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Vahit YILDIRIM

ürkiye’de şu anda 327 organize sanayi bölgesi var. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne kadar ortaya koyduğu
birkaç başarılı modelden birisi organize sanayi bölgeleridir.
Avrupa dahil olmak üzere tüm dünya ülkeleri irdeliyor ve
almaya çalışıyor. Onun içindir ki, 2 sene önce Gebze Organize Sanayi Bölgesi olarak, ‘Biz bu modeli niye ihraç etmiyoruz? Yurtdışına
gidip OSB’ler kuralım’ dedik. İlk olarak geçen sene Aralık ayında imza attık;
Tataristan’da bir OSB kuracağız. Kurulması ve işletilmesi tamamen bize ait
olacak. Bu, Gebze OSB’nin ortaya koyduğu çok önemli bir vizyondur. Bu
model Türkiye’de daha çok geliştirilmeli, Türkiye’deki sanayinin tamamı
mümkün olan en kısa zamanda OSB’lerin içine taşınmalıdır. Aynı zamanda
OSB’ler sanayicinin kendi kendini yönettiği başarılı birer demokrasi modelidir. Bir sanayicinin sıkıntısını, yaşadığı sorunları ve sorunun çözümüne yönelik yaklaşımı ancak yine bir sanayici bilir. Diğer önemli bir konu da sanayiye
ilişkin verilerdir. Bugün en sağlıklı veriler OSB’lerden elde edilen verilerdir.
OSB’ler; planlı sanayileşmenin, çevreye duyarlı üretimin, kayıtdışılığı önlemenin, çocuk işçi çalıştırmanın önüne geçmenin yanı sıra yerel yönetimleri destekler, bölgesindeki sosyal sorumluluk projelerinde yer alır, üniversiteler ve
okullara katkı sağlar, bölgesindeki tüm sivil toplum örgütlerinin gelişmesinde
ve geliştirilmesinde etkin rol alır, bölgesindeki ve ülkesindeki yerel medya ve
ulusal medyaya katkı sağlar.
Bir şeyin nasıl üretilmesi gerektiğinin altyapısını oluşturacak merci organize sanayi bölgeleri yönetimleridir. OSB yönetimleri, sadece bir organize sanayi bölgesinin yönetiminde ruhsat vermekle, oraya belli hizletmetleri getirmekle kalmamalıdır. OSB içinde sanayicilere olduğu kadar OSB dışında da ülkeye
karşı sorumlulukları var. Aslında OSB’ler ülkenin üretim ve ekonomisinin
büyümesinde en önemli yatırım ve üretim kaleleridir, ne içindeki yatırımcılar,
ne bölge müdürlükleri, ne valilikler, ne kolluk kuvvetleri, ne de ülkeyi yöneten
siyasilerimiz organize sanayi bölgelerinin gücünün farkında değil. Şöyle düşünelim; etrafı çevrili, iki-üç tane kapısı olan ve farklı sektörlerde üretim yapan,
ağırlıklı kurumsal yapıları olan dev bir güç. OSB’lere baktığınızda, bir anonim
şirket, bir holding, bir yerel yönetim, bir özerk bölge görürsünüz. Devlet
bizden istesin, ithal edilmeyen veya Türkiye’de üretilemeyen, hatta parasını
verseniz dahi alamadığınız stratejik ürün olarak ne varsa üretmeye hazırız.
Bunun için istediğimiz şey mevzuat desteği ve alım garantisidir. Türkiye’de
bulunan 327 organize sanayi bölgesinde, her konuda ihtisaslaşmış bu sanayi
üslerine görev verildiğinde, her biri her ürünü üretebilecek güçtedir. Dolayısıyla üretilemeyecek ve yapılamayacak hiçbir şey yok.
Türkiye’nin son yıllarda en büyük sorunlarından birisi de, Bakanlıklardaki
istikrardır. OSB’lerin bugün doğrudan bağlı olduğu bir Bakanlık ve bir de
dolaylı bağlı olduğu Bakanlıklar var. Direkt bağlı olunan bakanlığımız Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dolaylı olarak bağlı olduğumuz ise Maliye
Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Bakanlıklara sorunlarımızı aktarıp çözüm projelerinizi sunduktan sonra bir bakıyorsunuz Bakan
ve ilgili bürokratlar değişmiş. Türkiye’de Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma
Bakanı, Sanayi Bakanı, Sağlık Bakanı sık sık değişmemeli. Değişirse çözüm
önerilerimiz ve sunduğumuz projeler heba oluyor, yani sürdürülebilirlik
sağlanamıyor.
Bugün Türkiye’nin ekonomik ve sosyal tsunamilerden etkilenmemesi-
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nin en önemli aktörü, istihdam
yaratan ve yarattığı kaynakla
direkt veya endirekt vergi veren,
cesur biçimde risk alan ufak, orta
ve büyük ölçekli KOBİ’lerdir.
Hepimizin fabrikaları var ve bir
tane bankaya ipoteksiz tapu yok.
Biz eğer risk alıyorsak, o zaman
biraz daha farklı statüde olmamız
gerekmez mi? 40 sene, 50 sene
bu ülkede üretmiş, bu kadar vergi
vermiş sanayiciler devlete karşı
maddi yükümlülüklerinde küçük bir gecikme olduğunda zora
koşulmamalı, rencide edilmemeli.
Onlarca yıl yaptıkları katkılar
yok sayılmamalı, görmemezlikten
gelinmemeli. Bilakis, hizmet ettiği
bu ülkenin gücünü ve şefkatini
üzerinde hissetmeli. Gerçek sanayiciden bahsediyoruz. Bu insanların biraz daha onore edilmesi,
koruma altına alınmazı lazım. Biz
bu fabrikaları ne şartlarda kurduk?
Kesinlikle bu fabrikaları kapattırmama gibi de bir inanmışlığımız
var. Ne şartta olursak olalım, baca
tütecek. Gerçekleri konuşmadan
halının altına süpürürseniz, sorunlar çözülmez. Şu anda halının altı
kabardı; üzerinde duramıyorsunuz
artık. Gerçeklerle mutlaka yüzleşmek lazım. Çünkü yarın yüzleştiğimizde iş işten geçmiş olacak.
Siyasi alanda yaşanılan
sıkıntılar, yabancı kuruluşların
ülkemizde yatırım yapmasına
engel teşkil eden önemli faktörlerden bir tanesidir. Bu durum
yatırımını yapmış, mevcut yabancı
kuruluşların da bazı olumsuzluklar
yaşamasına neden olmaktadır.
Yönetiminde bulunduğum Gebze
Organize Sanayi Bölgesi’nde 43
yabancı menşeli kuruluş bulunmakta. Bu firmalarla yaptığımız
görüşmelerde yaşadıkları sıkıntıları görebiliyoruz. Bu kuruluşlarımızın sıklıkla ifade ettikleri

husus, ülkemizdeki bürokratik
engeller, nitelikli iş gücü sorunu, iş
yasaları... Ayrıca siyasilerin aldığı
ani kararların, firmaların planlama yapması ve verimli çalışmasını zorlaştırması, bu durumun
güvensizliği artırması, sorunların
çözümüne yönelik olarak kamu
yetkilileri ile iletişime geçmekte
yaşanan zorluklar, yatırımcı ve
sanayicinin sorununu dert edinmeyen yetkililer... Bu bahsettiğimiz
sorunlar, yabancıların Türkiye’ye
güvensizliği nedeniyle yatırımlarını
ertelemesi, durdurması veya başka
ülkelere kaydırması, Türkiye’den
mal tedarik etme konusunda güvensizlik yaşanması gibi sonuçları
doğuruyor.
81 milyonluk bir ülkede 2017
yılı ihracatı rekor olarak sunuluyor, 157,5 milyar dolar... Ülke
nüfusu ve yapılan ihracat rakamları aslında her şeyi özetliyor. Acil ve
çok acil üretmeli, nitelikli üretmeli
ve ihraç etmeliyiz.
Pozisyonu ne olursa olsun
işini doğru yapmayan eksik yapan
insanlarımız var, bu eksikliklikleri
ve yanlışları ertesi gün düzeltmeye
giden insanlarımız var. Günde trafiğe çıkan araç sayısının ve insanların yüzde 70’lik kısmı, bir önceki
gün eksik ve doğru yapılmayan
işin düzeltilmesi için tekrar trafiğe
çıkan araçlardan oluşmaktadır. Bu
durum her gün bu şekilde devam
eden bir sarmaldır. Yani kısacası
sonunda yapılan işler, en pahalı
iş güçü, en pahalı zaman olarak
yansıyor. Yukarıdaki rakamın
sağlaması bu. Sizler ne kadar yol
yaparsanız yapın, bu insanların işini bir defada doğru yapmasını sağlayamazsanız, en pahalı iş gücü ile
en uzun zamanda yapılan niteliksiz
ürünü üretirsiniz. Bu durum, size
yüksek maliyetin yanısıra kısır bir
ihracat olarak yansır. Yukarıdaki
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insan sayısına yansıyan ihracat
rakamı bunun yansımasıdır.
Gelişmiş ekonomilere ve
nitelikli işgücü oluşturan ülkelere
baktığımızda, iş yetişmedi diye
koşturan insanlar, işe yetişmek
için kuralları ihlal eden araçlara
rastlamazsınız. Nedeni, işini iyi
planlayan, iyi yapan ve doğru
insanlardan oluşan ekiplerdir. Bu
kültürü oluşturmak çok önemli.
Pozisyonu ne olursa olsun, yaptığı
işin niteliği ne olursa olsun, aynı
mükemmel çalışma kültürü ile iş
yapan, işine saygı duyan insanlardan oluşan toplumlar yaratmak
lazım.
Başka bir konu ise, biz sanayiciler olarak hangi şartta olursak
olalım üretimimizi sürdürme
gayreti içindeyken, yakın dönemde EPDK tarafından 20.01.2018
tarihli Resmi Gazete’de “Son
Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”in
yayımlanarak yürürlüğe girmesi,
bizi oldukça zor durumda bırakmıştır. Bu yeni gelişmeyle OSB’ler
içinde tüketilecek elektriğe ait
birim fiyatlarda bir artış ile karşı
karşıya kalınmıştır. OSB katılımcılarına, oluşan durumu izahta
zorluklar yaşanmaktadır. Bu
durum hiç şüphesiz ki; ülkemizin
yatırım ve istihdam lokomotifi
olan Türk sanayisinin ve OSB
katılımcılarının korunmasına ve
rekabet etmesine olumsuz yönde
etki edeceği aşikardır.
Son 5 yıldaki hükümetimizin
ekonomi alanındaki söylemlerine
baktığımızda gündeme gelen en
önemli konu dünyanın en büyük
10 ekonomisi içinde olmak... Bu
hedef için yapılması gereken ise,
ortak bir söylemle dile getirdiğimiz tüm bu hususlarda, ilgili mercilerin çözüm önerilerini üretmesi
gerekmektedir.
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Hilmi UĞURTAŞ

