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Ü iversite-Sa a i İş Birliği de Ye i Adı lar
Gü ü üzde, tek olojik geliş e e küreselleş e he

ü i ersiteleri he

de sa ayi-

i işleyişi de köklü değişikliklere ede ol aktadır.
Bugü Türkiye, ölgesi i e

üyük eko o isi ko u u dadır e u u petrol eya

doğalgaz gi i kay aklara sahip ol ada ,
üyük ö e

üteşe

is gü ü üzle aşar ış ol a ız

taşı aktadır. Bu gü ü sürdüre ilir kıl a ı yolu ise E düstriyel Dö üşü-

ü sağla akta geç ektedir. Sa ayide değişi

gü ü üz dü yası da ir zoru luluk

hali e gel işir. E erji izi e kay akları ızı sa ayi izi daha fazla kat a değer ürete il esi içi har a a ız gereke
ol ada

ir dö e

hedeleri e ulaş a ız

içerisi deyiz. Orta e yüksek tek oloji

ü kü ol az. İleri tek olojiyi yakala a ı

yolu ise itelikli ele a da geçiyor. Nitelikli ele a ihiya ı karşılaya il ek içi ü iersite-sa ayi iş irliği i gelişir e iz gerek ekte.
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Uzu yıllardır gerek sa ayi çe resi de gerek ka uda e ü i ersiteleri izde üzeri e
asa asa ko uşula

ir ko u ar. Ü iversite Sa a i İş irliği

aalesef üzeri de u

kadar ko uşul ası a, topla ılar yapıl ası a rağ e iste ile hedefe ulaşıla adı.
Ü i ersite Sa ayi İş irliği de yol ala il ek, sa ayi i ihiya ı ola

ilgi e iriki i

Bölge ize geire il ek a a ıyla Karade iz Tek ik Ü i ersitesi iş irliğiyle Bölgeizde Tek oloji Tra sfer Oisi i

ir iri at ürosu u aç ışık. Burada sa ayi ileri-

izle irlikte güzel işlere i za aıldı. A a ı ız irkaç ir ayla aşlaya çalış ala-

rı tü

sa ayi i ge eli e yayıl asıdır. Yi e Ü iversite-Sa a i iş irliği kapsa ı -

da geçe hatalarda KTÜ uzakta Eğii
za a da

e

ekâ da

Merkezi ile ir protokol i zaladık. Böyle e

ağı sız olarak KTÜ U)EM taraı da

Bölge iz sa ayi i e çalışa ları ı ulaş ası sağla
Yapıla tü

erile eğii lere

ış oldu.

çalış aları , Ü i ersite Sa ayi İş irliği i ö ü deki e gelleri kaldırıl-

ası a katkı sağla ası ı e sa ayi izi gelişi i e e dö üşü ü e ışık tut ası ı

dileri .

Erkut ÇELEBİ
Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi
Bölgesi Yö ei

Kurulu Başka ı
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Arsi OSB ve KTÜ Uzakta Eğii

U gula a ve Araşır a

Merkezi U)EM Arası da İş irliği Protokolü
Gü ü üzde eğii siste leri, ir ya da
ilgi e ileişi tek olojileri i sağladığı
ola aklar, diğer ya da ise, ilgi e ileişi
tek olojileri i geirdiği ye i pro le ler
üzeri de odakla aktadır. Bu ola akları
e pro le leri odağı da yer ala siste
ise, uzakta eğii siste idir. Uzakta eğii , za a da e eka da ta a e ağı sız ir şekilde ar ola ilgisayar tek olojileri asıtası ile ta a e sa al orta da
a lı, görü tülü, sesli olarak dersleri işle diği, kaılı ı ı istediği za a u ları tekrar izleye ile eği e görü tüleye ile eği,
gü ü üz şartları da eğii
e öğrei i
hızla ilgisayar orta ı da geçiği ye ilikçi ir eğii siste idir. Eğii de e hızlı gelişe uygula aları aşı da gele uzakta eğii , ilgi tek olojileri doğrultusu da farklı uygula aları gü de e geir ektedir.
Diğer tarata , hayat oyu öğre ei geliş eye e ö e kaza aya
aşla ası ile eğii ; za a
e
ekâ da ağı sız he okul eğiii i he de okul dışı eğii i kapsaya tü eğitsel etki likleri te el
ileşe i olarak ortaya çık ışır. Niteki A rupa Birliği Ko isyo u taraı da
yılı da açıkla a
Hayat
Boyu Öğre e Me ora du u da
yer ala ;

Eğii de ye ilikleri e ye i yö te leri
gelişiril esi, eğii i
ü kü olduğu a
öğre e lere yakı laşırıl ası ile erişi
zorluğu ola kesi lere ulaş ak içi ilgi
ileişi tek olojisi de yararla a, te el
stratejileri de de a laşıla ile eği üzere
uzakta eğii , hayat oyu öğre e i
e ye ilikçi yö leri de iri i oluştur aktadır.

