisleri ile uluslararası bir firma olmak için
ilk adımı atan Bantboru son 2 yılda ciddi

bir büyüme gerçekleştirdi. Bu büyüme,
beraberinde bazı gereklilikler de getirdi.
1992’de Bantboru bünyesinden, çevresel
şartlardan dolayı Gebze Organize Sanayi
Bölgesi'ne taşınan kaplama tesisi ile boru
imalat tesisi 2015 yılının 2. yarısında tekrar
birleşmiştir. Birbirini tamamlayan bu iki
fabrikanın bir araya gelmesi proseslerde,
işleyişte ve organizasyonel yapıda birçok
iyileşmeyi de beraberinde getirecektir. l
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2014 yılının en iyi web sitesi
White CAD tarafından oluşturulan
www.kale360.com
Her yıl geleneksel olarak
DorukNet tarafından
gerçekleştirilen ve bu yıl 13.’sü
düzenlenen Altın Örümcek Web
Ödülleri töreni, 14 Ekim 2015
Çarşamba akşamı TİM Maslak
Show Center’da gerçekleştirildi.
İnternetin Oscarları olarak da
bilinen ve merakla beklenen ödül
töreninde, 2014 yılının En İyi Web
Sitesi Özel Ödülü www.kale360.
com ile Kale Grubu’nun oldu.
37 kategoride 322 finalist yarıştı

1

3. Altın Örümcek Web Ödülleri’nde,
eleme aşamalarını başarıyla geçen 322
finalist belirlendi. 38 kişiden oluşan bilişim,
medya ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin
yer aldığı jüri üyeleri ön eleme, grup elemeleri
ve final değerlendirmeleri olmak üzere üç
aşamalı eleme sürecini gerçekleştirdiler.
Başvurular toplam beş değerlendirme
kriteri baz alınarak değerlendirildi. Bu
kriterler; tasarım, içerik, özellik/işlevsellik,
kullanılabilirlik, standart uygunluğu ve çapraz
tarayıcı uygunluğu olarak belirlendi.
White CAD tarafından GOSB teknopark
bünyesinde 2013 yılından bu yana devam
eden proje kısa bir süre içerisinde binlerce
kişi tarafından kullanılmaya başlandı.
Tamamen interaktif bir web uygulaması
olarak tasarlanan site aynı zamanda bulut
destekli rendering hizmeti de sağlamakta.
Kullanıcılar kendi banyolarını kolaylıkla
tasarladıktan sonra White CAD bünyesinde
bulunan sunucular üzerinden fotogerçekçi
sunumlar elde edebiliyorlar.
DorukNet Genel Müdürü Gökhan Erkman
törende yaptığı konuşmada 13 yıldır ara

vermeden Altın Örümcek Web Ödülleri’ni
düzenlendiklerini ve Altın Örümcek
yarışmasının artık Türkiye’nin en prestijli
ödüllerinden ve markalarından biri haline
geldiğini söyledi. Erkman, Türkiye’de web
ve internet teknolojilerini kullanarak
gerçekleştirilen başarılı projelerin tanıtılması,
bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi
konusunda en önemli platform olan Altın
Örümcek Web Ödülleri’nin çok büyük bir
organizasyon olduğunun altını çizerek
özellikle jüri üyelerine ve organizasyonun
gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür
etti.
DorukNet Pazarlama Müdürü Koray Erdal,
yarışmaya olan katılımın internet sektörünün
Türkiye’de ulaştığı boyutun bir aynası
olduğuna dikkat çekti. Altın Örümcek
kapsamında jüri üyelerinin değerlendirmeleri
yanı sıra Halk Oylaması uygulaması ile
yarışmaya çok geniş kitlelerin de katkıda
bulunması sağlandığını sözlerine ekledi.
Koray Erdal, Halk Oylaması ile internet
kullanıcılarının da organizasyona
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katılımının teşvik edildiğini, beğenilerini
duyurabilecekleri bir platform yaratıldığını ve
bu sene Halk oylamasında 322 web sitesi için
toplam 18 binin üzerinde oy kullanıldığını
belirtti.
Kısaca Altın Örümcek
2002 yılından günümüze değin aralıksız
olarak gerçekleştirilen ve geleneksel bir
hale gelen Altın Örümcek Web Ödülleri’nin
ana hedefi web ve internet teknolojileri
kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin
daha iyi tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması.
Altın Örümcek Web Ödülleri aynı zamanda
bu alana yapılan yatırımları da özendirmeyi
amaçlıyor. Web, internet teknolojileri,
pazarlama ve iletişim alanlarında yetkin
ve tecrübeli juri üyelerinin katılımıyla
gerçekleştirilen Altın Örümcek Türkiye’nin ilk
ve tek Bağımsız web ödülleri organizasyonu
olma özelliğini de taşıyor. Ayrıntılı bilgi için;
www.altinorumcek.com adresini ziyaret
edebilir; bilgi@altinorumcek.com e-posta
adresinden iletişime geçebilirsiniz.” l

Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (EBRD) Türkiye’nin en
büyük çelik üreticisi Erdemir
Grubu Şirketlerinden Erdemir ve
İsdemir’e 75 milyon Euro kredi
sağlayarak Türkiye'de enerji
tüketiminin yoğun olduğu demirçelik sektöründe verimliliği
arttırmayı teşvik etmektedir.