rganize Sanayi Bölgeleri, 1960’lardan sonra Türkiye sanayisi
ve ekonomisinde yer bulmasına rağmen, ancak 12/04/2000
tarihinde yayımlanan 4562 sayılı Kanun ile kendi kanununa
kavuşabilmiştir.
Bu Kanun’un amacı, organize sanayi bölgelerinin; kuruluş, yapım ve işletilmesi esaslarını düzenlemektir. Bu Kanun, organize
sanayi bölgelerinin ve OSB Üst Kuruluşu’nun oluşumunu, organlarını,
işleyişini, yönetim ve denetimini düzenleyen hükümler ile bunlarla ilgili
kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri
kapsamaktadır.
2000 yılında çıkan bu Kanun’daki bazı maddeler, doğal olarak o güne
değin uygulamada olan temel kanunların konularına ve uygulama alanlarına girmektedir. OSB Kanunu’nda yer alan unsurların, diğer kanunların
uygulayıcısı olan kamu kurumları tarafından da anlaşılması, özümsenmesi
ve en temelinde de kabul görmesi gereklidir.
Ancak, OSB’lerimiz çok uzun yıllar kendilerine ait olan bu Kanun’da
yer alan bazı hak ve uygulamaların, diğer kamu kurumları tarafından
dikkate alınmaması neticesinde pek çok zorluk yaşamıştır.
Örneğin, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi olarak yıllarca Kanunumuz’daki vergi muafiyetimize rağmen; Kurumlar Vergisi tahakkukuna
maruz kaldık, ihtirazi kayıtla ödedik, hukuk yolu ile ödediğimiz vergileri
geri aldık.
Aslında yaşanan şey bir OSB ile devletin önemli bir kurumu arasında
yaşanmaması gereken bir durumdu, ancak yaşadık. Hukuk yoluyla da olsa
kamuya karşı dava kazanmak bizi mutlu etmemektedir. Kamuya karşı
dava açmak zorunda kalmak bizi üzmektedir.
O yıllardan bugüne de OSB Kanunu ile diğer ilgili kanunların uygulanması bakımından birliktelik yaratılması hususunda gayretlerimiz ve
uyarılarımız sürmektedir.
Bu uzun süreç esnasında bazen özelge adı altında OSB’lerimizi hiç de
alakası olmayan dernek ya da vakıf statüsüne koymaya çalışan görüşlerle
mücadele etmek zorunda kaldık.
Aslında burada, herhangi bir kurumu ya da kişileri eleştirmekten
ziyade, OSB Kanunu ile diğer kanunların uygulama birlikteliğini sağlayamayan kamu yönetimimizin işleyiş biçimini sorgulamamız gereklidir.
Bir yandan Hükümet tarafından çıkarılan torba yasalar içinde bu yaşanan uyumsuzlukları çözmek anlamında gayretler gösterilse de bir yerlerde
bir şeylerin hala aşılamadığını görmekteyiz.
Hükümet bir yandan ülke sanayisinin gelişimi için destek ve teşvikleri
açıklamaya devam ediyor. Bu çalışmalar üretim ve istihdamın OSB’lerde
toplanması ve yaratılacak sinerji ile OSB’lerin üretim ve istihdam üssü
olmanın yanında; bilim, teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon, eğitim üssü olmalarının da yolunu açmak yönünde mekanizmalar oluşturmaktadır.
Ancak gelin görün ki, OSB’lere, başta bağlı olduğumuz Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıkların verdiği desteğe ve
çizdiği misyona tam aykırı uygulamalar ile de karşı karşıya kalıyoruz.
Bu tür uygulamaların en somut örneklerini son dönemde enerji tedarikinde yaşamaktayız.
Önce BOTAŞ, 300 bin metreküpten az kullanımı olan sanayi tesisle-
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rine uygulanacak olan indirimli
tarifede OSB’leri göz ardı ederek,
OSB’leri tek bir tedarikçi olarak
gördü ve OSB içindeki KOBİ’leri
yüksek tarifeye mahkum etti.
OSB’nin yanı başında ama sınırı
dışında kalan küçük sanayi tesislerinin aldığı indirimli doğalgaz
fiyatlarını OSB içinde kalan
tesisler alamaz hale getirildi.
Enerji Piyasası Denetleme
Kurulu (EPDK) da bu tür bir yanlış uygulamaya katıldı. 20 Ocak
2018 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanan tebliğ ile Nisan ayından itibaren uygulamaya geçecek
olan tarife değişikliğinde;
Yıllık elektrik tüketimi 50
Milyon kWh ve üzerinde olan
kullanıcıları son kaynak tedarik
tarifesi kapsamında değerlendiren
uygulama ile bireysel abonelerin
değil, başta OSB’ler olmak üzere
direk üreticilerin hedeflendiğini
görüyoruz. Ortaya konan son kaynak tarifesi ile zam oranı yüzde
14’lere yaklaşmaktadır. Buna bir
de Ocak ayında sanayi tarifesine
gelen yüzde 7’lik artışı eklersek,
bir sanayicinin sadece elektrik
enerji maliyetine Aralık 2017
dönemine göre yüzde 21 oranında
zam geldiğini görüyoruz. Bu da
yaklaşık olarak enflasyonun iki
katı artışı anlamına gelmektedir.
Bu noktada OSB’lere yönelik
bu haksız uygulamanın, bir de sanayi tesislerimizin üretim maliyetlerine yansıması yönüne de vurgu
yapmak zorundayız.
Sanayiciler açısından gider
bütçelerinin öngörülebilmesi çok
önemlidir. Son kaynak tarifesi,
enerji maliyetlerini arttıracağı
gibi sanayicinin enerji giderlerini
öngörmesini de imkansız hale
getirmektedir. Bizler için bu
durum, en az giderlerin artması
kadar önem taşımaktadır. Çünkü

son kaynak fiyatının hesaplanmasında hem Piyasa Takas Fiyatı
(PTF) hem de Yenilebilir Enerji
Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) fiyatı kullanılmaktadır. Aylık PTF fiyatlarındaki değişiklikler de öngörülemez
farklılıklar gösterebilmektedir.
Söz konusu öngörülemeyen
değişiklikler, YEKDEM fiyatlarında da geçerlidir. EPDK
tarafından yayınlanan 2018 yılı
için aylık YEKDEM tahmini referans fiyatlarına göre en yüksek
ve en düşük ay ortalama fiyatları
arasında 27,8 TL/MWh’lık bir
fark olmuştu.
Tüm piyasa fiyatları eşit çıksa
dahi YEKDEM’deki farklılık sebebiyle, sanayici bugün 100 TL’ye
aldığı enerjiyi yarın 128 TL’ye
alabilir. 2017 yılı Aralık ayının
EPDK referans fiyatı 25,44 TL/
MWh iken; gerçekleşen YEKDEM maliyeti 41,34 TL/MWh
olmuştur. Yani piyasayı düzenleyen kurumun bile verdiği fiyat
yüzde 63 saparken, sanayiciden
bu fiyatları tahmin edip, giderlerini bunlara göre bütçelemesi
ve uygun anlaşmalar yapması
beklenmektedir.
Bu konularla ilgili süreçlerin
yetkililer tarafından yeniden
değerlendirilerek gerekli çalışmaların acilen yapılması talep
edilmiş, ancak henüz bir gelişme
olmamıştır.
Kısacası devletin bazı Bakanlıkları ve kurumları, üretim ve
istihdamın OSB’ler içinde gelişimi
için adımlar atarken, bazı kurumlar da tam aksine OSB’lerin bu
farklılıklarını görmemekte kararlı
davranmaktadırlar.
Şu günlerde devam etmekte
olan, OSB’ler Yönetmeliği çalışmalarında da OSB’lerin stratejik
yapılanmalarını doğrudan etkile-
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yen yönetimlerin oluşumu, sanayi
tesislerinin kiralanması gibi konularda OSB’lerin temel işlevleri ve
yapıları ile uyuşmayan bazı yeni
uygulamaların her an çıkabileceği
endişesini taşıyoruz.
Aslında, Organize Sanayi
Bölgelerinin ne olduğunun devletin tüm kurumları tarafından
anlaşılması ve uygulamaların
bu eşgüdüm içinde yürümesini
sağlamak için yapılacak bir ortak
çalışma yeterli olacaktır.
Ayrıca yasama ve yürütme
organlarının, bakanlıkların,
bürokratların OSB uygulamaları
hususunda ortak bir düzlemde buluşması çok önemlidir. Yoksa bir
vergi dairesinin ya da belediyenin
yaptığı uygulamanın bir başka
vergi dairesinde veya belediyede
farklı bir şekilde uygulandığını
görmeye devam ederiz.
Bugün OSB’lerimiz kendi
aralarında alınan farklı karar
ve yapılan farklı uygulamaların
sıkıntısını yaşamaktadır. Buna
hukuk alanını da katmak şarttır.
Çünkü bugün hukuk alanında da
bir OSB’nin, bir mahkemeden
aldığı kararın tam tersi kararların
başka mahkemeden çıktığını da
görüyoruz.
Sonuç şudur; Organize Sanayi
Bölgelerinin her platformda değişen anlayışlarla değerlendirilen
bir kimlik kıskacından kurtulması
gereklidir. Bunun için de koordinasyon ve eşgüdümün sağlanması
şarttır.
OSB’lerin ne için var olduğu,
nasıl işlemesi gerektiği, alacağı
destek ve teşviklerin özellikleri gibi konular öncelikle kamu
alanında ortak kabul görmelidir.
Eğer bu sağlanamazsa; OSB’lerin
bazı temel hakları, değerleri ve
özellikleri bürokrasi çarkları altında ezilmeye devam edecektir.
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Türkiye neden içinden
değer zinciri geçen bir
ülke olamadı?
T