yılı da kurula Karade iz Tek ik Ü i ersitesi Uzakta Eğii Uygula a e Araşır a Merkezi faaliyete geçiği yılda gü ü üze kadar uygula aya koyduğu uzakta
eğii progra ları e seriika progra ları ile hayat oyu öğre e kapsa ı da
ö e li ir soru luluğu yeri e geir ektedir.
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Arsi OSB ve KTÜ Uzakta Eğii

U gula a ve Araşır a

Merkezi U)EM Arası da İş irliği Protokolü
KTÜ Uzakta Eğii Uygula a e Araşır a
Merkezi U)EM ile Tra zo Arsi Orga ize Saayi Bölgesi Yö ei Kurulu Başka lığı arası da
İş irliği Protokolü i zala dı.
Sa ayi i reka et gü ü ü arırıla il esi e sürdürüle ilir kılı ası, ürei de eri lilik arış sağla ası, işgü ü iteliği i sürekli iyileşiril esi
kapsa ı da Te el Bilgi Tek olojileri ko uları ı
uzakta eğii yolu ile Orga ize Sa ayi Bölgesi deki ir alara aktarıl ası, KTÜ Uzakta Eğii
Uygula a e Araşır a Merkezi U)EM taraı da hazırla a Te el Bilgi Tek olojileri Kulla ı ı
dersleri uzakta eğii yolu ü retsiz olarak Arsi
OSB ir a çalışa ları a açıl ası a a ıyla i zalaa protokol töre i e,
Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Başka ı Erkut Çele i,
Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Üyesi Hasa Küçükarsla ,
KUSİ Tra zo Te sil isi Ali Haydar Doğu, KTÜ U)EM Müdürü Prof. Dr. Hasa Ayyıldız, Sa ayi e Tek oloji İl Müdürü Meh et Şafak, Sa ayi e Tek oloji İl Müdürlüğü Uz a ı Nuray Ka sız, Sa ayi e Tek oloji İl Müdürlüğü Uz a ı Şe e
Akı A u er e Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölge Müdürü Hakkı Yazı ı kaıldı.
Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi
Yö ei
Kurulu Başka ı Erkut Çelei, Arsi OSB e KTÜ Uzakta Eğii Uygula a e Araşır a Merkezi U)EM
arası da i zala a protokolü tü taralar içi hayırlı ol ası ı diledi. Çele i,
Ü i ersite-Sa ayi iş irliği i artarak dea et esi te e isi de ulu du.
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MEKAP DERİ VE AYAKKABI SAN. TİC. A.Ş.
Fir ası Yö ei Kurulu Başka ı

Selçuk İSKENDER İLE
RÖPORTAJ
RÖPORTAJ: To ris Kurt
FOTOĞRAF: Ezgi To ar

Organize Sanayi Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren MEKAP DERİ
VE AYAKKABI SAN. TİC. A.Ş.
Firması Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk İSKENDER ile Bir Sohbet Gercekleştireceğiz. Bizleri
Kabul Ettiğiniz için Trabzon Arsin OSB Yönetim Kurulu Adına
Teşekkür Ederiz.

Geç iş dö e lerde Tra zo Arsi OSB Yö ei Kurulu Ü esi olarak görev apı ız.
Şua OSBÜK Te sil isi ve OSBÜK Yüksek Koordi as o Kurulu Ü esi olarak görev alaktası ız.
Sizi kısa a ta ı a ilir

i iz?

Tra zo doğu luyu . Tü öğrei hayaı ı Tra zo da ta a ladı . Karade iz
Tek ik Ü i ersitesi Or a Fakültesi E düstri Bölü ü ezu uyu .

Röportaj
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İş ha aı a erede ve asıl aşladı ız?
Bugü asıl il iyoru a a e i okuduğu dö e de okullarda sa ahçı e öğle i olarak grup hali de dersler yapılırdı. O za a lar sa ah okula gider, öğlede
so ra da a a ızı dükkâ ı da çalışırdık. Ayakka ı ılık işi izi
a a esleği iz.
Ba a ız
yılı da u esleğe aşla ış. Bizi öğre ilik yılları ız he çalışarak
he okuyarak geçi. Daha so ra ü i ersite dö e i de de oş za a ları ızda yi e
çalış aya de a eik.
li
li yıllarda Uzu Sokakta ta e ağaza ız ardı. Bu ağazalarda perake de saış yapılırdı. Ü i ersitede arta kala akitlerde u
ağazalarda tezgahtarlık yapardık. Hayaı ızda hep iş oldu. Okul hayaı ızı iş hayaı ızla irlikte geçirdik iz.
Fir a ızı ürü leri hakkı da ilgi verir

isi iz?