E

BRD kredisi, Erdemir’in İskenderun
ve Ereğli’de bulunan iki tesisinde
üretim süreçlerinde kaynakların en etkin
kullanımına yardımcı olacak kapsamlı
bir yatırım programını finanse edecektir.
Demir-çelik sektörü yüksek enerji kullanan
sektörlerin başında gelmektedir. Ancak ileri
teknolojiye dayalı teçhizatların kullanımı ile
üretim süreçlerinde yüksek miktarlarda enerji
tasarrufu elde edilebilmektedir.
Erdemir ve İsdemir fabrikaları, son model
teknolojiye sahip olan yüksek fırınlardaki
tepe basıncı genleşme türbinlerine yatırım
yapacak. Bu türbinler, yüksek fırınlarda
toplanan yüksek basınçlı gazları kullanıp
elektrik üretimi gerçekleştirirler.
Erdemir ve İsdemir en iyi uygulamaları
benimseyerek, üretim süreçleri sonunda
açığa çıkan demir-çelik gazlarının ve
atık ısının tamamını yeniden kullanmayı
amaçlamaktadır. Bu işletmeler ayrıca
enerji yönetimi sistemlerini geliştirmeyi ve
endüstriyel atıklardan değerli yan ürünleri
çıkarmayı planlamaktadır.
Erdemir Grubu hâlihazırda bölgede yer alan
en verimli demir-çelik üreticilerinden biri
konumundadır ve EBRD’nin finanse edeceği
enerji verimliliği yatırım programıyla beraber
Grubun enerji ihtiyacı daha da azalacaktır.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından
biri olan Erdemir Grubu’nun elektrik tüketimi
ülkenin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık
yüzde 1,5’lik payını oluşturmaktadır.
EBRD Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet
yatırım hakkındaki düşüncelerini şöyle
yorumladı: "Türkiye demir-çelik piyasasında
lider bir oyuncu olan Erdemir Grubu, toplam
piyasa hacminin dörtte birini üretmektedir.
Grup örnek bir liderlik sergileyerek Türkiye’de
bir enerji verimliliği devrimi başlatma
ve ülkedeki çelik endüstrisini değiştirme
yeteneğine sahiptir. Ülkedeki demir-çelik
sektörünün, küresel rekabet gücünü artırmak
ve daha iyi bir çevre dostu olabilmesi için
daha verimli sanayi süreçlerine ihtiyacı
var. EBRD hâlihazırda Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ile beraber Ulusal Enerji
Verimliliği Aksiyon Planı’nı oluşturmak için
beraber çalışmaktadır ve EBRD, demir-çelik
sektöründe enerji verimliliği politikalarının
geliştirilmesi üzerine yaptığı çalışmada
Erdemir Grubu ile beraber hareket etmekten
özellikle memnuniyet duymaktadır. "
Erdemir Grubu CFO’su Bülent Beydüz ise şu
ifadelere yer verdi: “Bizim en temel ilkemiz,
verimli, güvenli, çevreye duyarlı ve kaynakları
akıllıca kullanan yüksek kaliteye dayalı bir
üretim süreci sağlamaktır. EBRD finansmanı
ile beraber Şirketimiz sürdürülebilirlik
ve düşük çevresel ayak izi amaçları
doğrultusunda attığı niteliksel adımlara bir
yenisini eklemektedir.”
1960 yılında kurulan Erdemir Grubu yılda
9,1 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesine
sahiptir. Grubun Ereğli fabrikası, yassı çelik
üretimi (sıcak haddelenmiş rulo, soğuk
haddelenmiş rulo, sıcak daldırma galvanizli
rulo, sıcak haddelenmiş levha ve ince
levha) üretimine odaklanırken, Grubun

İskenderun fabrikası ise hem yassı çelik (sıcak
haddelenmiş rulo) hem de uzun çelik (kütük
ve kangal) üretmektedir.Türkiye'nin ham çelik
üretiminin yaklaşık dörtte birini oluşturan
Grup, çevresel ayak izini en aza indirmeye,
ürünlerinin akıllı tasarıma sahip ve daha uzun
ömürlü olmasını sağlamaya ve endüstriyel
atıkların üretime geri dönüşümünü
desteklemeye kararlıdır.
Erdemir Grubu gibi büyük sanayi şirketlerine
finansman sağlayarak bu şirketlerin
en iyi kaynak verimliliği teknolojilerini
benimsemelerine yardımcı olmak, EBRD’nin
Yeşil Ekonomiye Geçiş yaklaşımının bir
parçasıdır. Bu yaklaşım ile beraber EBRD,
sürdürülebilir kaynaklar alanında finansman
hacmini önümüzdeki beş yıl içinde 18 milyar
Euro düzeyine çıkarmayı amaçlamaktadır.
EBRD, 2009 yılında Türkiye'de yatırım
yapmaya başladı ve halen İstanbul, Ankara
ve Gaziantep'te yer alan ofisleriyle faaliyet
göstermektedir. Banka bugüne kadar, altyapı,
enerji, tarım, sanayi ve finans sektörlerinde
180 farklı projeyle Türkiye'de 7 milyar
Euro’yu aşan yatırım gerçekleştirmiştir. Bu
projelerin yaklaşık yarısı enerji ve kaynakların
sürdürülebilir kullanımını teşvik amaçlı
projelerde kullanılmıştır.
2015 yılında Türkiye, 1,9 milyar Euro üzerinde
yatırım ile EBRD’nin en fazla finansman
sağladığı ülke olmuştur. Türkiye’nin en
büyük sanayi kuruluşlarından biri olan
Erdemir Grubu, “Dünya Klasında Şirket
Olma” vizyonuyla başlattığı dönüşüm
hareketinin sonuçlarını almaya devam ediyor.
Kuruluşunun 50. yılını kutlayan Erdemir
Grubu, 2014 yılındaki üretim, ihracat, borsa
performansı ve finansal göstergelerdeki
başarılarına prestijli bir ödül serisini de
ekledi. l
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Ahmet Arkan’a
Sevgiyle, Saygıyla...
Türkiye’nin bilim ve teknolojide
yetkinlik kazanması ve
sanayimizin Ar-Ge’ye, yenilikçi
faaliyetlere yönelmesi için çaba
gösterenlerin her zaman yanında
yer almış olan, onları destekleyen
örnek sanayici, örnek insan Ahmet
Arkan 20 Eylül’de sevdiklerine,
dostlarına veda etti. O da bundan
sonraki yaşamını onunla aynı
amacı paylaşmış olanların
anılarında sürdürecek.

A

hmet Arkan, Tokat 1943 doğumlu...
DSP'den XXI. dönem (1999-2001)
milletvekili olarak da görev yapan
Arkan, ARFESAN'ın kurucusu (1969) ve
yönetim kurulu başkanıydı. Taşıt Araçları
Yan Sanayicileri Derneği - TAYSAD’ın
kurucularından olan ve derneğin 1986-1996
yılları arasında Başkanlığını yapan Arkan
başarılı bir sanayici idi ve otomotiv sanayiinin
önde gelen isimlerindendi. Gebze'de
Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasına
öncülük etmiş ve bölgenin gelişmesinde
önemli katkıları olmuştu.
“TAYSAD ile anılmam bana
hep gurur verdi...”
Türk Otomotiv Sektörünün kanaat
önderlerinden ve duayen ismi Ahmet Arkan,
kuruluşunun 30. Yılında TAYSAD hakkında
şu açıklamaları yapmıştı: “TAYSAD yıllar yılı
saygın çizgisini sürdüren bir dernek oldu. Bu
bakımdan TAYSAD, ulaştığı yenilikçi, yaratıcı
ve saygın kimliğini korumak durumundadır.
Yurt içinde ve yurt dışında, bugün çok