ürkiye ekonomisini
tanımlayan ilk üç mesele nedir? Hadi gelin
buradan başlayalım
bugün. Böyle bir soru
ile herhalde karşılaşıyorsunuzdur.
Doğrusu “dil ağrıyan dişe gider”
misali herkesin farklı bir cevabı
olabilir. Hatta ben farklı cevapları
duymayı da isterim doğrusu. Ama
unutmayın ilk üç diyorum. İlk beşi
de var bunun elbette. Bana böyle bir soru sorulduğunda, benim
favorilerimi bugün size anlatayım.
Ve başlıktaki meseleye, Türkiye’nin
bir türlü içinden küresel değer
zinciri geçen ülke olamamasına
geçeyim. Ben bu meseleyi üçüncü
sıraya yerleştirdim ve doğrusu ilk
iki meselenin niteliğini de etkilediğini düşünüyorum. Yokluğunu da
nereye bağlıyorum? Türk sanayinin
servisifikasyon problemine ve hizmetler sektöründeki rekabet kısıtına
elbette. Gelin anlatayım.

İç göçe dayalı büyüme
stratejisinin sonuna geldik
Birincisi, Türkiye ekonomisinin
uzun vadeli büyümesinin neredeyse
üçte ikisini kırdan kente göçe borçluyuz. Türkiye bu açıdan bir Güney
Doğu Asya ülkesine benziyor. Ben
doğduğumda nüfusun yüzde 30’u
kentlerdeydi, şimdi bu oran yüzde
75’i zorluyor. Bundan böyle, teknoloji transferini hızlandırarak, bütün
sektörlerde aynı anda verimlilik ar-

Türkiye ekonomisinin uzun
vadeli büyümesinin üçte ikisini
kırdan kente
göçe borçluyuz.
Ayrıca cari
işlemler dengemiz hep açık
verdi. Yabancı
sermaye de
Türkiye’yi üretim
üssü olarak
kullanmadı.
tışlarını tetiklemek gerekiyor. Dün
kırdan kente göç işi hallediyordu.
Artık o büyüme stratejisinin sonuna
geldik. Memleketlerini bırakıp,
gurbete çıkarak Türkiye’yi büyütenlere bir de utanmadan “yahu bunlar
neden buraya, şehirlerimize geliyorlar” diye bir de onları aşağıladık bu
arada. Onu da not edeyim.

Cari işlemlerin finansman
kalitesi bozuldukça, Türkiye
ekonomisi durup durup
sonra yeniden kalkıyor
İkincisi, Türkiye tarihi boyunca
hep tasarruf açığı veren bir ülke
oldu. Cari işlemler dengemiz hep
açık verdi. Türkiye bu açıdan bakıldığında hep başkalarının tasar-

rufuna muhtaç oldu. Elin parası ile
büyüdük hep. Bu nedenle, Türkiye
ekonomisinin büyüme süreci hep
kesintili oldu. Başkalarının parasının akışı, bir biçimde kesildiğinde,
hep ödemeler dengesi krizi yaşadık.
Nedir? Cari işlemler açığının finansman kalitesi sık sık bozulduğu için,
Türkiye’de büyümenin volatilitesi
hep yüksek oldu. Büyümenin volatilitesi yüksekse, o ülkede yatırımı
çabucak nakde döndürecek işler
yapılır. Ne yapılır? İnşaat yapılır
elbette. Ortada belirgin bir gariplik
yoktur.

Küresel değer zincirleri
Türkiye’yi sevmiyor
Üçüncüsü,
Türkiye içinden
değer zinciri
geçen bir
ülke olamadı.
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Yabancı sermaye, başka ülkelere üretim yapmak üzere, Türkiye’yi
bir üretim üssü olarak, yaygın bir
biçimde hiç kullanmadı. Buraya
gelenler, hep yalnızca bizim için
üretim yapmak üzere geldiler.
Türkiye, içinden boru hattı geçen
ülke olabildi ama içinden değer
zinciri geçen ülke olamadı. Hep
ülkenin nerede olduğu yani arsa
değeri önemli oldu. Bu nedenle
kimse ülkenin nasıl olduğu ile pek
fazla ilgilenmedi.

Türkiye’nin yeni bir dışa
açılma hamlesine ihtiyacı var
Bir ülkeden küresel değer zinciri geçip geçmediğini tespit etmek
için göz kararı bir kaç göstergeye
bakmak mümkün. Bunlardan
biri, ülkede hem ihracat hem de
ithalat yapan firmaların, toplam
firmaların ne kadarı olduğuna
bakmak olabilir. Neden göz kararı? Çünkü firma sayısı az olabilir
ama firmalar arasındaki büyüklük
farkı fazla olabilir. Küresel değer
zincirinin parçası olan firmalar,
ihracatın tamamını yapsalar bile,
toplam içinde sayıları az olabilir.
Bu olasılığı akılda tutarak bakarsak, Türkiye’de hem ihracat, hem
de ithalat yapan firmalar toplamın
yalnızca yüzde 2’si kadar görünüyor. Eğer beşten daha az
kişi çalıştıran firmalara
bakarsanız, bu tanıma uyan firma
bul-



mak neredeyse imkansızlaşıyor.
Halbuki Malezya’da hem ihracat
hem de ithalat yapan firmalar,
toplamın yüzde 18’ini oluşturuyor.
Polonya’daki şirketlerin yüzde 11’i,
Çin’deki şirketlerin ise yüzde
4’ü bu tanıma
uyuyor.
Rusya ise

Türkiye’den beter.
Yine Türkiye’de yabancı
ortaklı firmalar, toplam firmaların yüzde 2’si civarında. Yabancı
girdi kullanan firmalar ise toplam
firmaların yüzde 5’i kadar yalnızca.
Bu oranlar, Malezya’da yüzde 18
ve yüzde 16. Rusya’da ise yüzde 6
ve yüzde 8 olarak görünüyor. Ben
bu rakamlara baktığımda, firmalarımızın ağırlıkla nasıl içe kapanık
olduğunu görüyorum doğrusu. Bu
rakamlar, Türkiye’nin yeni bir dışa
açılma hamlesine ihtiyacı olduğunu gösteriyor. 1980’lerde Turgut
Bey’in yaptığına benzer bir yeni
dışa açılma hamlesi gerekiyor bana
sorarsanız. Daha fazla girişimcinin
aynı akıncı atalarımız gibi Türk
sınırlarının ötesine gözünü dikmesi
gerekiyor.
Yüksek teknolojili ihracatın
toplam ihracat içindeki payı, Türkiye
ve Rusya’da düşük, Malezya, Çin ve
Polonya’da yüksek.
Türkiye ve Rusya’da hem ihracat hem de ithalat yapan firmaların
sayısı pek düşüktü. Bunu, içinden
küresel değer zinciri geçmeme
karinesi olarak almıştık. Şimdi aynı
biçimde bir başka içinden değer

güncel
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zinciri geçmeyen ülke olma göstergesi olarak, yüksek teknolojili ihracatın toplam ihracat içindeki payına
bakabiliriz. Ne oluyor? Türkiye’de
yüksek teknolojili ihracatın toplam
ihracat içindeki payı yüzde 5 civarında. Rusya’da ise aynı oran 2016
yılında yüzde 3 çıkıyor. Halbuki,
hem ihracat, hem de ithalat yapan
firmaların toplamın yüzde 12’sini
oluşturduğu Malezya’da, yüksek
teknolojili ihracatın toplam ihracat
içindeki payı yüzde 36’yı buluyor.
Yüksek yani. Göstergeler birbirini
teyit ediyor bir nevi. Bunun için
toplam yabancı sermaye yatırımlarına da bakılabilir. Nedir? Türkiye,
içinden değer zinciri geçen bir ülke
olamamıştır.