Fir a ız iş gü e liği ayakka ısı üret ektedir. İş güe liği do a ı
alze eleri de ildiği de gözlük,
aret, ö lük, aske gi i irçok ekip a ar fakat
tü
u alze elerde ilk sırada tedarik edile ek
ola ı da e u alze eleri e
aliyetli ola ı da iş
gü e liği ayakka ısıdır. Çü kü i sa ları ayakka ı
giy ede çalış a şa sları yoktur. MEKAP arkası
ile üreile iş gü e liği ayakka ıları ız gü ü üzde
piyasada e ili e , kalitesi e ürei kapasitesiyle
ke di i ka ıtla ış iş gü e liği ayakka ısıdır. İş gü e liği sektörü de izi raka ları ızda e izi kalite izde ürü ürete aşka ir ir a yok. Me ut kalite izi özgü tasarı larla irleşirerek ürü yelpaze izi her geçe gü çeşitle diriyoruz. Tasarı ları ızı İtalya da yapırıyoruz. )a a za a o tasarı ılar uraya gelerek çalış alar yapıyorlar. O lar da kalite izle A rupa da iş gü e liği ayakka ısı sektörü de söz sahi i ola ağı ızı ifade ediyorlar.

Röportaj
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MEKAP arkası ı gelişi
ilgi verir isi iz?

süre i hakkı da

Bahseiği gi i perake de sektörü de
çalış alar yapıyorduk, ay ı şekilde farklı
sektörlerde de iş de eyi leri iz oldu.
Fakat
yılı da so ra ta a e
ürei e yö eldik. Perake de ağazaları
ırakık. Perake de saışı ırak a ızdaki e üyük etke lerde iri de; eskide ayakka ı sade e ayakka ı ılarda
saılırdı. Şi di ise ko feksiyo
ağazası,
arket dahil her yerde saıla iliyor. Biz
de sade e ürei e odakla dık. Bugü
geldiği iz oktada iyi ki u kararları alarak işi ize de a et işiz diyoruz.
Ürei

süre i izi ö e li ir adı ı da
yılı da MEKAP ı he isi hakkıı he de aki e parkuru u saı ala ız oluştur aktadır. Bu tarihte iiare ürei i izde farklı ir ko sept
gelişirerek sade e iş gü e liği ayakkaısı üret eye aşladık. Biz gü delik
ayakka ı e spor ayakka ısı ürete ir
ir a değiliz. MEKAP sade e iş gü e liği
ayakka ısı ürete ir ir adır. Mekap
ı isi hakkı ı e aki eleri i saı aldıkta so ra Tra zo Arsi OSB de ilk
olarak kiraladığı ız ir ala da ürei e
aşladık.

Bugü geldiği iz oktada, Tra zo Arsi
Orga ize Sa ayi Bölgesi de yaklaşık
etrekare kapalı ala da yer ala
fa rika ızda
kişi ile ürei yap aktayız.
adet e jeksiyo
aki esiyle aşladığı ız
iş gü e liği ürei serü e i izde ugü
adet e jeksiyo
aki esi ile yılda
.
.
çit iş gü e liği ayakka ısı üreiyoruz. Kulla dığı ız tek oloji e aki e
parkuru uz so siste olup, u işi yapaile eği iz u da üst se iyede e jeksiyo
aki esi e ut değildir.

Röportaj
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Sektörü üzü duru u u değerle dirir

isi iz?

İş gü e liği ayakka ısı ürei i e aşladığı ız ilk za a larda ki se iş gü e liği ayakka ısı kulla ıyordu. Ta i Türkiye i ihiya ı da u oktada değildi. O yıllarda u
sektörde çalışa
ürei i ir a ardı. Bugü gerek yasalarla gerekse çalışa ları ili çle esiyle irlikte iş gü e liği ayakka ısı kulla ı ora ı %
lara kadar çık ışır.
Sektörü üz uazza
ir geliş e göster işir.
Bugü ürei kapasite iz üç ilyo çit e u u iki uçuk ilyo çiti ir iil saışı
gerçekleşe raka lar. Bu saış raka larıyla MEKAP ir ası sektörü ü lideri ko uu dadır. Yuriçi saışları ızı % ı sa ayi i yoğu olduğu Mar ara Bölgesi e yakı çe resi e, geri kala ı ise diğer ölgelere saıl aktadır.
İhracat yapıyor musunuz?
Ürü leri izi % e yakı kıs ı içi yurtdışı ihra aı diye iliriz. Özellikle eko o ik
krizlerde so ra
li yıllarda yurt
dışı a yö eldik. O za a a kadarki ürei
kapasite iz a ak yurt içi saışları, tedarikçisi olduğu uz ir a ı ihiyaçları ı
karşılata ile ek se iyedeydi.
yılı da ihra at çalış aları a aşladık. Ve
yılı da ilk defa yılda ir Düsseldorf ta yapıla e iş gü e liği sektörü ü a zı ı tutulduğu fuara kaıldık. İlk fuar deeyi i iz izi içi çok faydalı oldu. Böylelikle eksik taraları ızı tespit ede ildik. Oraya gidi e A rupa da he kalite he işçilik he de ürei i kapasitesi olarak geri oladığı ızı gördük. Bakık ki A rupa tre di i de a eire il e iz içi orada tasarı lar yap a ız lazı .
İhra ata aşlaya il ek içi ilk etapta kapasite arışı gerçekleşirdik. Maki e parkuru uzu e i sa kay ağı ızı gelişirdik. e jeksiyo
aki esi aldığı ızda - çalışa a ihiya ı ız oluyor. Tra zo da ürei yaparke e çok sıkı ı çekiği iz oktaları aşı da i sa kay ağı geliyor. Bir kişi i yeterli se iyeye gele il esi içi
aylık ir eğii süre i de geç esi gerekiyor.