büyük sermayelerin temsil edildiği sanayi
ülkelerinde ya da otomotivin adı geçen bütün
ülkelerde TAYSAD’ın kendine özgü özel bir
yeri vardır. TAYSAD’ın geçmişinde hiçbir
TAYSAD üyesi hayali ihracata bulaşmamıştır.
Biz o dönemlerde yönetim olarak sık sık
üye toplantısı yapar, firmalarımızı yakından
bilgilendirirdik. Ve hiçbir üyemizin buna
tevessül etmediğini bilmekten mutluluk
duyardık. Bu temiz sicil TAYSAD’ın gurur
sayfalarından birisidir. O dönemde hayali
ihracat olaylarının faturası millete çıkmaya
başlayınca birçok sanayici arkadaşım gelip
bana teşekkür etti.
‘Başkan, hepimizi korudunuz, hepimizi
uyardınız. Bir gaflet içinde olabilirdik, yanlış
yapabilirdik ama siz uyararak en iyisini
yaptınız’ dediler. TAYSAD işte budur..TAYSAD
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başka bir vakıadır... Hiçbir dernek üyesini,
açık ya da bilinçaltında, böylesi bir disiplin
içinde göremezsiniz. Ben, başından itibaren
her şeyi elden geldiğince omuzlamaya çalışan
bir nefer olarak mevcut oldum. TAYSAD ile
özdeşleşmiş bir yapıda oldum. Beni hiçbir
zaman, hiçbir bürokrat firmamla anmadı, öyle
hatırlamadı. Tabii bu şekilde hatırlanmak beni
her zaman mutlu etmiştir. Çünkü TAYSAD
ihtisas dernekleri içinde çok özel bir yere
sahip. Hem kuruluşu ve yapılanması, hem
de geldiği noktadaki saygınlığı çok farklı.
TAYSAD bence bugün kendini aşmış, çok
önemli bir çizgide yer alıyor.”
Kendisiyle Yapılan bir Söyleşi...
20 Mayıs 2009, Çarşamba günü
Ahmet Arkan’la yapılan bir söyleşiye de
sayfalarımızda yer veriyoruz. Onun sanayici

(Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin sitesinden
alınmıştır: http://gosb.com/?pid=3302; 21.09.2015)

Arfesan, 1969 yılında, Ahmet Arkan
tarafından orijinal ekipman için kalıp ve
yedek parça üretmek üzere kuruldu. Bu ilk
kurulan üretim tesisinin toplam kapalı alanı
45 metrekareydi. Arfesan tarihinde önemli
dönüm noktası olan 1984 yılında, şahıs
şirketi yapısından anonim şirket yapısına
geçti. Tamamen profesyonel bir ekipten
oluşan yeni yönetim, önlerindeki yeni hedefi
Arfesan'ı bir dünya markası yapmak olarak
belirledi. Bu anlayışla yola çıkan Arfesan,
büyüme hedefleri doğrultusuyla 1993 yılında
GOSB’daki inşaatına başladı. Yatırımın tam
ortasında 1994 krizini gören firma, inşaatın
bir bölümünü bitirerek, krizi aştıktan sonra
kalanına devam etme kararı aldı. 1995
yılında inşaatın bir bölümü tamamlanmış,
1997 yılında ise 2. etap inşaata Faaliyet alanı
havalı fren sistemleri üretimi olan Arfesan,
dünya standartlarının üzerinde en üst düzey
emniyet seviyesine sahip, alıcısına kalite
ve rekabet gücü sağlayan fren elemanları
ve otomotiv parçaları üretme misyonunu
sürdürmektedir.
Arfesan, yönetimin yenilikçi ve
mükemmelliyetçi yaklaşımının bir sonucu
olarak, 1993 yılında Alman TUV sertifikasını
almıştır. Arfesan'ın kalite anlayışı, bağımsız
bir kuruluş olan Dansk Standard tarafından
1996 yılında verilen ISO 9001 belgesiyle
bir kez daha onaylanmıştır. Yine bağımsız
bir kuruluş olan Det Norske Veritas (DNV)
tarafından verilen ISO/TS 16949:2002 ve
ISO 14001 sertifikaları ile kaliteye ve çevreye
verdiği önemi bir kez daha kanıtlamıştır.
Bugün, Arfesan 15.000 metrekaresi
kapalı olmak üzere 18.000 metrekare
üzerine kurulu modern tesislerinde her biri
konusunda uzman 175 personeliyle iç ve dış
piyasalarda en üst kalitede hizmet vermeyi
sürdürüyor.
44 yıllık bir sanayicilik geçmişi olan, aslında 7
yaşından itibaren ticaretin ve sanayinin içinde
yer alan Arfesan Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Arkan, kendi kulvarında marka olarak
nitelendirdiği şirketinin öyküsünü şöyle
aktardı: “1990’lı yıllarda konumuzda iddialı
bir firma olma eğilimi içindeydik. O günkü
konjonktürde kendi kulvarında marka olmaya
çalışan, ihracatta payını artırmayı hedefleyen
bir anlayış içinde, modern bir tesis oluşturma
ve olgunlaştırma gayreti içinde olduk.
Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ve
çeşitli firmaların ortaklık teklifleri ile 1993’te
GOSB’daki alanımızda inşaata başladık.
1994 krizinin en fırtınalı döneminde biz
inşaatın ortasındaydık. İnşaatın bir bölümünü
bitirerek, krizi aştıktan sonra kalanına devam
etme kararı aldık. 01.01.1995’te inşaatın bir
bölümünü tamamladık.
GOSB’a ilk geldiğimiz zaman sayımız 7080 kişiydi. 1997 yılında 2. etap inşaata
başlayarak geri kalan kısımları bitirdik.
Bu arada da üretim miktarımız 200-250
binlerden giderek artan bir ivme kazandı.
2009 itibariyle 1 milyon 150 bin miktarında
üretim kapasitesiyle, dünyada ilk beş
firmanın içinde yer aldık. Üretimimizin %
92’sini ihraç ediyoruz. Teknoloji üreten bir
firma olarak, çok önemli model tescillerimiz
ve patentlerimiz var. Kendi içinde her
yönden disipline olmaya çalışan, kurumsal
yönetim çabası içinde olan bir firmayız.
Değişen dünyamızda sanayi de kendi payına
düşenleri yaşıyor. Arfesan bütün kadroları
ile değişen dünyamızda iç dinamiklerini
en iyi şekilde değerlendirerek, uzun süreli
rekabetçi üstünlüğünü bu anlayış içinde
sağlamak kararlılığındadır. Böylece sektördeki
ulaştığı ve hak ettiği yeri koruyacak ve
yükseltecektir.”
Sanayici kimliğinin yanı sıra siyasi bir geçmişe
de sahip olan ve 1999-2002 yılları arasında
D.S.P.’den 21. Dönem Kocaeli Milletvekilliği
yapan Ahmet Arkan’dan dünyayı etkisi altına
alan ekonomik kriz ve Türkiye’ye yansımaları
hakkında da görüşlerini aldık.
2009’un tamamen kayıp bir yıl olduğunu
ifade eden Arkan, “2010’un ilk çeyreği
itibariyle bir kıpırdanma olabileceğini
düşünüyorum. Amerika ve Avrupa krizin
yansımasını henüz tam olarak hissetmedi.
Yani dip henüz görülmediği gibi krizden
çıkış yolları da tarif edilemedi. Türkiye, son 6