Peki, küresel değer zincirleri
Türkiye’den neden geçmiyor?
Küresel değer zincirlerini
Türkiye’den uzak tutan önemli faktörlerden biri, elbette 2010’lardan
sonra Türkiye’nin küresel rekabet
gücündeki erimedir. Bunu geçen
hafta uzun uzun yazmıştım. İsterseniz bir daha bakın, “Türk Sanayiinin
servisifikasyon problemi” hakkında
Dünya’daki yazıma.
Türkiye’nin hizmetler sektörünü
serbestleştirmemiş olması, bu alandaki derin korumacılık, küresel değer zincirlerini de Türkiye’den uzak
tutuyor ve Türkiye bir üretim üssüne dönüşemiyor. Tek kanatla

Ülkemizde
hizmetler
sektörünün
serbestleştirilmemiş olması, bu
alandaki derin korumacılık,
küresel değer
zincirlerini de
Türkiye’den
uzak tutuyor
ve Türkiye bir
üretim üssüne
dönüşemiyor.
bu iş olmuyor. Türkiye, 1996’daki
Gümrük Birliği kararı ile sanayi
sektörünü küresel rekabete açtı.
Türkiye bundan sonra orta teknolojili bir sanayi ülkesi oldu ama daha
ileri gidemedi. Hizmetler sektöründeki rekabet kısıtı Türkiye’nin önünü kesiyor bir nevi. Yanı başımızda
dünyanın en zengin pazarı var ama
yüksek teknolojili bir sanayi ülkesi
olamadık gitti. Özellikle artık imalat
sanayi firmalarının toplam katma
değeri içinde servis sektörü kaynaklı
katma değerinin payı yüzde 40’lara
doğru yükselirken, bu mesele dünden daha fazla önemli gibi duruyor.
Türk firmalarının en küçüğü ile en
büyüğü arasındaki verimlilik uçurumunda ve Türk firmaları ile yabancı
firmalar arasındaki verimlilik uçurumunda hizmetler sektörü kaynaklı
rekabet kısıtının etkisine daha
dikkatli bakmak gerekiyor.
Hizmetler sektöründeki rekabet kısıtı bir nevi
temel mesele gibi duruyor.
Şimdi baştaki, Türkiye
ekonomisini tanımlayan üç temel
meseleye geri dönelim lütfen. Ben
hizmetler sektöründeki rekabet
kısıtı kaynaklı, Türkiye’nin içinden
küresel değer zinciri geçen ülke

olamamasının, diğer iki meselenin
çözümünü güçleştirdiğini düşünüyorum doğrusu. Neydi ilk meselemiz,
Türkiye’nin sektör içi verimlilik
artışları ile büyümesini devam
ettirmesiydi. Bunun için gereken
teknolojik yenilenmenin en iyi yolu,
küresel değer zinciri oluşturmak için
buraya gelen yabancı sermayenin
teknoloji transferini de yapması
olabilirdi. Ama olmuyor. Türkiye,
içinden küresel değer zinciri geçen
ülke olamadığı için, teknoloji transferi için ayrıca düşünmesi gerekiyor. Yeni dönem teknolojileri hızlı
yayılıyor. Doğru. Ama her durumda,
işte Türkiye’nin ne yapacağını ayrıca
düşünmesi gerekiyor. Türkiye,
Gümrük Birliği’ni hizmetler sektörüne yaymış olsaydı, her şey bir nevi
daha kolay olacaktı. Bu ilk nokta.
İkinci olarak ise, eğer Türkiye
içinden küresel değer zinciri geçen
ülke olsaydı, çok daha fazla yabancı
yatırım alacaktı. O vakit, cari işlemler açığının çok daha istikrarlı bir biçimde finansmanı mümkün olabilecekti. Türkiye böyle arada bir sıcak
paranın boyunduruğuna katlanmak
zorunda kalmayacaktı. Kırılganlığı
ve Batı’ya bağımlılığı, aynı bu aralar
olduğu gibi, zaman zaman, hızlı bir
biçimde artmayacaktı. Ödemeler
dengesi krizlerine bu kadar kolay
kapılmayacaktı. Ama şimdi öyle
olmuyor.
Dolayısıyla ben bu aralar
Türkiye ekonomisine baktığımda,
en önemli meseleyi, hizmetler
sektöründeki rekabet kısıtı olarak
görme eğilimindeyim doğrusu.
Çözümünü de çok zor görüyorum.
Ya da şöyle diyeyim, Avrupa Birliği
süreci olmadan çok zor görüyorum.
Şimdilik şöyle söyleyeyim: Seçmenin
yüzde 50/50 bölündüğü ve marjinal
seçmenin çok önemli olduğu bir
toplumda, hizmetler sektöründe
kapsamlı bir reform yapmak çok zor
geliyor bana doğrusu.
Kaynak: Güven SAK
(TEPAV/Dünya Gazetesi)
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Sanayi ne üretiyor,
üretim nasıl artıyor?
S

anayide yatırımların artmasını
istiyoruz, üretiminin artmasını
istiyoruz.
Sanayi üretiminde yapısal
değişimin gerçekleşmesini
istiyoruz. İthalatı azaltacak
ihracatı artıracak, ileri teknolojiye dayalı üretime geçmek
istiyoruz.
Ne var ki isteklerimiz ve
bekleyişlerimiz başka, gerçekler başka.
Sanayide genel olarak
üretim artıyor. Ancak sanayinin
yapısı değişmiyor. Yüksek teknolojiye dayalı, dünya pazarında rekabet şansı olan malları
üretemiyoruz.
Türkiye İstatistik
Kurumu’nun yayınlanan yıllık
sanayi ürün istatistiklerine
göre;
Sanayide 2016 yılında üretimden satışlarda tüketim mallarının ağırlığı yüzde 26,6, dayanıklı
tüketim mallarının ağırlığı yüzde
5,1 oranında. Doğrudan tüketiciye
dönük üretimin toplamda ağırlığı
yüzde 31,7 oranında.
Üretimin yüzde 45,9’u ara
mallar, yüzde 18’i sermaye malları
oluşturuyor.
Sanayileşmenin önemli bir
göstergesi toplam üretimde sermaye
malı üretiminin payıdır. Sermaye
malı üretiminin payının yükselmesi
istenir.
Son 6 yılda sermaye malları
üretiminin toplam üretimdeki

ağırlığa sahip. Gıda sanayisinden sonra yüzde 11,3 ağırlıkla
ana metal sanayi, yüzde 9,3
ile motorlu kara taşıtları
sanayi, yüzde 8,1 ağırlıkla
tekstil sanayi geliyor. Elektrikli teçhizat sanayinin toplam
satışlarda ağırlığı yüzde 5,2,
makine ve ekipman sanayinin
ağırlığı yüzde 4,4 oranında.
Sanayide son 6 yılda
dikkati çekecek bir yapı değişikliği gerçekleşemedi. 2016
yılındaki üretim yapısı 2010
yılındaki yapının benzeri.
Özlemimiz, bekleyişimiz,
sanayide, ithal ikamesine dönük, yurt dışında talebi olan
ürünlerin üretimine dönük bir
yapısal değişmenin gerçekleşmesi. İthalatı azaltmak,
ihracatı artırmak için buna
mecburuz.
www.mahfiegilmez.com
ağırlığı yüzde 15,7’den yüzde 18,3’e
yükseldi. Diğer ürünlerin ağırlığında
önemli değişiklik olmadı.
Sorunumuz, yüksek teknolojiye
dayalı üretimi gerçekleştiremememiz.
2010 yılında üretimden satışlarda yüksek teknolojiye dayalı
ürünlerin payı yüzde 3,6 iken 2016
yılında yüzde 3,3’e geriledi. Toplam
sanayi üretiminde yüksek teknolojiye dayalı üretimin payı artmıyor.
Geriliyor.
Sanayi kuruluşlarının satış
tutarlarına göre toplam sanayi yapılanmasında gıda sanayi yüzde 15,5
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Türkiye’de girişimciliğe
genel bir bakış
D

ünya ile rekabet
edebilen, katma
değeri yüksek, ileri
teknoloji ürünler
üretebilen, üretiminin
alt yapısında Ar-Ge ve inovasyon
olan şirketleri yaratmak zorunda olduğumuz herkesin hemfikir olduğu
bir konu. Bu tür şirketler için ise iki
kaynağımız var.
Biri, var olan şirketlerin dönüştürülmesi, diğeri ise yeni girişimcilik
adımları ile bu değerleri taşıyan
şirketlerin yaratılması.
11’inci Kalkınma Planı döneminde eko-sistemde yapılacak çok
ciddi atılımlar ile bu her iki kaynağı
da kullanabiliriz. Eğer destekler
akıllı hale getirilirse yatırım sayısı ve
miktarının artması büyük olasılık.
Bu noktada dikkatimizi yoğunlaştırmamız gereken husus, desteklerin
artmasının yanında kendi kendini
yönetebilen hale gelmesidir. Yani
destek sistemimiz seçici ve performans odaklı hale getirilmelidir.
Eğer kendini yenileyebilen ve

geliştirebilen bir destek sistemini
ortaya koyabilirsek, bu sistem ekosistemi de güçlendirerek özellikle
girişimciliği ve yeni yatırım iştahını
arttıracaktır.
Yeni yatırım alanında ise var
olan şirketlerin yeni yatırımları ile
işe yeni başlayacak olan girişimcilik
odaklı yatırımları çok iyi koordine
etmemiz gereklidir. Büyük şirketler
kendi olanakları ile Ar-Ge çalışmalarını elbette bir noktaya getirebilirler ama yeni bir girişimcilik, inovas-

Sürdürülebilir büyüme için
girişimcilere ihtiyaç var
Girişimciliği özendirmek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme
sürecinde iş kurma kabiliyetine sahip girişimcilere duyulan ihtiyaca
dikkat çekmek, girişimciliğin yenilikçilik–yaratıcılık performansını daha
çok öne çıkararak bu sürece katkıda bulunmak amacıyla, her yıl Mart
ayının ilk haftasında Girişimcilik Haftası kutlanıyor. Bu kapsamda
yayınlanan Girişimcilik İstatistikleri, İş Kayıtları ve Hanehalkı İşgücü
Anketi kaynaklı göstergeleri içeriyor. İşveren girişimlere ilişkin doğum,
ölüm, hayatta kalma ve sahibi kadın olan girişim göstergeleri İş Kayıtları kaynaklı. İşveren girişim, herhangi bir referans yılda en az bir ücretli
çalışanı ile aktif olan girişimleri ifade ediyor.

