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Sanayicimize 
katma değer 

sunuyoruz
İstanbul Anadolu Yakası OSB olarak, 

2015’te olduğu gibi 2016’da da katma 
değerli çalışmalarımızla anılmaya gayret 

edeceğiz. 2015’te İstanbul Anadolu 
Yakası OSB isminin markalaşmasına özen 

gösterdik. Bu doğrultuda çalışanlarımı-
zın niteliğinden üretimimizin kalitesine 

kadar pek çok noktaya temas ettik. 
Çalışanlarımızın yetkinliğini ve niteliğini 

güçlendirdik, işbirliğimize yeni isimler ve 
kurumlar dâhil ettik. Katılımcımızı sosyal 
imkanlarımızdan yararlandırma yolunda 
da elimizden gelenin fazlasını yapmaya 
çalıştık. Yönetim olarak bu sene de, alt-

yapımızı güzelleştirme yolunda çaba sarf 
etmeye ve sanayicimize layık oldukları 
güzellikleri sunmaya devam edeceğiz. 

2016’da daha çok üretme, daha çok yeni-
leşme ve daha fazla katma değer üretme 
temennisiyle…Bölgemiz için katma değer 

üreten herkese sevgi ve saygılarımla… 

İstanbul Anadolu Yakası OSB 
Bölge Müdürlüğü çalışanlarına 
Okan Üniversitesi Kariyer Mer-
kezi Müdürü Teoman Duman, 
Müdür Yardımcısı Aysun Ça-
nakçı ve Uzman Peren Yörük’ün 
eğitmenliğinde kişisel gelişim 
çerçevesinde motivasyonlarının 
artırılması için eğitim verildi. 

Kişisel gelişime katkı 

OSB Bölge Müdürlüğü çalı-
şanlarına, iş hayatında daha 
verimli olmaları ve gelişmele-
rine katkı sağlamaları amacıyla 
Etkili Sunum İfade Teknikleri 
ve Motivasyon eğitimi Okan 
Kariyer Merkezi eğitmenleri 
tarafından verildi.

İAYOSB çalışanlarını 
motive ediyor
İstanbul Anadolu Yakası OSB Bölge Müdürlüğü, çalışanlarının 
motivasyonunu önemsiyor. 

İstanbul Anadolu Yakası OSB, çalışanlarına Okan Kariyer Merkezi aracılığıyla eğitim verdi.  

Ayla DEV
İAYOSB Bölge Müdürü  
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IAYOSB IŞBIRLIKLERI

Ge ve destek programları gibi faaliyet 
alanlarında protokol imzaladı. 
Üniversite-sanayi işbirliğini pratiğe 
dökebilmek amacıyla İAYOSB’de  faa-
liyet gösteren imalat sanayi sektörü-
nün teknoloji üreten, geliştiren, bilgi 
ve teknolojiyi etkin bir araç olarak 
kullanabilen firmalarının gelişim gös-
terebilmesi, orta-ileri teknoloji ve ileri 
teknolojilere dayalı ürün ve üretim sü-
recinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve yenilik 
çalışmalarının artırılması, sanayi ihti-
yaçlarının üniversiteye aktarılması ve 
sanayide uygulanabilir somut çıktılar 
oluşturulabilmesi amacıyla Boğaziçi 
Üniversitesi’yle protokol imzalandı. 

İAYOSB 
firmalarına TTO fırsatı 

İşbirliği protokolü gereğince; İAYOSB 
firmaları Boğaziçi Teknoloji Transfer 
Ofisi (TTO) imkânlarından faydala-
nabilecek ve firma proje talepleri 
konusunda Boğaziçi 
Üniversitesi’nden akademisyen deste-
ği sağlanabilecek. 

Sanayiye  
güç katacak işbirliği

Sanayi projelerini güçlendirecek 
akademik destek için, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 
(İTÜNOVA) ile protokol imzalandı. Ni-
telikli istihdama ve stajyer istihdamı-
na yönelik ise Gedik Üniversitesi’yle el 
sıkışıldı. Gedik MYO işbirliğiyle, öğren-
cilere bölgedeki işyerlerinde eğitim, 
staj ve istihdam imkanı sağlandı.
Ür-Ge ve yenilikçi çalışmaları ger-
çekleştirebilmek amacıyla Maltepe 
Üniversitesi’yle protokol imzalayan 
İAYOSB, maliyet düşürücü yüksek 
standartlı üretimin startını verdi. OSB, 
Marmara Üniversitesi’yle kurduğu 
işbirliği vasıtasıyla OSB firmalarına 
sağladığı avantajla da ayrıca dikkat 
çekti. 