yıldır sürekli borçlanan bir ülke. Özelleştirme
gelirlerine yaslanarak günü kurtarma
çabası içerisindeyiz. Bir ülkede katma değer
yaratamıyorsanız geleceğiniz karanlıktır.
Borçlanmak geleceğin gelirini harcamaktır.
Borçlanırken o borcu geleceğe dönük gelir
yaratacak bir yatırıma çevirebiliyorsanız, bu
bir şey ifade eder. Sektöre baktığımızda,
sektör önemli ölçüde katma değer kaybetti
son yıllarda... 1999’da Türkiye’nin ihracatının
ithalatını karşılama oranı yüzde 74 idi. O
tarihlerde mecliste bir hedefimiz olması
gerekliliğinden bahsetmiştim. Türkiye her yıl
dış ticaret dengesini yüzde 1,5 iyileştirecek
bir politika uygulasaydı, 15-16 yıllık bir
perspektifte dış ticaret dengesini yakalamış,
katma değer kalıcılığını sağlamış bir ülke
olmuştu. 2008 itibariyle ihracatın ithalatı
karşılama oranı yüzde 60’larda... 1999’da
iyileştirme politikası uygulanmış olsaydı,
Türkiye bu 10 yıllık perspektifte çok güçlü bir
noktaya gelebilirdi. 2003 yılından itibaren
Türkiye’nin bir ekonomi politikası olmadı"
şeklinde konuştu.
Bugünkü krizden kurtulmanın tarifesinin
inovatif yaklaşım olduğunu sözlerine ekleyen
Arkan, “Yenilikçi olacaksınız, yeni ürünler
yaratacaksınız, rekabetçi olacaksınız, özgün
marka ve ürünle dünyaya kendinizi kabul
ettireceksiniz. Kriz sonrası rekabet koşulları
dünden daha ağır olacak. Zor bir sürece
giriliyor ve buna hazır olmak lazım. Bu
anlamda personelimize iyileştirmeye ve kalite
anlayışına yönelik eğitimler veriyoruz.” dedi.
OSB Kanunu Bu Mutfakta Pişirildi..
Sanayici ve siyasi kimliği ile OSB’lerin
iyileştirilmesi sürecine büyük katkı sağlayan
Arkan, Türkiye’nin bütün Organize Sanayi
Bölgeleri’ne ışık tutan organize bölgeler
kanununun GOSB mutfağında pişirildiğini,
bu çabanın meclisteki takipçisi olmanın ve
bu çorbaya tuz katmış olmanın da her zaman
gururunu yaşadığını ifade etti.
GOSB Büyük Bir Eser..
Arkan, “Bir takım düşünceleri kovalıyorsanız
örnek olmak zorundasınız. GOSB bir model
ve örnektir. Öncülük ve önderlik misyonu
ile GOSB, Organize Sanayi Bölgeleri içinde
büyük bir eserdir” şeklinde konuştu..l
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kimliğini, kendi uğraş alanına bakış açısını ve
yurtseverliğini bütün açıklığıyla ortaya koyan
bir söyleşi...
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Anadolu
OSB'de
"Orbit-Mer"
Kurulacak
Ankara Kalkınma Ajansı ve
Anadolu Organize Sanayi
Bölgesi (OSB) arasında,
Başkent Üniversitesinin de
işbirliğiyle, "Ar-Ge, Ür-Ge
Merkezi Kurulum Öncesi
Fizibilite Çalışması"
(ORBİT-MER) sözleşmesi
imzalandı.

A

nadolu OSB'den yapılan
yazılı açıklamaya göre,
Ankara Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Arif Şayık ve Ankara
Anadolu OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay
ile Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Erdoğan Bayraktar
tarafından imzalanan sözleşme
ile ORBİT-MER organize sanayi
bölgeleri bilgi, i·novasyon ve
teknoloji merkezi fizibilite
çalışması yapılacak.l

Antalya OSB
Çiçek Açtı
Antalya OSB Müdürlüğü,
geçen yıl 10 türde yaklaşık
100 bin mevsimlik çiçek
ile 60 bin çalı grubu bitki
üretti.

A

ntalya OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Bahar,
yaptığı yazılı açıklamada,
OSB'yi çevre duyarlılığını her
şeyin üstünde tutan bir anlayış
ile yönetmeye çalıştıklarını
belirterek, "Amacımız,
bölgemizde Antalyamızın
dokusuna uygun, turizm ve
tarım faaliyetleri ile bütünleşik
bir yapı kurarak kentimize
her açıdan katma değer
sağlamaktır" dedi.l

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler:

“Bölgemizin 2015 yılı ihracatı
milyon doları aşmış durumda”

Ç

erkezköy Organize Sanayi
Bölgesi (OSB) Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler,
"Çerkezköy OSB, 40 yıllık
deneyimi ile özellikle 2003'ten
sonra yaptığı yatırımlarla
OSB'ler içinde yıldızı parlayan
bir üretim, ihracat üssüdür"
dedi.
Sözdinler, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Çerkezköy OSB'nin
İhtiyaçlar doğrultusunda gelişen
teknolojiye paralel olarak
sürekli yenilenen eksiksiz bir alt
yapıya sahip olduğunu söyledi.

Bölgelerinde 31'i uluslararası
yatırımcı olmak üzere 240
fabrikada 63 bin çalışanı
istihdam ettiklerini ve 245
fabrikanın aktif olarak çalıştığını
anlatan Sözdinler, şöyle
konuştu: "2015 yılı ihracatımız
3 milyon doları aşmış durumda.
Çevreyi incelediğinizde
fabrikaların önünde eleman
aranıyor diye pankartlar
göreceksiniz. Şehirde de oturan
bir çok işsiz göreceksiniz. Bu
tezat neden kaynaklanıyor.
Kalifiye eleman eksikliğinden

kaynaklanıyor. Çerkezköy
OSB, 40 yıllık deneyimi ile
özellikle 2003'ten sonra yaptığı
yatırımlarla OSB'ler içinde yıldızı
parlayan bir üretim, ihracat
üssüdür."
Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi'nin Türkiye'nin örnek,
öncü, çevreci OSB'ler içinde
ilk sırada olduğunu aktaran
Sözdinler, bunun şeffaf yönetimi
ve kurumsallaşmış yapısıyla
gerçekleştiğini sözlerine
ekledi.l

Tekstil İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi Kuruluyor
Kahramanmaraş Tomsuklu bölgesinde 500 hektarlık alana
kurulacak olan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için
tanıtım toplantısı düzenlendi. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi
sınırlarında 500 hektarlık alana kurulacak OSB'de, 62 sanayi
alanı için Mart ayına kadar talep toplanacak.

K

ahramanmaraş Ticaret ve
Sanayi Odası (KMTSO)
Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Karaküçük yeni sanayi
alanlarının oluşturulacağını
belirtti.
Kahramanmaraş’ın yatırım
teşvik sisteminde 5’inci bölgede
olduğunu anımsatan Karaküçük,
kentin Tekstil İhtisas OSB ile
6’ıncı bölge avantajlarından
yararlanılacağını ifade etti.
Karaküçük şöyle konuştu:
"Kahramanmaraş'ın kalkınması,
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ekonomik ve sanayi gelişimi
adına en büyük sıkıntımız
maalesef sanayi parseli
üretmememizdi. Özel mülkiyeti
sizin dahi olsa Toprak Koruma
Kurulu’ndan geçmeden ÇED
belgesi almadan buralara ruhsat
almak sanayi tesisi yapmak
artık çok zor. Bununla birlikte
izinleri dahi alsanız bugünkü
rakamlarla yapacağınız yatırımın
değeri kadar neredeyse
arsa bedelleri isteniyor.
Bu da sanayiciyi zorluyor.