yon odaklı bir çalışma birden bire o
büyük çalışmaları altüst edebilir.
Bu nedenden dolayı büyük sermaye ile girişimci sermayeyi de bir
platformda toplayabilmek, onların
sektörel ve ürün bazında çalışmalarını koordine etmek de gereklidir.
Yeni girişimcilerin, küçük
teknoloji firmalarının ve büyüme
evresindeki KOBİ’lerin küresel
birer oyuncu olmasının yolu, önce
iç pazardan pay alabilmelerine bağlıdır. Bu iç piyasa çalışması onlara
tecrübe, referans ve kaynağa ulaşma
olanağı sağlayacaktır.
11’inci Kalkınma Planı perspektifinde desteklerin kurgulanmasında
uzun vadeli bir bakış oluşturulmalıdır. Gelişim belli kademeler içinde
piyasa şartlarına göre yayılmalıdır.
Ürünlerin yerlileştirme sürecinde KOBİ’lerimizin yetkinliklerinin
oluşturulmasına ve geliştirilmesine
odaklanılmalıdır. Bunun içinde
verimlilik artışlarının hızlandırılması ve KOBİ’lerin kabiliyetlerinin
güçlendirilmesi için çalışmalar
yapılmalıdır.

analiz
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TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ’>Z>İLGİLİ KÜRESEL ENDEKSLERDEKİ SIRALAMASI

E<^
Küresel Girişimcilik Endeksi
Küresel Rekabetçilik Endeksi
Küresel Yenilikçilik Endeksi
İş Yapma Kolaylığı Endeksi
ŬŽŶŽŵŝŬ^ĞƌďĞƐƚůŝŬŶĚĞŬƐŝ
Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Çekicilik Endeksi;ϮϬϭϲͿ
İnsani Kalkınma Endeksi
<ĂǇŶĂŬ͗ŬŽŶŽŵŝƐƚͬϮϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϴ

ϮϬϭϯͲϮϬϭϰ ϮϬϭϴͲϮϬϭϴ
ϰϬͬϭϮϭ
ϯϳͬϭϯϳ
ϰϰͬϭϰϰ
ϱϯͬϭϯϳ
ϱϰͬϭϰϭ
ϰϯͬϭϮϳ
ϲϵͬϭϴϵ
ϲϬͬϭϵϬ
ϲϰͬϭϴϰ
ϲϬͬϭϴϬ
ϰϬͬϭϮϭ
ϯϬͬϭϮϱ
ϳϮͬϭϴϴ
ϳϭͬϭϴϴ

64 ÜLKE ARASINDA TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİLİK İZLEME ÇALIŞMALARI



OLUMSUZ GÖRÜNEN ALANLAR
Girişimcilerde Kadın / Erkek Oranı
^ĂŶĂǇŝǇĞYönelik Girişim
ĞƐĂƌĞƚDüzeyi
zenilikçi Girişimcilik ve İhtiyaç Kaynaklı Girişimcilik
zenilikçi Girişimlerde Kadın / Erkek Oranı
Çalışanların Girişimciliği
Girişimcilerin Statüsü
Girişimcilik Yetenekleri

ϮϬϭϲ–ϮϬϭϳ
ϲϬ
ϱϲ
ϰϲ
ϯϲ
Ϯϴ
Ϯϲ
Ϯϰ
ϮϮ

OLUMLU GÖRÜNEN ALANLAR
Yeni İstihdam İmkanları Olacağı Beklentisi
Bir Kariyer Olarak Girişimcilik
Erken Aşama Girişimcilik Çalışmaları
İş Kurma Oranı
Girişimcilik Niyetleri
Girişimcilik Fırsatları
Yenilikçilik

ϮϬϭϲ–ϮϬϭϳ
Ϯ
ϱ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϳ
ϭϵ
ϭϵ

<ĂǇŶĂŬ͗dŚĞ'ůŽďĂůŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐŚŝƉDŽŶŝƚŽƌ

Yerli ürünlere dönüş hususunda kamunun tüm kanalları gerekli
desteği vermelidir. Kamu gerektiği
yerde talep ettiği ürünü bulamıyorsa da, onun üretilmesi için yönlendirici, planlayıcı, gerekirse katılımcı olmalıdır. Bunun için de uzun
vadeli kamu ihtiyaçları önceden
belirlenerek ilgili sektörlerle paylaşılmalı ve talep edileceği zamanda
hazır olmanın yolları aranmalıdır.

İşveren girişimlerin 2016’da
doğum oranı yüzde 13
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), 2014-2016 dönemi girişimcilik istatistiklerini açıkladı.
İşveren girişimlerin 2016 yılında doğum oranı yüzde 13 oldu.
İşveren girişimlerde en yüksek
doğum oranı, 2016 yılında yüzde 30
ile ‘Toptan ve perakende ticaret;
motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı’ sektöründe
gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla,
yüzde 14,5 ile ‘İmalat’ ve yüzde

11,4 ile ‘İnşaat’ sektörleri takip etti.
Hukuki durumlarına göre, işveren
girişimlerden 2016 yılında doğanlar
arasında en yüksek oran yüzde 71,3
ile ferdi mülkiyetler oldu. İşveren
girişimlerden 2016 yılında yeni doğanların istihdamının yüzde 47,7’si
ferdi mülkiyetlerde oluşturuldu.
İşveren girişimlerin 2014
yılında ölüm oranı yüzde 11,5 oldu.
İşveren girişimlerde en yüksek
ölüm oranı yüzde 31,9 ile ‘Toptan
ve perakende ticaret; motorlu
kara taşıtlarının ve motosikletlerin
onarımı’ sektöründe gerçekleşti.
Bu sektörü sırasıyla yüzde 16,2 ile
‘İmalat’ ve yüzde 10,4 ile ‘Ulaştırma ve depolama’ sektörleri takip
etti. Hukuki durumlarına göre,
işveren girişimlerden 2014 yılında
ölenler arasında en yüksek oran
yüzde 73,4 ile ferdi mülkiyetler
oldu. 2014 yılında ölen işveren
girişimlerde istihdam kaybının
yüzde 47,7’si ferdi mülkiyetlerde
gerçekleşti. İşveren girişimlerden
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2015 yılında yeni doğanların yüzde
82,9’u 2016 yılında hayatta kaldı.
İşveren girişimlerden 2015 yılında
yeni doğup 2016 yılında hayatta kalanların yüzde 66,2’sini ferdi mülkiyetler oluşturdu. Hayatta kalan
ferdi mülkiyetlerin istihdamının,
hayatta kalan işveren girişimlerin
istihdamına oranı yüzde 41,8 oldu.

Kadın farkı
Sahibi kadın olan ferdi mülkiyet işveren girişimlerin oranı 2016
yılında yüzde 18,7 oldu. Hukuki
durumu ferdi mülkiyet ve sahibi
kadın olan işveren girişimlerin
oranı yıllar itibariyle artma eğilimi
gösterdi. Sahibi kadın olan ferdi
mülkiyet işveren girişimlerin oranının en yüksek olduğu büyüklük
grubu ise ‘1-4’ çalışana sahip
girişimler oldu. Toplam istihdam
içinde 2016 yılında işveren olarak
çalışanların payı yüzde 4,6 oldu.
Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde
işveren olarak çalışanlar içinde kadınların oranı bir önceki yıla göre
0,9 puan artış ile yüzde 9,0 olarak
gerçekleşti.

Yaş ve eğitim
Tarım dışı sektörlerde işveren
olarak çalışanların yaş gruplarına
göre dağılımında en yüksek pay
yüzde 36,7 ile 35-44 yaş grubunda
gerçekleşti. Eğitim durumuna göre
işveren olarak çalışanlar arasında
ilkokul mezunlarının oranı yüzde
28,6, ilköğretim, ortaokul ve dengi
meslek okul mezunlarının oranı
yüzde 14,5 oldu. Ayrıca tarım dışı
sektörlerde çalışan işverenlerin
yüzde 16,6’sını genel lise, yüzde
27,8’ini ise yüksekokul veya fakülte
mezunları oluşturdu. Önceki yıl ile
karşılaştırıldığında, tarım dışı sektörlerde çalışan işverenler arasında
ilkokul mezunlarının payı 0,7 puan
azalırken, yüksekokul veya fakülte
mezunlarının payı 1,4 puan arttı.
Derleyen: Hüseyin Doğan (İAOSB)

osblerden
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Lojistik avantajları arttıkça
ALOSBİ’ye yatırımcı
ilgisi de artıyor
İ

zmir’in kuzey aksında
yer alan, stratejik konumu ve lojistik avantajlarıyla dikkat çeken
Aliağa Kimya İhtisas
ve Karma OSB (ALOSBİ); kentin
deniz, demir ve karayolları bağlantılarını güçlendirmek için yapımı
devam eden ya da proje aşamasında olan yatırımların getirisinden
en çok yararlanan sanayi bölgesi
olarak dikkat çekiyor. 66 parselde
üretimin, 16 parselde ise tesis yatırımlarının devam ettiği ALOSBİ,
son dönemde yatırımcının daha da
çok ilgisini çekmeye başladı.
Dünyanın en büyük terminal işleticilerinin hizmet
verdiği, İzmir’in en yüksek
konteyner elleçleme
kapasitesine sahip,
Türkiye’nin ise gemi
hareketliliğinde
ikinci sıradaki liman

bölgesi olan Nemrut Liman Bölgesi
(Aliağa limanları), Türkiye’nin en
büyük limancılık merkezlerinden
birine dönüşüyor. Buradaki limanların demiryolu ile Anadolu’ya
bağlanıyor olması, otoyolun da
yakın zamanda bitecek olmasıyla
ALOSBİ; ihracata yönelik üretim
yapmak amacıyla yer arayışında
olan yatırımcı için önemli bir cazibe
merkezi haline geldi.
İzmir’i Çanakkale üzerinden
Avrupa’ya bağlayacak ve 2018 yılı
sonunda bitmesi planlanan otoyol
projesinin de yapımının sürmesiyle lojistik olanaklarının daha
da artacağı düşünüldüğü için son
dönemde daha güçlü bir yatırımcı
ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyen
ALOSBİ Bölge Müdürü Harun
Ardıç, “Aliağa’nın cazibe merkezi
olmasını sağlayan projelerden biri
olan İzmir-Çanakkale otoyolunun
Menemen-Aliağa-Çandarlı etabının
sona ermesi ALOSBİ’ye giriş-çıkışları son derece
rahatlatacak. Bunun
yanında İzmir Alsancak
Limanı’na yanaşama-

yan büyük gemilerin yanaşabildiği
ve hızlı hizmet alabildiği Aliağa
limanları bölgeye hızlı bir büyüme
ivmesi sağlamış durumda. İzmir-Çanakkale Otoyolu bittiğinde, karayolu ile Avrupa’ya ulaştırılacak yükler
için, İstanbul’un trafik yoğunluğuna alternatif yeni bir doğrudan
Avrupa bağlantısı sağlanmış olacak.
Hammaddeye yakınlık konusunda
da güçlü avantajlarımız bulunuyor.
Petkim ve Tüpraş’ın varlığı ile
demir-çelik endüstrisinin Aliağa’da
kümelenmiş olması, bu hammaddeleri kullanan firmaların da bölgemizde yoğunlaşması için bir çekim
gücü oluşturuyor” diye konuştu.