Ortak Ar-Ge 
çalışmaları yapılacak

Sanayinin ihtiyaçlarını üniversitenin 
ilgili birimlerine aktararak, somut ve 
uygulanabilir katma değer üretmek 

amacıyla İstanbul Üniversitesi’yle İA-
YOSB arasında imzalanan protokolle, 
firma taleplerinin üniversite desteği 
görmesinin yanı sıra, firmaların üni-
versite imkanlarından faydalanması-
nın önü açıldı. Protokolle, sanayinin 
ihtiyaç analizleri yapılacak ve ortak 
Ar-Ge çalışmalarında bulunulacak. 

Sanayicinin 
imkânları çoğalıyor

İAYOSB yönetimince üniversitelerle 
kurulan nitelikli işbirliklerinin önemli 
bir ayağını Sabancı Üniversitesi oluş-
turdu. OSB Başkanı Murat Çökmez’in 
ve Bölge Müdürü Ayla Dev’in katılım-
larıyla gerçekleştirilen işbirliği toplan-
tısında, sanayicilerin imkanlarının artı-
rılması hususu görüşüldü. İAYOSB’nin 
Sabancı Üniversitesi’yle adım attığı 
işbirliğiyle, Sabancı Üniversitesi nano- 
teknoloji binasının, toplantı salonla-
rının, kreş ve kütüphanesinin İAYOSB 
sanayicisinin kullanımına açılmasına 
karar verildi. 

‘Koç’lar gibi işbirliği 

Koç Üniversitesi’yle kuluçka, girişim-
cilik ve sağlık gibi pek çok alanlarda 
omuz omuza veren Anadolu Yakası 
OSB, yaratıcı, yenilikçi ve inovatif sa-
nayi üretimi için üniversiteyle proto-
kol imzaladı. 

Sağlık vadeden işbirliği

Okan Üniversitesi’yle imzalanan pro-
tokol çevresinde Okan Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygu-
lama Hastanesi imkanlarından bölge 
sanayicisini faydalandıracak olan İA-
YOSB, sanayicinin her türlü ihtiyacına 
cevap verme yolunda adımlar attığını 
gösterdi. Katılımcıların üniversite-sa-
nayi işbirliğine yönelik destek prog-
ramlarından yararlanmalarını teşvik 
etmek amacıyla Yıldız Teknik Üniver-
sitesi’yle protokol imzalayan İAYOSB,  
üniversite ile sanayi arasındaki bilgi 
ve teknoloji akışının gelişmesine katkı 
sağlama amacında.

Sabancı Üniversitesi'yle yapılan görüşmeler 
neticesinde nitelikli işbirliğinin temeli atıldı. 

İAYOSB, sanayicinin ihtiyacına teknolojik 
işbirlikleriyle cevap veriyor. 

Maltepe Üniversitesi’yle imzalanan protokol 
neticesinde üretimde maliyet düşecek. 

Okan Üniversitesi’yle üniversite-sanayi işbirliği 
alanında protokol imzalandı. 
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Yakın zamanda nitelikli ve doğru 
personelin istihdamı için İŞKUR’la 
el sıkışan İAYOSB, Tuzla Hizmet 
Merkezi Şube Müdürü Fahri Acar 
tarafından İAYOSB Bölge Müdür-
lüğü Konferans Salonu’nda verilen 
eğitim programında, İAYOSB 
sanayicisine hitap etti.
İmzalanan protokole göre, 
İAYOSB’de bulunan bütün 
firmaların artık İŞKUR’da ücretsiz 
danışmanları olacak. 

Firmalara ‘İŞKUR’ 
danışmanlığı 
avantajı sağlandı

İAYOSB 
Bölge 

Müdürlüğü 
çalışanlarına 

eğitim

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 
İstanbul Anadolu Yakası OSB 

(İAYOSB)’de İş Başı Eğitim 
Programı gerçekleştirdi. 

Okan Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdü-
rü Teoman Duman ve Kariyer Merkezi Bi-

rim Yöneticisi Aysun Çanakçı’nın eğitmen-
liğinde İstanbul Anadolu Yakası OSB Bölge 

Müdürlüğü çalışanlarına eğitim verildi. 
İş yaşamında başarı için gerekli olan 

sosyal, kültürel ve profesyonel becerileri 
çalışanlara kazandıracak motivasyon eği-
timi oldukça verimli geçti ve çalışanların 

iş yaşamında ihtiyaç duyacağı yetkinlikler 
kendilerine kazandırıldı. 