Kahramanmaraş'ta biz de
böyle bir OSB’nin kuruluşu için
çalışmalara başladık. Tomsuklu
askeri bölgenin yanındaki alana
yaklaşık 2 bin 500 dönümü
Hazine arazisi olan 2 bin
500 dönüm de özel mülkiyeti
birleştirerek 5 bin dönümlük
sanayi alanı oluşturduk"
Başkan Karaküçük,
"Kahramanmaraş’ın 100
yıllık ihtiyacına yetecek sanayi
bölgesi oluşturabilecek ve yeni
bir Organize Sanayi Bölgesi
alanı aramaksızın tahmini
olarak 20 milyon metrekare
büyüklüğüne ulaşılabilecektir."
diye konuştu. l

Üyelerinin rekabet edebilirlik seviyelerini artırmak amacıyla
kümelenme faaliyetlerini sürdüren BOSB, "Otomotiv Kümesi
2. Ur-Ge Projesi Tanışma ve İhtiyaç Analizi Bilgilendirme
Toplantısı" düzenledi.

B

ursa OSB Meşeli Park
Sosyal Tesisleri'ndeki
toplantıya; BOSB Yönetim
Kurulu Üyesi Abdullah Bayrak'ın
yanı sıra küme üyesi firmaların
temsilcileri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan
Abdullah Bayrak, Otomotiv
Kümesi'nin ilk olarak 2012
yılında hayata geçtiğini

hatırlattı. İlk kümenin 3
yıllık çalışma süreci boyunca
birçok çalışmaya imza
attığını kaydeden Bayrak,
"İlk kümemizden elde
ettiğimiz tecrübelerimizle yeni
kümemizde daha avantajlıyız.
O dönemdeki eksiklikleri yeni
kümede gidereceğiz. İkinci
kümemizin de oldukça başarılı

olacağına inanıyorum. Kümede
yer alacak firma temsilcilerine
de şimdiden kolaylıklar
diliyorum" dedi.
Toplantıda otomotiv kümesi
üyelerine, yapılacak çalışmalar
ile ilgili bilgiler veren Proje
Koordinatörü Nilay Durukan,
Ekonomi Bakanlığı destekli yeni
kurulan kümenin Ar-Ge, Ur-Ge
ve inovasyon yeteneklerinin
artırılması, iş mükemmelliği,
yalın üretim teknikleri, sürekli
gelişim, enerji verimliliği ve

pazar artırma çalışmaları gibi
hedefleri olduğunu söyledi.
Durukan, firmaların birbirleriyle
iletişimini artırmak adına çeşitli
toplantılar yapılacağını da dile
getirdi.
Durukan'ın ardından, Türkiye
Teknoloji Geliştirme Vakfı'dan
(TTGV) Proje Yöneticisi Deniz
Bayhan ve diğer TTGV Yetkilileri
de birer sunum gerçekleştirerek,
küme çalışmaları kapsamında
izlenecek yol haritası hakkında
bilgiler verdi. l

Konya'nın Yerli Otomobil Raporu Bakan Işık'a İletildi
Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, yönetim
kurulu üyeleri ve Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız’la
birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ı ziyaret
etti.

Y

erli otomobil ve Konya
sanayisinin taleplerinin
görüşüldüğü ziyarette KSO
Başkanı Kütükcü, Bakan
Işık'a Konya'nın yerli otomobil
raporunu sunarak, bu konuda
her türlü göreve hazır
olduklarını vurguladı. Bakan Işık
ise, Konya'nın sanayide önemli
bir şehir olduğunu, kendilerinin
yerli otomobil yatırımını
Anadolu'da görmeyi her zaman
istediklerini söyledi.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık'a Konya Valiliği, KOP,
KTO, KTB, KSO ve MEVKA
tarafından hazırlanan 'Konya'da
Yerli Otomobil Üretilebilirlik
Ön Değerlendirme Raporu'nu
sunan Başkan Kütükcü,
"Türkiye'nin yerli otomobil
üretme çalışmalarını takdirle

izliyoruz. Ülkemizin böyle bir
girişimde bulunması, bu ülkenin
birer ferdi olarak göğsümüzü
kabartıyor. Konya olarak yerli
otomobil yatırımına talibiz ve
bu konuda bize verilecek her
türlü göreve hazırız. Şehrimiz
bu yatırıma ev sahipliği yapacak
sanayi altyapısına da, üretim
kabiliyetine de sahip. Ayrıca
yatırımın Marmara Havzası'nın
dışında, Konya gibi bir Anadolu
şehrinde yapılması da ülkemizin
bölgesel kalkınma sürecine
ivme kazandıracaktır" dedi.
KONYA SANAYİSİNİN
TALEPLERİ İLETİLDİ
Kütükcü, ziyarette Bakan
Işık'tan Konya Organize Sanayi
Bölgesi'nin 6'ncı genişleme
bölgesinde yer seçimi için
destek isterken, Konya

sanayisinin eşdeğer yedek parça
belgelendirmesi ve ücretleri,
eşdeğer yedek parçada sigorta
şirketleri ile yaşanan sorunlar,
dahilde işleme izin belgesi
kapsamında toz şeker temini,
Ar-Ge merkezi kurulabilmesi
için gereken Ar-Ge personel
sayısı yeniden düzenlenmesi,
KOBİ yatırımlarının
desteklenmesi, Karapınar Enerji
İhtisas Endüstri Bölgesi'nin

hızla faaliyete geçmesi,
kamu alımlarında yerli ürüne
avantaj uygulaması, güneş
paneli üretiminde belgeler,
av tüfeği imalatına destek,
nükleer enerji santrallerinde
yerli katkının artırılması, kırsal
kalkınma kapsamında makine
ve ekipman desteği gibi
konulardaki taleplerini içeren
bir rapor da sundu. l
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2016 için Yeni Hedef Pazar

UKRAYNA
İhracata dayalı ekonomik büyüme modelini benimseyen Türkiye’nin
hemen yanı başındaki ve şu an itibariyle en iyi Siyasi ilişkiler içerisinde
olduğumuz komşumuz, dostumuz Ukrayna, tüm ihracat ürünlerinin en
yakın alternatif pazarı durumundadır. Yeni hedef pazar “UKRAYNA”
Sektörel farklılık gözetmeksizin 50 milyon nüfusu ile iyi bir tüketici, verimli
toprakları ve zengin yer altı kaynaklarıyla da bize en yakın müttefikimiz
olan bir ülkedir…
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U

krayna diğer eski Sovyet Bloğu
ülkelerinde olduğu gibi ağır sanayiye
dayalı ve teknolojik bakımdan yetersiz
bir ekonomik miras devralmıştır. Ülke
ekonomisinin yeniden yapılandırılmasında ve
reformlarda gecikmeler olmuştur. Sektörlerde
çeşitlenme aşamalı olarak gerçekleşmiş, Rusya
ve Asya pazarlarındaki güçlü talebe bağlı
olarak metaller ve kimyasallar sektörlerinde
oluşan üretim artışları sayesinde ekonomide
düzelme 2000’li yıllarla beraber başlamıştır.
Özelleştirme ve yabancı sermaye diğer eski
komünist ülkelere göre yavaş gelişmiştir.
1990’larda üretimdeki düşüşler ve neticesinde
yaşanan ekonomik küçülme ve beraberindeki
hiper enflasyon süreci nüfusun büyük
bölümünün yaşam standardını düşürmüştür.
Yoksulluk yaygın olmakla birlikte başta Kiev
ve diğer büyük kentlerde yaşayan nüfusun