Parseller 5 bin ile 266 bin
metrekare arasında
ALOSBİ’deki toplam 348 sanayi
parselinin yarısından çoğunun satılmış olduğunu, 66 parselde üretimin
sürdüğünü, 16 parselde ise firmaların yatırımlarına devam ettiğini
bildiren Harun Ardıç, “ALOSBİ’de
en küçük parselimiz 5 bin metrekare, en büyük parselimiz ise
266 bin metrekare büyüklüğünde.

osblerden
Yatırımcıya yüzde 70 kapalı alan
oluşturma imkanı sağlıyoruz. Doğalgaz, içme suyu, atıksu, elektrik,
fiber internet ve haberleşme ağları
altyapısı tamamlandı. Türkiye’nin
tümüyle galeri altyapı sistemine
sahip tek sanayi bölgesi ALOSBİ.
Bu galeriler sayesinde tüm altyapı
parsellerin girişine kadar getirildi. Yatırımcı herhangi bir altyapı
çalışmasıyla uğraşmadan doğrudan faaliyetlerine başlayabiliyor.
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve
itfaiye destek birimleri kurulmuş
durumda. Atıksu arıtma tesisimiz
de Mayıs 2017’de faaliyete geçti”
şeklinde konuştu.
Büyük parselleri olduğunu dile
getiren Ardıç, hedeflerinin buraya
yoğun yan sanayisi olan büyük bir
ana üreticiyi çekmek olduğunu ve
bu yönde görüşmelerinin sürdüğünü, bunu başarmaları halinde ise
ALOSBİ’nin çok kısa bir sürede
dolacağını ifade etti. Toplam
alanlarının yüzde 40’ının Kimya
İhtisas Bölgesi olarak bu sektördeki firmalara ayrıldığının hatırlatan
Harun Ardıç, bu sektörden de ilgi
yüksek olduğunu, enerji konusunda da güçlü firmaların yatırım için
gelip görüştüklerini söyledi.
ALOSBİ açısından 2018’in de
olumlu devam edeceğini, bölgelerine ilginin yüksek olduğunu
aktaran Ardıç; yaklaşık son iki
yıldır süren durumun devam etme-
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sini beklediklerini söyleyerek şöyle
konuştu:
“Son yıllarda yaşanan iç ve dış
kaynaklı ekonomik, siyasi, vb. krizler sırasında bile bölgemizde yatırıma başlayan birçok firma oldu.
Bu da ALOSBİ’ye olan güvenin
göstergesi. Bölgemizde faaliyete
geçen firmalarda istihdam sayısı
3 bini geçti. Şu anda inşaatı süren
ve yakın zamanda tamamlanması
planlanan fabrikaların üretime
geçmesi ile istihdam sayısı kısa
sürede iki katına çıkacak. Bölge
tam dolduğunda ise istihdam sayısının 50 bine ulaşması planlanıyor.
Burasının gelişmesi Aliağa’nın
gelişmesini de hızlandırıyor. İlçede
iş otelleri kurulmaya başlandı. Hizmet sektörü daha da gelişecektir.”

Küçük sanayi sitesi dahil
birçok proje hayata geçiyor
ALOSBİ bünyesinde kısa
sürede faaliyete geçirdikleri bazı
çalışmalara da değinen Ardıç; tüm
bölgenin güvenlik kameraları ve
yönlendirme levhalarıyla donatıldığını, bölgeyi çeviren çitlerin ve
bölge içindeki asfalt yolların elden
geçtiğini ve Aliağa İZBAN’dan
gelip bölge içindeki ring hattını
dolaşarak tekrar Aliağa İZBAN’a
dönen dolmuşların sefere başladığı bilgisini verdi. ALOSBİ
Bölge Müdürlüğü’nün yanı sıra
birçok eğitim, sosyal tesis, hizmet
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Rakamlarla ALOSBİ:
l Aliağa limanlarına uzaklık:
12 km l Çandarlı liman projesine uzaklık: 25 km l Otoban
girişine (yapımı sürüyor)
uzaklık: 400 m
l Demiryoluna uzaklık: 14 km
l Toplam alan: 10 milyon m²
l Kimya OSB sanayi parseli:
2 milyon m2 l Karma OSB
sanayi parseli: 2,8 milyon m2
l Yeşil alan: 3 milyon m2
l Sanayi parseli sayısı: 348
l Üretimdeki parsel sayısı:
66 l İnşaat halindeki parsel
sayısı: 16 l Altyapı yatırımı:
200 milyon Euro l Altyapı: 56
km. galeri (tünel) sistem
l Yollar: 43 km. asfalt
l Kurulu güç: 400 MVA
l Doğalgaz İstasyonu: 150.000
m3/saat l Su kullanım kapasitesi: 2,8 milyon m3/yıl l
Atıksu arıtma kapasitesi: 3.500
m3/gün l İstihdam hedefi:
Yaklaşık 50 bin kişi

alanları, vb. bölümlerin bulunacağı
kompleksin de master planlarının
hazırlanıp projelendirme çalışmalarının başladığına dikkat çeken
Harun Ardıç, “Bölgedeki firmaların kalifiye eleman ihtiyacını
karşılamak hedefiyle meslek lisesi
kurulmasıyla ilgili çalışmaları da
başlattık. Bunun yanında bölgedeki firmaların işlerini yaptırabileceği ve diğer irili ufaklı ihtiyaçlarını giderebilecekleri Nemrut
Küçük Sanayi Sitesi’nin (NKSS)
ilk etap satışları tamamlandı ve
inşaat aşamasına geçildi. İlk etapta
98 adet dükkan inşa edilecek.
Bölgenin doluluk oranı arttıkça
üyelerimize sunduğumuz hizmetler de artacak. Bunun yanında
Aliağa’dan Bergama’ya uzatılacak
olan İZBAN hattının bir istasyonu
ALOSBİ kapısına kurulacak. Bu
hat çalıştığında ALOSBİ’deki firmaların servis hizmetleri azalacak,
personel ulaşımı da kolaylaşacak”
dedi.

osblerden
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Anadolu OSB katılımcı
demokrasiye geçiyor

Planlı
sanayileşmenin,
yenilikçi
ruhun tüm
uygulamalarına
yansıdığı
Anadolu
OSB, deneyimli yöneticileriyle,
katılımcıları
ve paydaşlarıyla hizmete devam
edecek.

A

nadolu OSB’nin kurucu
ortakları S.S. OSİAD
Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ve S.S. Orta Büyüklükte Sanayi Toplu İşyeri
Yapı Kooperatifi’nin Kapanış Genel
Kurulları yapıldı. Genel Kurullarda
işlevlerini yerine getiren bu kooperatiflerin kapatılmasına oybirliği ile karar
verildi. Anadolu OSB, kooperatiflerin
tasfiye süreçlerinin tamamlanmasıyla
beraber yapı kullanma izni almış katılımcılardan oluşan genel kurul oylarıyla
seçilen Yönetim Kurulu tarafından
idare edilecek.

Katılımcılar kendi
yönetimini belirleyecek
Genel Kurul’ da konuşma yapan
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Kutsi Tuncay, tasfiye ile kooperatif

ortaklarının Anadolu OSB Katılımcısı
olarak yatırımlarının hedefledikleri
noktaya geldiğini kaydetti.
Tuncay, “Hayatımızın büyük bir
bölümünü ayırdığımız kooperatifleşme
ve sonucunda Anadolu OSB’nin kuruluşunu hep bir sistem içerisinde yaptık.
Bugüne kadar olan gelişmelerin de hep
olumlu olması için uğraştık. Bundan
sonraki hedeflerimizi de gerçekleştirmek için azimle ve ilk günkü hevesle
yol alacağız. Yatırımcılığın verdiği girişimcilik ve yaratıcılıkla sizlerin yanında
olacağız. Bölgemiz de temel hedeflerimiz arasında olan katılımcı demokrasi
ile yönetileceğiz” dedi.

Ana alanda boş
parsel kalmadı
Konuşmasının devamında Tuncay,
Anadolu OSB’nin hızla gelişen pozitif

osblerden
değişim sürecine
değindi. Tuncay,
“2002 yılında
kurulan Bölgemizin ana alanında
2005 yılında başlayan kamulaştırma
işleri 2007 yılında 233
parselin bulunduğu
300 hektar büyüklüğündeki ana alanın altyapı
çalışmaları ise 31.12.2017
tarihinde tamamlanmıştır.
Ana alanımızda tahsis
edilmemiş boş parsel bulunmamaktadır. 2017 yılı sonu itibariyle
58 fabrikada üretime geçilmiş
olup, yaklaşık 2000 kişiye istihdam
sağlanmıştır. 41 fabrikanın ise
üstyapı inşaatları çeşitli aşamalarda devam etmektedir. 2018 yılında
altyapıları tamamlanan parsellerin
3.Etap kurasında belirlenen katılımcılara teslimi yapılacaktır. Öte
yandan ilave alan kamulaştırma
işlemlerimiz devam etmektedir”
diye konuştu.