Röportaj
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AR - GE apı or

usu uz?

Karade iz Tek ik Ü i ersitesi Tek oloji Tra sfer Oisi ile irlikte yürütüğü üz e TÜBİTAK taraı da destekle e ir proje iz ar. Çipli Ayakka ı Projesi

İş gü e liği ayakka ısı da çipli ayakka ı ı for aı iraz farklı. Bu proje iz yaklaşık
yıldır de a et ekte. Yazılı aşa ası ı so u a gel ek üzereyiz.
Ay ı şekilde TÜBİTAK taraı da destekle e
ade i, or a ı, dağ ıları yeri i tespit ede il eye yö elik ir proje iz daha ar. Bazı se eplerde ötürü iraz ağır yürüse de her iki projede de so aşa alara geldiği izi elirt ek isteri .
Şirkei izde aldığı ız ele a larda e gi i özellikler ararsı ız?
E ö e lisi gü e , dürüstlük. Biz zate aldığı ız ele a ları gerekli eğii leri i alaları ı sağlıyoruz. Spesiik ala lar hariç ürei perso eli i sade e dürüst e çalışka ol ası yeterli izi içi .
Ürei i ol ak asıl ir du gu?
Ürei i ol a ı e güzel duygusu u iz yaşıyoruz. Bu u
ör ekle a lat ak gerekirse;
yapığı ız iş i a ı irçok tesise
gir e şa sı a sahi iz. Türkiye i de ir tesisi e girdiğiizde oradaki i sa ları sizi
ürü ü üzü giyi iyor ol ası
i sa a üthiş ir haz eriyor. Diğer güzel taraı ise ürü ü üzü kulla a i sa ları
e u iyetleri i eliriyor ol ası. İşte u haz a aşka.

Röportaj
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İş ha aı ıza aşladığı ız gü lerle u gü leri kı asladığı ızda e gi i değişiklikler var?
Dü ya ı eresi de olursa olsu üç dört
gü içi de her istediği izi geirte iliyoruz. Bugü Al a ya da ir parça lazı
olsa iki gü de geirte iliyoruz.
yılı da Tra zo Değir e dere de saya diki i yapığı ız ir atölye iz ardı. Hale orada saya diki i de a et ektedir.
O dö e İtalya ya saya dikiyorduk. İtalya lar siparişi teleksle geçiyordu. Postaeye gidiyor, teleksi ekliyordu . Teleks
gele ek, se siparişi ala aksı , hazırlayaaksı , yollaya aksı …

Bugü ise fa rika da gü rük ua elesi i yapıp alı gö deriyoru . Tek olojik
gelişi
u a la da çok ö e li.
Ürei süre i de de üyük değişi ler oldu ta i. Daha ö esi e akığı ız za a
ayakka ı ürei i şu şekilde olurdu: Ayakka ı ürete kalfa e gru u ardır, u lar
kişide oluşur. İyi ir usta u
kişilik
grupla irlikte gü de - çit arası da
ayakka ı ürete ilir. Bugü tesisi izde yılda
ilyo çit ayakka ı üreil ektedir.

Siz e aşarıdaki e ö e li pre sipler elerdir?
Sa ırlı ol ak e çok çalış ak.

Röportaj
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De e i li ir iş ada ı olarak ge çleri ize ve sa a i ileri ize tavsi eleri iz elerdir?
İ sa her za a disipli li,
pre sipli ol alı e çok çalışalı. Bu, e alt kade ede çalışa da e üst kade ede çalışa a kadar hepsi içi geçerli.
Daha güzel ir Tra zo içi
rı
ap ak iste e lere
tavsi e edersi iz?

aıeler

Tra zo da yaırı yap ak isteye ler Tra zo da yaşa alı ir süre, o da
so ra e iyi kararı i sa ı ke disi ere ekir.
Tra zo olarak dışarıya çok farklı la se edilişiz e e yazık ki ir ö yargı söz ko usu.
Her ili
uhakkak iyileri e kötüleri ardır. A a i arete iz Tra zo u hiç gelişire eişiz. Arık siste eskisi gi i değil, uraya yaırı yapa ak ola i sa , gelip, yeri de
gör eli, ir süre urada yaşa alı e o da so ra karar er eli.
Bizlere za a a ırdığı ız içi sizlere Arsi OSB ö ei i adı a çok teşekkür ederiz.
Be de a a er iş olduğu uz u i ka da dolayı sizlere teşekkür ediyor, aşarıları ızı de a ı ı diliyoru .

Röportaj
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yılı da, Türkiye de, Poliüreta PU e jeksiyo sistei ile ürei yapa ilk arka
ola MEKAP,
yılı da
eri iş gü e lik ayakka ısı
üret ektedir. Misyo u uz
İNSAN SAĞLIĞI te eli de iş
ayakka ıları ala ı da kaliteli
hiz et ererek farklılıklar yarat ak e kulla ı ılara ye ilikler su akır.

