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ASAŞ Proje Yönetim Sistemi en iyi
Ar-Ge uygulamaları arasında
Ar-Ge merkezleri arasındaki etkileşimin arttırılması, iyi uygulamaların tüm Ar-Ge merkezlerinde yaygınlaştırılması ve
gelecekte gerçekleştirilebilecek uygulama fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla Ar-Ge merkezleri İyi Uygulama Örnekleri
Paylaşım Toplantısı, Ar-Ge merkezi temsilcilerinin ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile Kahramanmaraş’
ta düzenlenen toplantıda gerçekleştirildi. Sunumu ASAŞ Proje
Koordinasyon Müdürü F. Zafer Zorlu tarafından yapılan “ASAŞ
Proje Yönetim Sistemi” başlıklı uygulama, 15 Aralık 2016 tarihinde başvurusu yapılan ve ön değerlendirmeyi geçerek 6
Ocak 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında
jüri heyetine yapılan sunum ile finale kalmaya hak kazandı. Uygulama, Proje Yönetimi kategorisinde en başarılı 5 proje arasına girerek “Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama” olarak seçildi ve
bakanlık tarafından yayınlanan Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri
İyi Uygulama Örnekleri Kitapçığında yer almaya hak kazandı.
ASAŞ, Proje Yönetim Sistemi ile proje yazım ve onay sürelerinde zaman tasarrufu sağlanması, kurum hafızasının oluşturulması, yalın değerlendirme ve izleme sistemi ve dinamik
raporlama gibi özellikler sayesinde katılım oranının arttırılması
hedefleniyor.

Türkiye’nin gıda ve tarım alanındaki
ilk ihtisas binası Çuhadaroğlu’nu
tercih etti
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Ege Seramik Turquality destek
programı kapsamında

Baran Demir / İbrahim Polat Holding CEO’su
ve Ege Seramik Yön. Kur. Bşk. Vekili

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ege Seramik markasıyla, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından uluslararası markalaşma
potansiyeline sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına,
satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri
kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve
gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar
aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş Turquality destek programı kapsamına dahil oldu. İbrahim Polat Holding CEO’su ve Ege Seramik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Baran Demir konu ile ilgili
yaptığı açıklamada: “Ege Seramik olarak kurulduğumuz 1972
yılından günümüze sürekli artan bir ivme ile çalışmaya, kazanmaya, yaptığımız yeniliklerle sektörümüzü geliştirmeye ve en
önemlisi ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz.
90’lı yıllardan itibaren ihracat faaliyetlerine önemli yatırımlar
yaptık. En zorlu ihracat pazarlarında 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz. Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., halihazırda Turqulity programının hedeflediği ‘’Türk Malı’’ ve Türkiye
imajının güçlenmesine çok uzun yıllardır katkı sağlayan bir firmadır. Bundan sonraki dönemde bu çabalarımızın Turquality
Destek Programı gibi kapsamlı ve prestijli bir proje ile devletimiz tarafından destekleniyor olması da bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı olacaktır” dedi.

Konya Şeker Sanayi ve Tic. A.Ş. mütahitliğinde inşaası yapılan, giydirme cephelerinin Çuhadaroğlu ile çözümlendiği toplam da 160 bin
metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek, 150 bin metrekare ise
kapalı alana sahip Konya Tarım ve Gıda Üniversitesi akedemik yıla
merhaba dedi. Fen bilimleri enstitüsü, sosyal bilimler enstitüsü, mimarlık mühendislik fakültesi, sosyal ve beşeri bilimler fakülterinin yanı
sıra,yeşil kampüs standartlarına göre tasarlanan üç farklı fakülte binası,
kültür&kongre merkezi, kütüphane, spor salonu bulunan Konya Gıda ve
Tarım Üniversitesi kampüsünün; Ar-Ge binasının yer alacağı teknopark
bölgesinde ayrıca bir kuluçka merkezi, test ve analiz laboratuvarları,
merkezi laboratuvar ve pilot üretim tesisi de yer almaktadır. İnşaatına
2016yılının ikinci çeyreğinde başlanan İç Anadolu Bölgesi’nin merkezinde yer alan projenin giydirme cepheleri Çuhadaroğlu sistemleri ile
çözümlendi. Endüstriyel görünümü ile üniversite binasının dış cephesine uyum sağlayan MN 50 ASC giydirme cephe sistemi özel montaj
seçenekleri sayesinde pratik ve kolay üretime olanak tanımaktadır.
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