Çelik gibi emtia fiyatlarına ve dış finansmana
bağımlı bir ekonomik yapıya sahip olan
Ukrayna, küresel ekonomik ve mali krizden
en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştur.
Krizin etkileri siyasi istikrarsızlık ve krize
yönelik tedbirlerin yetersiz kalması nedeni ile
öngörülenden daha şiddetli olmuştur. Resmi
verilere göre GSYİH, 2010 yılında bir önceki
yıla gore yüzde 35 oranında gerilemiştir.
Rusya’yla yaşanan doğalgaz krizi nedeniyle
ekonomik anlamda sorunlar yaşayan
Ukrayna’da Yanukoviç hükümetinin Rusya ile
bu konuda anlaşması ve devlet kontrolündeki
gaz şirketi Naftogaz’ın Rusya’dan yapılan
doğalgaz ithalatında ödeme sıkıntılarını

atlatmış olması bu konuda endişeleri
gidermiştir.
Krizle eşzamanlı olarak dış ticaret hacminde
çok büyük daralma gerçekleşmiştir. Özel
tüketim harcamaları da reel ücretlerdeki
düşüş, artan işsizlik ve kredi yetersizliği ve
Grivni’nin değer kaybetmesi (ithal malların
maliyetini de artırmaktadır) gibi sebeplere
bağlı olarak daralmıştır.
Ukraya ekonomisi 2014 yılında yüzde
6,8’lik bir daralma yaşamıştır, 2016
yılındaki daralmanın bunun üstüne çıkması
beklenmektedir. 2015 yılıl ilk çeyreğinde
ise milli gelir yüzde 17,2 oranında düşüş
göstermiştir.
2011 yılında büyüme oranı yüzde 5,2’ye
olarak gerçekleştirilmiş, yakalanan büyüme
oranında temel etki ihracat merkezli sanayi

üretimindeki artış ve hanehalkı sektöründe
kriz sonrası yeniden bir artış trendi
oluşmasından kaynaklanmıştır.
2011’in ikinci yarısında ihracat talebindeki
düşüşün etkisiyle endüstriyel büyümede
bir yavaşlama görülmüş fakat tarım
sektöründeki çıktı oranında artış ekonomik
performansa destek sağlamıştır. Yine bu
dönemde perakende satışlarında ciddi bir artış
gözlenmiştir. GSYİH artışı üçüncü çeyrekte
ulaşılan yüzde 6,6’lık zirve noktasından sonra
son çeyrekte yüzde 4,6’ya gerilemiş bunda
temel etken önemli bir ihraç ürünü olan çelik
fiyatlarında görülen düşüş olmuştur.
2012 yılına gelindiğinde ise sanayi
üretimindeki düşüşün de etkisiyle büyüme
oranı yüzde 0,2’ye düşmüştür. Özellikle
ikinci yarıda görülen ve hükümetin önemli
oranda gelir beklediği Euro 2012 Avrupa
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küçük bir bölümü refah artışı sağlamış, “yeni
zengin” bir kesim oluşmuştur. Söz konusu
kesim ve fakirler arasındaki gelir farkı giderek
açılmaktadır.
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Futbol Şampiyonası gibi yatırım olanakları
ve ziyaretçi gelirlerine rağmen özellikle ikinci
yarıda görülen dış performansta görülen
zayıflama büyüme rakamlarına yansımıştır.
Yüksek faiz oranları ve özel yatırımlardaki
düşüş de başta inşaat sektörü olmak üzere
birçok sektörde sorunlar yaratmıştır. Seçimler
öncesi tüketici harcamalarında gözlenen
geçici artışlar bu oran üzerinde sınırlı bir
düzelme etkisi yaratmıştır.
Ülkenin IMF ile ilişkileri bakımından da son
dönemde bütçe dengeleri ile ilgili birtakım
sorunlar ortaya çıkmıştır. 2009 yılında IMF
tarafından Standby Anlaşması gereği serbest
bırakılması beklenen ikinci dilim kredi de
politik bir takım sıkıntıların aşılamaması ve
bütçe açığının denetim altına alınmasına

yönelik adımların atılmaması nedeniyle
serbest bırakılmamaktadır.
2013 yılı öngörüleri dikkate alındığında başta
BDT ülkeleri ve Çin olmak üzere dış talep
oranlarında artış gözlenmesi beklenmektedir.
En önemli ticari ortaklardan AB’deki büyüme
de bu dönemde durağan olmaya devam
etmesi ve çelik fiyatlarındaki düşüş de
sürmesi öngörülmektedir. Dışsal göstergelerin
ılımlı seyrine rağmen EIU öngörülerine göre
Ukrayna’nın yüzde 1,8 oranında büyümesi
beklenmektedir. Ülkenin 2014-17 döneminde
de yıllık olarak yüzde 3-5 dolayında bir
büyüme yaşayacağı öngörülmektedir.
Ülkede 2012 yılı mali dengesi incelendiğinde
yerel bütçeler haricinde konsolide bütçede
53,4 milyar Grivna’lık bir açık verilmiş,

hükümet milli gelirin yüzde 2,75’i olarak
belirlediği bütçe hedeflemesinden yüzde 3,8
oranı nedeniyle geniş ölçüde sapmıştır. Bunda
2012 yılında öngörülerin çok altında oranda
bir büyüme yaşanmış olması ve 2011’deki
yüzde 33’lük ihracat artışına rağmen
2012’de bu oranın sadece yüzde 0,6 ithalat
artışının ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşmesi
gümrük gelirleri ve iç talebin karşılanması
anlamında da büyük düşüşler yaratmıştır.
Geniş bütçe açığının oluşmasındaki bir diğer
önemli etken ise Rusya’ya ödenen doğalgaz
maliyetlerindeki artışlar olmuştur.
IMF ile ilişkiler kapsamında 2010 yılında IMF
tarafından Ukrayna ile yeni koşullar ile yeni
bir stand by anlaşması imzalanması gündeme
gelmiş ve yeni koşullar altında 15,2 milyar
dolarlık bir standby anlaşması imzalanmıştır.
Bu kapsamda en önemli husus bütçe açığının
yüzde 5 seviyesine çekilmesi şartıdır. 20102012 dönemini kapsayan yeni anlaşmaya
ilişkin serbest bırakılan 2 milyar dolarlık ilk
dilim sonrası Şubat 2011’de kredinin üçüncü
diliminin serbest bırakılması ertelenmiş ve
özellikle maaşlara yönelik yapılması beklenen
reformların gecikmesi ve doğalgaz fiyatlarına
ilişkin düzenlemeler nedeniyle süreç
ilerleyememektedir.
Doğrudan Yabancı Yatırımların
Görünümü
19 Mart 1996 tarihinde Ukrayna
Parlamentosu, Yabancı Sermaye Kanunu'nu
kabul etmiştir. Bu yasaya göre yabancı
yatırımlar: konvertibl döviz; gelir vergisi
ödemek şartı ile Ukrayna kanunu uyarınca
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Ukrayna kanunları uyarınca kurulan ve
kuruluş sermayesinde yabancı yatırım
payı en az %10 olan hukuki şekillerdeki
şirket ve yatırımlar ‘’yabancı sermaye
yatırımı’’ sayılırlar. Ukrayna'da ekonomik
ve ticari faaliyetlerde bulunan yabancı
yatırımcılar, Ukrayna Kanunlarında ve
Ukrayna'nın uluslararası anlaşmalarında
aksi belirtilmedikçe, Ukraynalı kişilerin sahip
olduğu hak ve sorumluluklara sahiptir.
Ukrayna'da yabancı sermaye yatırımları
millileştirmeye tabi değildir. Devlet organları,