Meslek yüksekokulu
için geri sayım başladı
Hızla büyüyen Anadolu
OSB’de nitelikli personel talebinin
de arttığını belirten Tuncay, hem
mesleki eğitime destek olunması
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hem
de işgücü
ihtiyacının karşılanması
amacıyla önümüzdeki günlerde
meslek yüksekokulunun temelini
atacaklarını duyurdu.
Hüseyin Kutsi Tuncay, “Başkent Üniversitesi ile işbirliğimiz
çerçevesinde Bölgemize kuracağımız meslek yüksekokulunu 2018
eğitim öğretim yılında faaliyete
geçirmeyi amaçlıyoruz. Okulun
önümüzdeki günlerde temelini
atacağız. Ayrıca bu yüksekokulda sürdürülebilir mesleki eğitim
kursları ile talep eden vatandaşların ve Bölge çalışanlarının meslek
edinmeleri sağlanacak” dedi.

Havzanın cazibe merkezi,
yaşam alanına dönüşecek
Konuşmasının devamında
Tuncay, şunları ifade etti: “2018
hedeflerimiz arasında Başkent
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Üniversitesi ile birlikte
tasarladığımız ortak
kullanım alanlarında
Bölgemizin önceliklerine göre çarşı,
otel, kreş, sağlık
tesisi, eğitim
tesisleri, dini
mekan, ticaret
alanları, spor alanları,
ağaçlandırma vb. sosyal alanların
oluşturulması bulunmaktadır.”

Bölgemiz ülkemize
ilelebet hizmet edecektir
Tuncay, sözlerini şöyle sonlandırdı: “İnsan ömrü için uzunca bir
süre olan 20 yılda yarattığımız bu
ekonomik değer, ilelebet Türkiye
Cumhuriyeti’ne hizmet edecektir.
Bizler dün öngördüğümüzü bugün
gerçekleştirerek, yarına somut bir
gerçeği bırakıyoruz. Her alanda
modernizasyona uğramış günümüz
dünyası bir ekonomik paylaşım
savaşında iken başlattığımız bu
‘üretim taarruzu’, omuzladığımız
en kıymetli ve önemli değerdir.
Planlı sanayileşmenin, yenilikçi ruhun tüm uygulamalarına yansıdığı
Anadolu OSB’de deneyimli yöneticilerimizle, katılımcılarımızla ve
paydaşlarımızla ülkemize hizmet
etmeye devam edeceğiz.”
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K

amu sanayi işbirliğinde bir örnek adım da
Anadolu Organize
Sanayi Bölgesi’nde
(Anadolu OSB) atıldı.
Ankara Valisi Ercan Topaca, Vali
Yardımcısı Bilal Bozdemir, Sincan
Belediye Başkanı Murat Ercan,
Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürü Vehbi Konarılı ve Valiliğe
bağlı İl Müdürleri Anadolu OSB’de
üreticilerle bir araya gelerek, taleplerini değerlendirdi.

Tuncay: Bölgemizde
yerleşik hayat başlamalı
Toplantı, Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi
Tuncay’ın Bölgenin kuruluş ve gelişim sürecini anlatmasıyla başladı.
Tuncay, “Bölgemizde şu an 40
fabrikamız çeşitli aşamalarda inşaat
halinde olup, 59 firmamız üretimdedir. Bizler 2002 yılından itibaren
tamamen kendi kaynaklarımızla
bu işleri yaptık. Hiç kamu kaynağı
kullanmadık. Bölgemizde 2 bin,
toplam sanayi havzasında ise 10
bin kişi çalışmaktadır. Bölgemizin
hızlı gelişimi için yerleşik hayatın
başlaması gerekmektedir. Bu nedenle toplu konut alanının altyapı
ihtiyaçları giderilmelidir” dedi.

Başkent meslekli
hale getirilmelidir
Ankara’nın hızla sanayi kenti
olma yolunda ilerlediğine işaret
eden Tuncay, buna karşın ciddi bir
işsizlik olduğuna dikkat çekti ve
ekledi:
“Burası yakın bir zamanda 1250
orta ölçekli firmanın 60 bin ile 300
bin arası vatandaşımızın istihdam
edileceği bir havza olacaktır. Bu
Ankara’ nın işsizlik problemini
büyük ölçekli çözecektir. Bugün
istihdamlarımızı çevre ilçelerden
karşılıyoruz ancak nitelikli eleman
ihtiyacında ciddi sıkıntımız devam

Anadolu OSB’de
sanayi zirvesi
Kamu ve sanayi işbirliğinde örnek
bir çalışmaya imza atan Anadolu
OSB, Ankara Valisi Topaca’nın da
katılımıyla toplantı yaptı.

ediyor. Başkentteki işsiz nüfusun
meslekli hale getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda kamunun katkılarına ihtiyacımız var. Biz kendi içimizdeki problemi çözebilmek adına
Polatlı Belediyesi ve Polatlı Meslek
Lisesi ile işbirliği yapıyoruz. Badem
ağaçlarının geliri ile mesleki eğitim
alan öğrencilere destek oluyoruz ve
burs verdiğimiz öğrencileri bölgede
yaz çalışması ile staj yaptırıyoruz.
Bu uygulamadan çok verim aldık fakat yetmiyor. İşbirliği halinde olduğumuz üniversite ile mesleki eğitim
alan öğrencilerin Bölgemizde staj
yapmasını sağlıyoruz. İstiyoruz ki,
yaratıcı düşünce ile üretimin gücü
birleşsin ve yüksek katma değerli
ürünlerle Ülkemize daha çok katkı
sağlayalım. Nitelikli eleman ihtiyacı
konusunda kamu işbirliklerimizi
artırmalıyız.”

Sanayi havzasının yol ve ulaşım
sorununa değinen Tuncay, toplu
ulaşım probleminin çözüme kavuşturulmasını talep etti.
Tuncay, “Buranın sorunlarının
başında yol ve ulaşım gelmektedir.
Hem personel taşımada hem de
üretimdeki lojistik faaliyetlerde
sıkıntı yaşamaktayız. Karayolu
ulaşımı için proje başladı. Yol
projesinin tamamlanması bizi büyük
ölçekli rahatlatacaktır. Banliyö
tren hatlarının devreye girmesi
gerekiyor. Ayrıca bölgeye toplu
ulaşım sağlanmasını istiyoruz” diye
konuştu.

Bütün çabamız ülkemiz için
Tuncay, sözlerini şöyle tamamladı:
Üretmeden kazanmak, üretmeden harcamak, üretmeden dik
durmak mümkün değil. Onurlu

osblerden
yaşamak için de üretmeye ve zenginliğe ihtiyaç var. Bağımsızlığın
temelinde ekonomik bağımsızlık
yatıyor. Bütün çabamız Ülkemize,
vatanımıza bir miras bırakmak ve
ışık tutabilmektedir. Bu anlamda
sorunlarımızın çözümüne ilişkin
çağrımızı karşılıksız bırakmayan
Ankara Valimize, kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum.

Vali Topaca: Ülkenin
geleceği üretimle doğru
orantılıdır
Devletimizin, sanayiye bakışının pozitif olduğuna dikkat
çekerek sözlerine başlayan Vali
Topaca, sanayicilerin karşılaştığı
problemlerin çözümü için devlet
ile üreticilerin bir araya gelmesinin
çok önemli bir fonksiyon olduğunu
ifade etti.
Topaca, “Ülke olarak hedefleri
olan bir ülkeyiz. Daha çok üretmeyi, daha çok ihracat yapmayı,
istihdam sorununu çözmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla Vali olarak,
ülkenin geleceğinin, refahının,
güvenliğinin üretimle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Eskisi
gibi Devlet istihdam kapısı değil,
koordinatördür. Üretim yapacakların önünü açan bir organizasyon
gibi düşünüyoruz” dedi.
Devletin özellikle vatandaşları
talepleri doğrultusunda hastane,
okul gibi tüm ihtiyaçlarına
cevap verdiğini söyleyen
Vali Topaca, istihdam
konusunda sanayicilere
büyük iş düştüğünü kaydederek, istihdam konusunda ilgili kamu kurumların her türlü yardıma
açık olduğunu kaydetti ve
şöyle devam etti:
“Bizler sizlerin
yardımcısıyız. Yapacağınız yatırımlarda, kamu
kaynaklarına erişimde,
yatırım kararlarının alın-
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masında sizinle birlikteyiz. Bugün
bu toplantıyı tertip etmemizin
sebebi de budur. Tüm sorunlarınızı
ve taleplerinizi dinleyerek, çözüm
yolunda birlikte ilerleyeceğiz.
Elbette ulaşımla ilgili, eğitimle
ilgili, bazı altyapı ile ilgili sorunlar
var. Bunlar çözülemez sorunlar
değil. İçme suyu ile ilgili sorunlar
var DSİ İl Müdürümüz yanımızda.
Toplu konutların içme suyu problemi çözülecek. Bizde eş zamanlı
olarak bu konutlarda ikamet edeceklerin çocukları için ilkokuldan
liseye kadar tümünün planlamasını
yapıyoruz. İnşallah bunları sizin
tahmininizden daha hızlı adımlarla
sonuçlandıracağımıza inanıyorum.
Allahın izniyle burada ne konuştuysak, hepsinin takipçisi olacak ve
sorunları aşacağız. Biz kamu kurumları olarak, yaptığınız yatırımlarda önünüze engel değil, adeta
önünüzü açan bir öncül kuvvet gibi
çalışmak istiyoruz.”
Vali Topaca, sözlerini tamamlarken Anadolu OSB’nin gölet,
ağaçlandırma gibi yapılanmalarından övgü ile bahsetti ve ekledi:
“Göletiniz, farklı ve güzel bir
çalışma. Etrafında ki ağaçlandırma
ve peyzajı artırmaya yönelik katkılarımız olacak. Biz sizin taleplerinize duyarlıyız. Sizin yapacağınız
yatırımlara duyarlı ve yardımcınızız.”
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Geniş katılımla yapılan toplantıda konuşmaların ardından Anadolu OSB yatırımcıları sorunlarını
dile getirdi ve ilgili il müdürleri ile
çözüm önerileri masaya yatırıldı.
Toplantıda Vali Ercan Topaca’nın
üreticilerden gelen problemlerin
giderilmesi konusunda ivedilikli çalışma başlatılması ifadeleri
dikkat çekti. Toplantıdan sonra ise
Anadolu OSB Çanakkale Şehitler
Anıtı, Bademlik alanı, Türkiye’nin
250 Milyon TL’lik ihracatını
karşılayan ilk yerli tünel açma
makinesini üreten E-Berk Makine
A.Ş., Ader Savunma A.Ş., Ulusoy
Elektrik A.Ş. gezilerek program
sonlandırıldı.