İleişi

Adresi: Nuroğlu

Telefo :

ahallesi Orga ize Sa ayi Nolu adde No: Arsi /TRAB)ON
-

-

Fa :
E-Mail: i fo@ ekap. o
We Sitesi:
ekap

- sales@ ekap. o

. ekap. o .tr
ekap

ekap

Röportaj
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Malez a Kuala Lu pur Ti aret Müşaviri
Arsi OSB )i arei

i

Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Başka ı Erkut
Çele i, Tra zo Ti aret Borsası Me lis Başka ı, ay ı za a da Arsla türk Tarı Ürü leri Yö ei Kurulu Başka ı Se ahai Arsla türk e Malezya Kuala Lu pur Ti aret Müşa iri Elif Haliloğlu Gü güeş ile ir araya gelerek Malezya ya gerçekleşirile ı dık ihra aı
hakkı da görüştü.

Ziyaretler
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KKTC Ese tepe Beledi e Başka ı Ce al Erdoğa ' ı
Arsi OSB )i arei
Kuzey Kı rıs Türk Cu huriyei Ese tepe
Belediye Başka ı Ce al Erdoğa e era eri deki heyet Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Başka ı
Erkut Çele i yi aka ı da ziyaret ei.
Türkiye Okul Sporları Federasyo u Eski
Başka ı Ayha Pala, Mar ara Ü i ersitesi Öğrei Üyesi Os a Kalyo u e
Bölge Müdürü Hakkı Yazı ı ı da hazır
ulu duğu ziyarete söz ala Başka Çele i, heyei
aka ı da ağırla akta
duyduğu utluluğu ifade ederek,

a la lı ziyaretleri de ötürü teşekkürleri i su du. Çele i, Tra zo Arsi OSB ile
Ese tepe arası daki dostluğu ilk adı ları ı aıldığı ı e daha da gelişe eği i
söyledi. Kı rıs Ese tepe Belediye Başka ı
Ce al Erdoğa ise Arsi Orga ize Sa ayi
Bölgesi de ulu akta
e u olduğu u ifade ei e Arsi Orga ize Sa ayi
Bölgesi deki üteşe isleri yaırı ırsatları ı gör eleri e ye i i ari iş irlikleri i oluş ası içi Kı rıs Ese tepe ye
da et ei. )iyaret, karşılıklı iyi iyet tee ileri e fotoğraf çeki i so uldu.

Ziyaretler
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Moldova ı A kara Bü ükelçiliği He ei Arsi
OSB de
Moldo a ı A kara Büyükelçiliği Eko o i
e Ti aret Müsteşarı Cali Gheorghita, Moldo a Büyükelçiliği Eko o i e Ti aret Bürosu . Kâi i Taia a Çele i e Biri i Sekreteri Cori a Prigors hi, Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi i ziyaret ei.

Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölge Müdürlüğü' de gerçekleşe ziyarete, Tra zo
Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Başka ı Erkut Çele i, Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Üyeleri Hasa Küçükarsla , Köksal Ya uz, Bölge
Müdürü Hakkı Yazı ı e irçok ölge sa ayiisi yer aldı.

Ziyaretler
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Moldova ı A kara Bü ükelçiliği He ei Arsi
OSB de

)iyaret sıra da ilk olarak söz ala Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu
Başka ı Erkut Çele i, ziyarete duyduğu
e u iyei dile geirirke Orga ize Sa ayi
Bölgesi e ölgede üreile ürü ler hakkı da
ge el ilgile dir ede ulu du.

Gaga uz Türkleri i ulu duğu Moldo a ile Türkiye arası da irçok ortak kültürel ağ olduğu u ifade ei.
Gheorghita, Bu kültürel ağlarla
güçle e ilişkileri eko o ik e i ari
olarak da gelişir eliyiz . dedi.

Cali Gheorghita, Arsi OSB de ulu akta
dolayı e u oldukları ı dile geirerek,

)iyaret, Başka Çele i i heyete
plaket hediye et esi, ardı da fotoğraf çeki i e Bölge ir aları a
yapıla gezi ile so a erdi.

Ziyaretler
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CHP He ei de Tra zo Arsi OSB e )i aret

CHP İsta ul Millet ekili İlha Kesii ,CHP Tra zo Millet ekili Ah et Kaya, CHP A kara Millet ekili Nihat Yeşil, CHP Bursa Millet ekili Nurhayat
Alta a Kayışoğlu da oluşa Cu huriyet Halk Parisi heyei, Tra zo Arsi
Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu a ziyarete ulu du.

Topla ıda söz ala Tra zo Arsi Orga ize
Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Başka ı Erkut Çele i CHP Heyei e Arsi OSB ye gerçekleşirdikleri ziyarete ötürü teşekkürleri i su arke , Tra zo Arsi OSB de üreile ürü ler, çalışa sayıları, ihra at raka ları hakkı da ilgile dir ede ulu du.

)iyarete CHP Heyei i, Tra zo Arsi
Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Başka ı Erkut Çele i, Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei
Kurulu Üyesi Köksal Ya uz, Tra zo
Arsi Orga ize Sa ayi Bölge Müdürü
Hakkı Yazı ı e Bölge Sa ayi ileri karşıladı.