ÜLKE ARAŞTIRMASI

ilk yatırım tesisine ve diğer tesislere yeniden
yatırım yapıldığı durumlarda Ukrayna milli
parası; hakları ile birlikte taşınır ve taşınmaz
mal ve mülk, konvertibl döviz olarak
gösterilen değerli kağıtlar; döviz değeri
olan ve birinci sınıf bankalarca garanti
edilmiş kağıtlar; döviz değeri yatırımcı
ülkenin kanunları ve/veya uluslararası ticari
teamüllere uygun biçimde belgelendirilmiş
olan ve Ukrayna’da bilirkişilerce onaylanan
ve Ukrayna’da yasallaştırılan telif hakkı, icat
hakları, faydalı modeller, sanayi örnekleri,
ticari markalar, know-how ve benzerleri dahil
olmak üzere fikri mülkiyet hakları; döviz
değeri, yatırımcı ülkenin kanunları ve/veya
uluslararası ticari teamüllere uygun olarak
tasdik edilen mevzuat ya da anlaşmalar
uyarınca verilen yeraltı ve yerüstü kaynakların
değerlendirme hakları da dahil olmak üzere
ekonomik faaliyet gerçekleştirme hakları;
Ukrayna mevzuatına göre diğer değerler
şeklinde gerçekleştirilebilir.
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2014 yılı değerlerine göre Türkiye'nin
Ukrayna'ya ihracatı 1,7 milyar dolar
bu ülkeden ithalatı ise 4,2 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşmiştir.

dış ticaret hacmi 6,2 milyar dolar olarak
gerçekleşmiş, Türkiye’nin ihracatı ise
1,8 milyar dolar olmuştur. Bu dönemde
Türkiye’nin Ukrayna’ya ihracatı bir önceki
yıla artış göstererek 1,83 milyar dolar olmuş
ithalat ise bu dönemde düşüş göstererek
4,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012
yılında Türkiye’nin verdiği dış ticaret açığı
ise önceki yıla göre yüzde 16’lık bir düşüş
göstererek 2,5 milyar dolar olmuştur.

2013 yılı dış ticaret değerlerine göre
Türkiye’nin Ukrayna’ya ihracatı 2,2 milyar
dolar, toplam dış ticaret hacmi ise 6,7 milyar
dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı
dönemde Türkiye’nin Ukrayna’dan ithalatı 4,6
milyar dolar olmuştur.

2011 yılında ise Türkiye-Ukrayna arasındaki
ticaret hacmi 6,5 milyar dolar seviyesini
aşarken ithalat bu dönemde 4.8 milyar
dolar, ihracat 1,7 milyar dolar olmuştu.
İthalatın ihracatı karşılama oranı yüzde 35
seviyelerindeydi.

2012 yılında Türkiye-Ukrayna arasındaki

Nüfus ve İşgücü Yapısı

tabii afet, kaza, salgın hastalık ve salgın
hayvan hastalığı durumlarında tahliye
tedbirlerinin alınması durumları haricinde
yabancı yatırımları istimlak edemez.
Türkiye ile Ticaret

Toplam nüfusu 42,9 milyondur. Nüfusun
%73'ü Ukraynalı, yüzde 22'si Rus, yüzde 5'i
ise Beyaz Rus, Yahudi, Kırım Tatarları (toplam
nüfusun yüzde 0,5'i veya 250,000 kişi),
Kazan Tatarı, Moldovalı, Polonyalı, Macar,
Romen, Rum, Alman, Bulgar ve Ermeni'dir.
En büyük şehirleri başkent Kiev (3,6 milyon),
Donetsk (2 milyon), Dnipropetrovsk (1,8
milyon), Kharkiv (1,7 milyon), Odessa (1,5
milyon), Lviv (1,5 milyon)’dir.
Ukrayna’da okuma yazma oranı yüzde
99,7 olup, nüfusun yüzde 11’i üniversite
veya yüksek okul mezunudur. Ukrayna’da
yaklaşık 1.000 adet üniversite ve yüksek okul
bulunmaktadır.l
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Akay Plastik
San. ve Tic A.Ş.

Aksistem Elektromekanik
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Alarko Carrier
San. ve Tic. A.Ş.

Anadolu Flygt Pompa
Paz. ve Tic. A.Ş.

Aperam Paslanmaz Çelik
San. ve Tic. A.Ş.

Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet
Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

Avon Kozmetik Ürünleri
San. ve Tic. A.Ş.

Aydınlar Ref.
San. ve Tic. A.Ş.

Aygaz A.Ş

Bando Kayış Sanayi ve Ticaret
(Türkiye) A.Ş.

Bemag Makine Elk.
San. ve Tic. A.Ş.

Betek Boya ve
Kimya San. A.Ş.

Bilim İlaç
San. ve Tic. A.Ş.

Bimeks Bilgi İşlem
ve Dış Ticaret A.Ş.

Biyoner Yağ ve Kimya Ürünleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Cemfa Optik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Clariant (Türkiye) Boya Kimy. Mad.
ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

Coatcoil Boyalı Metal ve Taşıt
Araçları Üretim Pazarlama A.Ş.

Cobin Ambalaj
San. ve Tic. A.Ş.

Colgate-Palmolive Temizlik
Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Dostel Makine
San. ve Tic. A.Ş.

DSM Besin
Maddeleri Ltd.Şti.

Ecoplas Otomotiv Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

Eczacıbaşı Girişim Pazarlama
Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Egesim Enerji Elektromekanik ve
Elektrik Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.

Etol Aroma ve Baharat Gıda
Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Fikssan Fikstür
San. ve Tic. A.Ş.

Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri
San. ve Tic. A.Ş.

Gezer Endüstri İnşaat San. ve
Tic. A.Ş.

Greif Mimaysan
Ambalaj San. A.Ş.

Has-Metal Tic.
ve San. Ltd. Şti.