Ziyaretler
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Kuze Makedo a Cu huri ei Bü ükelçisi Arsi
OSB de
Kuzey Makedo ya Cu huriyei Büyükelçisi Dr.
) o ko Mu u ski, Tra zo Fahri Ko solosu
Sırrı Ere e era erleri deki heyet, Tra zo
Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi i ziyaret ei.

Heyei, Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Başka ı Erkut Çele i,
Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Başka Vekili Dursu Ali Sakarya, Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Üyeleri Köksal Ya uz, Hasa Küçükarsla , Ali Baştürk, Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölge Müdürü Hakkı Yazı ı e Bölge Sa ayi ileri karşıladı.
)iyaret sıra da söz ala Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Başkaı Erkut Çele i, ziyarete duyduğu e u iyei dile geirirke Orga ize Sa ayi Bölgesi e ölgede üreile ürü ler hakkı da ge el ilgile dir ede ulu du.

Ziyaretler
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Kuze Makedo a Cu huri ei Bü ükelçisi Arsi
OSB de

Bölge Müdürlüğü ziyarei i ardı da
heyet Cira Gıda Sa . Ti . Ltd. Şi.
,Mekap Deri e Ayakka ı Sa . Ti . A.Ş. ,
Sakarya Mat aa ılık e A alaj Sa .
Ti . Ltd. Şi. fa rikaları a ziyarete uluarak, fa rikalardaki ürei süre i e
ürü ler hakkı da detaylı ilgi aldı.

Ardı da Kuzey Makedo ya Cu huriyei Büyükelçisi Dr. ) o ko Mu u ski, Makedo ya ı yaırı ıları a su duğu ergi a a tajları, işgü ü pota siyeli, jeopoliik ko u , poliik isikrar gi i i ka lar hakkı da detaylı ilgile dir ede ulu du. Büyükelçi Mu u ski
Arsi OSB de ol akta dolayı e u olduğu u elirirke Makedo ya ile Türkiye arası da irçok ortak tarihi e kültürel ağ olduğu u ifade ei. Büyükelçi Mu u ski Bu kültürel ağlarla güçle e ilişkileri eko o ik e
i ari olarak da gelişir eliyiz . dedi e iş
ada ları ı Makedo ya ya da et ei.

Ziyaretler
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Tra zo MÜSİAD He ei i Arsi OSB )i arei

MÜSİAD Tra zo Şu e Başka ı Ali Kaa ,
MÜSİAD Tra zo Şu e Başka Yardı ısı,
Tra zo Ti aret Sa ayi Odası Me lis Üyesi
Meh et Üçü üoğlu e Tra zo MÜSİAD
Şu e Başka Yardı ısı )afer Oluoğlu Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei
Kurulu Başka ı Erkut Çele i yi ziyaret ederek, ortaklaşa yapıla ile ek çalış alar hakkı da isişarede ulu uldu. Tra zo Arsi
Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu
Başka ı Erkut Çele i, heyete gerçekleşirdikleri ziyarete ötürü teşekkür ei. )iyaret haıra fotoğraı ı çekil esiyle so uldu.

Ziyaretler
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Arsi OSB de Tra zo İl E i et Müdürü Mei Alper e
Hoş geldi zi arei

Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei
Kurulu Başka ı Erkut Çele i, Yö ei Kurulu
Başka Vekili Dursu Ali Sakarya, Yö ei Kurulu Üyeleri Köksal Ya uz, Hasa Küçükarsla ,
Ali Baştürk, OSBÜK Te sil isi Selçuk İske der
e Bölge Müdürü Hakkı Yazı ı da oluşa heyet, Tra zo İl E iyet Müdürlüğü göre i e
ata a Mei Alper e hoş geldi ziyarei de
ulu dular.
)iyarete söz ala Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Başka ı Erkut
Çele i, İl E iyet Müdürü Alper e hoş geldi iz diyerek ye i göre i de aşarılar diledi.
Ardı da Orga ize Sa ayi ölgesi hakkı da ge el ir ilgile dir ede ulu du.
Yapıla ziyarete duyduğu e u iyei dile geire İl E iyet Müdürü Mei Alper,
Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Başka ı Erkut Çele i e era eri deki heyete
teşekkürleri i su du.