Hektaş
Tic. T.A.Ş.

IFF Aroma Esans Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

ISCAR Kesici Takım Ticareti ve
İmalatı Ltd. Şti.

Işık Plastik San. ve
Dış Tic. Paz. A.Ş.

Keskinkılıç Gıda
San. ve Tic. A.Ş.

Kimar Kimyasal Ara
Mad. San. ve Tic. A.Ş.

Kireç ve Tuğla
Kimya San. A.Ş.

Koçel Çelik Eşya San. ve Tic.
Ltd. Şti.

Kosan Kozmetik
San. ve Tic. A.Ş.
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Aplus Hastane
Otelcilik Hizmetleri A.Ş.

Arçelik-LG Klima
San. ve Tic. A.Ş.

Arfesan Arkan Fren Elemanları
San. ve Tic. A.Ş.

Aromsa Besin Aroma ve Katkı
Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

Asen Metal Endüstri Ürünleri San.
ve Ticaret Ltd. Şti.

Bant Boru San. ve Tic. A.Ş.

BASF Türk Kimya San. ve Tic.
Ltd. Şti.

Belgin Madeni Yağlar Tic. ve
San. A.Ş.

Belkim Kimyevi Mad. Tic. ve
San. A.Ş.

Bemas Metal
San. ve Tic. A.Ş.

BLG Lojistik
Hizmetler ve Ticaret A.Ş.

Borusan Lojistik Dağıtım Depolama
Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

Borusan Makina ve Güç Sistemleri
San. ve Tic A.Ş.

Böhler Sert Maden ve Takım
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

BPW Otomotiv A.Ş.

Conta Elastik Ürünler Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

Corning Optik
İletişim San. Ltd. Şti.

Dal Lunapark Makineleri
San. ve Tic. A.Ş.

Dekor Ahşap
Ürünleri San. A.Ş.

Dinçer Lojistik A.Ş.

Eksen Makine
San. ve Tic. A.Ş.

Engin Metal Tic.
ve San. Ltd. Şti.

Elastron Kimya
San. ve Tic. A.Ş.

Enka Civata İmalat ve Sanayi Mam.
Paz. Ltd. Şti.

Erdemir Çelik Servisi Merkezi San.
ve Tic. A.Ş.

Grundfos Pompa San. ve Tic.
Ltd. Şti.

Güngör Otomobil
Yan San. A.Ş.

Habaş Endüstri
Tesisleri A.Ş.

Halla Visteon Otomotiv İklim.
Sistemleri Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Has Alüminyum
San. ve Tic. A.Ş.

Işın Oluklu Mukavva ve Ambalaj
Gıda, Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

İleri Elektro Kimya
San. ve Tic. A.Ş.

Kamasan Kalıp Makine
San. ve Tic. A.Ş.

Kaya Yapı İç Mimarlık Tasarım İnş.
Deniz Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

KCC Boya San.
ve Tic. Ltd. Şti.

Kühne Nagel
Nakliyat Ltd. Şti.

Legrand Elektrik
Sanayi A.Ş.

Leitz Kesici Takımlar San. ve
Tic. A.Ş.

Lider Matbaa Mürekkepleri ve
Kimyasalları Amb. San. ve Tic. A.Ş.

Linde
Gaz A.Ş.
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Link Yapı ve Tesisat Malzemeleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mass Arıtma Sistemleri İnş. San.
ve Tic. A.Ş.

Mersen İstanbul
Sanayi Ürünleri A.Ş.

Migros
Ticaret A.Ş.

Miksplast Kimya
San. ve Tic. A.Ş.

MOB Mobilya
Dekorasyon A.Ş.

Multiplan Yalıtım Sistemleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş.

Munters Form Endüstri Sist. San.
ve Tic. A.Ş.

Nuh İnşaat
Sanayi ve Ticaret A.Ş

Nuhpanel Yapı Elemanları San.
ve Tic. A.Ş.

Nuhpol Polimer ve Kimyasalları
San. Tic. A.Ş.

Nuh Teknoloji Endüstri Makineleri
ve Enerji San. Tic. Ltd. Şti.

Oba Perdesan
Perde Sanayi A.Ş.

OC3 Enerji Sistemleri ve Proje
Yönetimi ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Okan Cam.
San. ve Tic. A.Ş.

Onko İlaç
San. Ve Tic. A.Ş.

Özuğurlu Makina
Tic. ve San. A.Ş.

Özverler Resim Çerçeve San. ve
Tic. Ltd. Şti.

Petro Yağ ve Kimyasallar San. ve
Tic. A.Ş.

Plaş Plastik Ambalaj San. ve
Tic. A.Ş.

Polterm Amb.
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Procter & Gamble Tüketim Malları
San. A.Ş.

Promed İlaç
San. A.Ş.

Pulver Kimya
San. ve Tic. A.Ş.

Pürplast Poliüretan Plastik Kimya
San. ve Tic. A.Ş.

Robotek Otomasyon
Tekn. San. Tic. Ltd. Şti.

Rözmaş Çelik
San. ve Tic. A.Ş.

Rözmaş Metal
San. ve Tic. A.Ş.

SAMM Teknoloji İletişim San. ve
Tic. A.Ş.

Saint Gobain Weber Yapı
Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Sandoz Grup Sağlık Ürünleri
İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Sarıtaş Çelik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sarmaşık Mak.
San. ve Tic. A.Ş.

Saybolt Gözetim ve Laboratuvar
Hizmetleri A.Ş.

Senapa Stampa Ambalaj
San. ve Tic. A.Ş.

Sensei Kalıp
San. Ve Tic. A.Ş.

Sew Eurodrive Hareket Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Siemens
San. ve Tic. A.Ş.

Söylemez Kauçuk Otomotiv San.
Tic. Ltd. Şti.

Süleyman İshakoğlu İshakol Boya
San. A.Ş.

Tadım Gıda Maddeleri
Sanayi ve Tic. A.Ş.

TAYAŞ Gıda
San. ve Tic. A.Ş.

Teklas Kauçuk
San. ve Tic. A.Ş.

Tekno Kauçuk
Sanayii A.Ş.

Telsan Tel. Mam.
ve Galv. San. A.Ş.

Tez Trans
Lojistik A.Ş.

Thyssenkrupp Materials Turkey
Metal San. ve Tic. A.Ş.

TI Otomotiv
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Transport Tesisleri İmalat ve
Tic. A.Ş.

Tulip Metal
Ticaret Ltd. Şti.

Türker Lojistik Taş. ve Tur. Destek
Hiz. San ve Tic. A.Ş.

Ulus Metal
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Unigum Gıda Maddeleri San.
Tic. A.Ş.

Unifo Gıda
San. ve Tic. A.Ş.

UTS Universal Takım Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti.

Ülker Bisküvi
San. A.Ş.

Vanterm Isı ve
Makine San. Tic. A.Ş.

Vesuvius İstanbul Refrakter San.
ve Tic. A.Ş.

ZF Sachs Süspansiyon Sistemleri
San. ve Tic. A.Ş.
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