Ziyaretler
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Arsi OSB de GLOBAL UP PROJESİ Kapsa ı daki Eğii ler
Başarı la Ta a la dı
Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi de yer
ala işlet eleri hızla dış i aret hedeleri e
ulaş aları a destek er ek, hiç ihra at yapa ış eya ihra aı ı ulu duğu oktada çok
ileriye taşı aları ı sağla ak, ihra atları a i e kaza dır aları ı sağla ak a a ıyla, TİMTEB Girişi E i e Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Başka lığı iş irliği ile
Glo al Up Projesi kapsa ı daki eğii ler Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölge Müdürlüğü de yapıldı.
Progra süresi oyu a dış i aret ko usu da
te el ka ra lar, uluslararası sözleş e, e zuatlar e gü e li dış i aret ko uları da ilgile dir e eğii leri i ya ı sıra da ış a lık görüş eleri ile girişi i i ihra at hedeleri e
ekle ileri değerle dirilerek pazar araşır ası, e ut pazarları değerle diril esi e ihraat pla ı ı oluşturul ası içi ire ir çalış alar yapıldı. Tra zo Arsi OSB deki tek olojik
ihra atçı ir a ı kaılı ıyla oluşa Glo al Up
Projesi kapsa ı daki eğii ler, Dış Ti aret Uza ı Mute ur Bozte ur u su u larıyla, Orga ize Sa ayi Bölge Müdürlüğü topla ı salou da yapıldı.
Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Yö ei Kurulu Başka ı Erkut Çele i, TİM-TEB Girişi
E i iş irliği ile düze lediği iz eğii leri a a ı kaılı ı her ir ir a ı ihra ataki
duru u u gör esi, ihra at içi hedef ülkeleri i sapta ış, riskleri i i ize et ek içi
te el dış i aret ilgileriyle do aıl ış e e yap ası gerekiği ko usu da yol haritasıı elirle iş ol asıdır. Yapıla u proje kapsa ı daki eğii leri ir aları ıza katkı
sağlaya ağı ı u ut ederi . dedi.

Eğitimler
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ARSİN OSB de Ka aka Güve e Veda Kahvalısı
ve Plaket Töre i
Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu a, Hakkâri Şe di li Kay aka lığı a tayi i çıka Arsi Kay aka ı Yakup Gü e o uru a Veda Kah alısı e Plaket Töre i düze ledi.
Bölge Müdürlüğü de düze le e Veda Kah alısı e Plaket Töre i e, Arsi Orga ize
Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Başka ı Erkut Çele i, Yö ei Kurulu Üyeleri Köksal Yauz, Hasa Küçükarsla , Ce giz Söze e çok sayıda Bölge Sa ayi isi kaıldı.
Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi
Bölge Müdürlüğü de gerçekleşe Veda Kah alısı e Plaket
Töre i e e sahipliği yapa Yöei Kurulu Başka ı Erkut Çele i, irlikte göre yap akta
o ur duydukları Kay aka Yakup Gü e e ye i göre yeri de aşarılar diledi.
Arsi Kay aka ı Yakup Gü e
ile uyu lu ir şekilde çalışıkları ı dile geire Başka Çele i
Kay aka ı ıza Arsi ilçesi e
e Orga ize Sa ayi Bölge ize
erdiği iz katkılarda ötürü teşekkürleri izi su arız. dedi.
Kay aka
Yakup Gü e ise
o uru a erile kah alı e plaket töre i içi teşekkürleri i
su arke Arsi İlçesi de göre
yap akta duyduğu e u iyei dile geirdi.

Kah alı, Plaket taki i e haıra fotoğraı çeki i ile so a erdi

Etkinlikler
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ARSİN OSB DEN KAN BAĞIŞI
Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Ca- Arsi OSB perso eli i ya ı sıra saisi ö ü de Kızılay a Ka Bağışı Ka pa - ayi ölgesi deki ir aları da kapsaya ka
ağışı a yoğu şekilde
yası düze ledi.
Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö- destek erildi.
ei Başka lığı e Doğu Karade iz Bölge
Ka Bağış Merkezi taraı da ortaklaşa
düze le e ka ağışı ka pa yası Arsi
Orga ize Sa ayi Bölgesi Ca isi ö ü de
yapıldı.

Orga ize Sa ayi Bölgesi Ca isi
ö ü de kurula plafor larda ka
ağışı ka pa yası de a ediyor.

Etkinlikler
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Arsi OSB Yö ei i de Bölge Sa a i ileri de
Yaşar Taşkı a Teşekkür Plakei

Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi
Yö ei Kurulu, Karade iz Çelik Kapı
Mo .Sa .İ ş.Harf.Nak.Ti .Ltd.Şi. Yö ei Kurulu Başka ı Yaşar Taşkı a Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi a i
e sosyal tesisleri e er iş olduğu katkılarda ötürü teşekkür plakei erdi.
Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölge
Müdürlüğü de düze le e e çok sayıda sa ayi i i kaılı larıyla gerçekleşe
töre de söz ala Tra zo Arsi Orga ize
Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Başka ı
Erkut Çele i, Tra zo Arsi OSB taa la ış altyapı e üst yapı hiz et
iri leriyle Bölge i azi e erkezi hali e gel işir. Sa ayi i arkadaşları ızı
da desteğiyle irlikte Bölge izi daha güzel, yaşa a ilir kıl ak adı a çalış alarıız sür ektedir.

Bu ağla da Bölge iz a i e sosyal tesisleri i iyileşiril esi de desteği i izlerde esirge eye değerli
sa ayi i arkadaşı Yaşar Taşkı a
şahsı e Bölge sa ayi ileri adı a teşekkür ederi . dedi. Karade iz Çelik
Kapı Mo .Sa .İ ş.Harf.Nak.Ti .Ltd.Şi.
Yö ei Kurulu Başka ı Yaşar Taşkı
ise Tra zo da ürei yap a ı , isihda sağla a ı ö e i e urgu
yaparak, Bu a la lı plaket içi aşta
Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi
Yö ei Kurulu Başka ı Erkut Çele i
ol ak üzere tü Yö ei Kurulu
Üyeleri e e Bölge Sa ayi ileri e teşekkürleri i su arı . dedi.

Etkinlikler
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İra lı Yaırı

ılar Arsi OSB de

Doğu Karade iz ölgesi i ilk Orga ize
Sa ayi Bölgesi ola Arsi OSB yaırı ılar içi ilgi odağı ol ayı sürdürüyor.
Me ut yaırı lara ekle e ye i yaırı larla her geçe gü üyüye e yaa ı yaırı ılara da e sahipliği yapa Arsi OSB de ye i ir yaırı içi
i zalar aıldı.
Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölge
Müdürlüğü de gerçekleşirile i za
töre i e Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Başka ı Erkut Çele i, Bölge Müdürü Hakkı Yazı ı,

İRT Uluslararası Ti aret e Li ited Şirkei
yetkilisi Fahi eh Ah addoust, Terpa
Elektro ik Cihaz Pazarla a Sa . Ti . A. Ş.
yetkilisi Hasa Kale kaıldı. Gerek ko uu gerekse ta a la ış altyapı e üst
yapı hiz et iri leriyle Arsi OSB i
gözde yaırı
erkezi hali e geldiği i
elirte Başka Erkut Çele i, Arsi
OSB ye yaırı yapa ak tü ir alara
her türlü desteği er eye hazır oldukları ı dile geirdi. İRT Uluslararası Ti aret
e Li ited Şirkei Arsi OSB de gıda
ürü leri ürei i ko usu da faaliyet göstere ek.

Etkinlikler
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Üniversite Sanayi Buluşması
Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu
Başka lığı e Tra zo Tek oloji Gelişir e Bölgesi Yö ei i A.Ş. iş irliği ile Tra zo Tek oloji
Gelişir e Bölgesi i ö e i i, işleyişi i e Bölgede yapıla çalış aları so u u da yararla ıla
uaiyet e isis aları eler olduğu u e
yi e Bölge içerisi de yer ala Tra zo TİM TEB
Girişi E i i girişi ilere su duğu progra ları içere ko ularda ir ilgile dir e topla ısı
yapıldı.
Topla ıya, Tra zo Arsi Orga ize
Sa ayi Bölgesi Yö ei Kurulu Başka ı Erkut Çele i, Arsi Belediye
Başka ı M.Sait Gürsoy, Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yö ei
Kurulu Üyesi Hasa Küçükarsla ,
KTÜ Rektör Yardı ısı Prof. Dr. Ası
Öre , Tek oke t Yö ei Kurulu
Başka ı Prof. Dr. İs ail Hakkı Altaş,
Tek oke t Yö ei Kurulu Başka
Vekili Ah et Ha di Gürdoğa , Tekoke t Ge el Müdürü Ö er Kuraz, KTÜ-TTM Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıldız, KTÜ-TTM Müdür Yardı ısı Öğr. Gör. Dr. O ur Tolga Oka ,
Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölge
Müdürü Hakkı Yazı ı e Bölge Sa ayi ileri kaıldı.

Etkinlikler
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Üniversite Sanayi Buluşması

Topla ıda ilk olarak Tek oke t Ge el
Müdürü Ö er Kur az, Tek oke t edir,
Tek oke t i girişi ilere e sa ayi iler
su duğu hiz etler edir, Bölgede yürütüle projeler, isihda
ilgileri ihra at raka ları e yaraıla kat a değerler hakkı da ir ilgile dir e su u u yapı. Ardı da KTÜ-TTM Müdür Yardı ısı Öğr.
Gör. Dr. O ur Tolga Oka , KTÜ Tek oloji
Tra sferi Uygula a e Araşır a Merkezi de yürütüle çalış alar e KTÜ TTM
i Arsi OSB deki ir alarla irlikte yürütükleri projeler hakkı da ilgile direde ulu du.

Tra zo Arsi Orga ize Sa ayi Bölgesi Yöei Kurulu Başka ı Erkut Çele i, OSB
deki ir aları
- yılda ö e li te rüeler edi dikleri i dile geirerek u da
so raki süreçte ir aları ye i e i o aif
ürü lere yö el esi gerekliliği e urgu
yapı. Çele i, Ü i ersite e Tek oke t ile
iş irliği yaparak, irlikte çalışarak sa ayiileri ö ü ü aç alı, ize su ula u ırsatları değerle dir eliyiz. İlgili ir alarla
çalış aları ızı yaparak, e kısa za a da
Tek oke i ziyaret et ek isteriz. Topla ıya kaıla herkese teşekkürleri i su arı . dedi.
Topla ı soru e ap şekli de so

uldu.

Etkinlikler
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Sa a i Gazetesi

E lül

9

Med a 6

Karade iz de So

okta

Te

uz

6 E lül

9

9

Basında Arsin OSB
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Ma şet 6

6 Saat

Ağustos

E lül

9

9
Karade iz Gazetesi

E lül

9

Basında Arsin OSB
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