Kimler katıldı?
Toplantıya Ankara Valisi Ercan
Topaca, Vali Yardımcısı Bilal
Bozdemir, Sincan Belediye Başkanı
Murat Ercan, Sincan Kaymakamı
Abdullah Küçük, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr.
Özkan Ünal, Çevre ve Şehircilik İl
Müdür Vekili Tuna Cebecioğlu, DSİ
Beşinci Bölge Müdür Vekili Mahmut Dündar, ASKİ Genel Müdürü
Prof. Dr. Cumali Kınacı, Demiryolları 2. Bölge Müdürü Mahmut
Yetkin, Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürü Bülent Korkmaz, Sincan
İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem
Solmaz, OSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Kurt, Çırak Eğitim
Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç,
Anadolu OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Yönetim Kurulu Üyeleri ve sanayiciler
katılım sağladı.
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Anadolu OSB, kadın
istihdamında örnek
A

nadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu
OSB) fabrikalarda
çalışan kadınlarla 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde anlamlı bir
etkinliğe imza attı. Bölgede çalışan
çok sayıda kadının katılım sağladığı
etkinlikte Polatlı Belediye Başkanı
Mürsel Yıldızkaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay en
fazla kadın istihdamı yapan firmalara
plaket takdim etti.
Anadolu OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tuncay, üretimde kadın
emeğinin önemine dikkat çekerek,
kadın istihdamının artırılması çağrısında bulundu.
Tuncay, “TÜİK verilerine göre,
kadınların istihdama katılım oranı
yüzde 28 seviyesinde iken, sanayi
sektörü baz alındığında bu oran
yüzde 15’e düşüyor. Kadınların
istihdam oranını artırmak ve ucuz
işgücü zihniyetinden uzaklaştırmak
en az siyasi erk kadar iş dünyasının
da görevi haline gelmelidir. Anadolu
OSB olarak bu konuya hassasiyetle
yaklaşıyor ve katılımcılarımıza çağrıda bulunuyoruz. Yatırımcılarımızın
da destekleriyle Bölgemizde kadın
istihdam oranı Türkiye sanayisinde
kadın istihdam oranının üzerine
çıkarak yüzde 25 seviyesindedir.
Bunun birçoğu da çevre ilçemiz
Polatlı’dandır” dedi.

Üretmeyen kadın
başı dik gezemez
Kadınların mesleki eğitiminin
önemine dikkat çeken Tuncay, “Neşet Ertaş’ın ifade ettiği gibi kadınlar
insandır, biz insanoğluyuz. Siz çok

önemlisiniz ve başaramayacağımız
hiçbir iş yok. Ancak unutulmaması gerekir ki; üretmeyen kadının
da, üretmeyen ülkenin de başı dik
duramaz. Ekonomik bağımsızlık
çok önemlidir. Çocukların ancak
özellikle kız çocuklarının okuması ve meslek edinmesi görevimiz
haline gelmelidir. Kadınlara yapılan
eşitsizliklerle, şiddetle ve her türlü
istismarla başka türlü baş edemeyiz”
ifadelerini kullandı.
Tuncay, konuşmasını şöyle
sonlandırdı: “Bölgenin tüm ihtiyaçlarını belirledik. Bütün planlamalarını
bitirdik. Meslek yüksekokulunun
ardından kreş yapmayı planlıyoruz.
Kadın çalışanların artması için bizim
yanımızda olun. Daha fazla meslekli
kadın, daha fazla ekonomik bağımsızlığı olan kadın için hep beraber
gayret edelim.”
Polatlı Belediye Başkanı Mürsel
Yıldızkaya da, Anadolu OSB ile çok
iyi bir işbirliği halinde istihdama
katkı vermeye gayret ettiklerini ifade

etti. Yıldızkaya, “Türk milleti ilk kurduğu devletlerden beri kadınlar baş
tacıdır. Bizim tarihimizde kadına her
zaman hürmet ve saygı vardır. Çünkü
kadın toplumun temel direğidir.
Belediye Başkanı olarak, kadınlara
karşı pozitif ayrımcılık yapmaya gayret ediyorum. Ulu Önder Atatürk,
bugün demokratik olarak bildiğimiz
milletlerin çok öncesinde kadınlara
pek çok hakkı verdi. Geçen süreçte
istediğimiz ivmeyi yakalayamadık
ama umarım bundan sonra yakalarız.
Özellikle iş hayatında ve tüm alanlarda kadınların daha ön planda olduğu
bir Türkiye inşa ederiz” dedi.
Anadolu OSB’de en çok kadın çalışan sayısını yakalamış Nin
Çikolata A.Ş., İnvamed Sağlık A.Ş.
ve İstem Medikal Ltd. Şti.’ye plaket
takdim edildi.
Etkinlik Doç. Dr. Şükran
Akpınar’ın “Gökyüzünün yarısını
kadınlar taşır” başlıklı sunumu ile
başarıyı yakalamış kadınlar anlatılarak sonlandırıldı.
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Anadolu OSB’den 18 Mart
anısına Türkiye’ye miras
A

nadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu
OSB) Çanakkale
Destanı’nın 103.
yıldönümünde Meslek Yüksekokulu ve Sürekli Mesleki Eğitim
Merkezi’nin temelini attı.
Anadolu OSB Çanakkale
Destanı 103. Yıl Etkinliğine
Başkent Üniversitesi Kurucu
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, Rektör Prof. Dr. Ali Haberal,
Ankara Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy, OSTİM
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı
Başkanı İbrahim Karakoç, Gazi
Üniversitesi Mezunları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Oya
Hacıalioğlu, Önceki dönem Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer
Eryılmaz, OSİAD Başkanı Ahmet
Kurt, CHP Ankara İl Başkanı ve
Anadolu OSB katılımcısı Adnan
Keskin, Anadolu OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi
Tuncay, Anadolu OSB Yatırımcıları, Klasik Otomobilciler
Kulübü, Polatlı Meslek Lisesi
idarecileri ve öğrencileri katıldı.
Etkinlik, Çanakkale Deniz
Zaferi’nin sunumu ile başladı.
Sunum sonrası Anadolu OSB
Çanakkale Şehitleri Anıtında gidilerek, burada Mustafa
Kemal Atatürk ve şehitler anıldı.
Ardından Başkent Üniversitesi
Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu ve Sürekli Mesleki Eğitim
Merkezi’nin temel atma töreni
düzenlendi.
OSB Kanunu’nda yapılan son
düzenlemeye göre, OSB içerisinde meslek yüksekokulunun

açılması halinde devletin destek
vereceğini ifade ederek sözlerine
başlayan Anadolu OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi
Tuncay, söz konusu kanun çıkmadan önce Başkent Üniversitesi
ile meslek yüksekokulu projesine
başladıklarını ifade etti.
Tuncay, “Üniversitenin imkanı sanayinin içinde olmadan,

OSB, diğer OSB’lerden çok farklı
özelliklere sahip. Bir farklılığı da
meslek yüksekokulu ile olacaktır” diye konuştu.
Başkent Üniversitesi Kurucu
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal da, hizmete talip olduklarını
belirtirken, “Çünkü bu ülkeyi kuranlar bizden bunu bekliyorlar.
Başkent Üniversitesi sanayinin

sanayinin imkanları üniversite
ile buluşmadan günümüzde
kalkınmak ve doğru üretim yapmak mümkün değildir. Meslek
yüksekokulunun gerçek anlamda
uygulaması Bölgemizde olacak.
Bizler iyi örnekler yaratmak
zorundayız. Yaptığımız bu eser
ülkemize mirastır” dedi.
Başkent Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Haberal, “Amacımız öğrencilerin en kısa sürede
burada eğitime başlamasıdır. Bu
Türkiye’de hizmete alınan önemli
bir örnek olacaktır. Anadolu

içindedir. Sanayide ehil, bilimde
ehil. Bu meslek yüksekokulu ile
Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı günde biz de üniversite ve sanayi işbirliğinin en
önemli temelini atıyoruz” dedi.
Ankara Vali Yardımcısı
Süleyman Hürrem Aksoy ise,
sanayinin gelişmesi, üretimin
kalkınması için üniversite ve sanayi işbirliğine dikkat çekerken,
“Başkent Üniversitesi ile Anadolu OSB’nin bu hayırlı girişimi
ülkemize örnek olacaktır” diye
konuştu.
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Organize Sanayi Siteleri,
Küçük Sanayi Siteleri
ve Teknoparklar

S

anayi ve teknolojinin
gelişme sürecinde
sanayi tesislerinin,
sektörel veya teknolojik gelişme düzeyinde
üretim yaptıkları bölgeler büyük
önem taşımakta ve ekonomik
katma değerin artışında büyük
rol oynamaktadır. Amaca uygun
olarak sitelerin yer seçimi, Ar-Ge
ve inovasyon çalışmalarını yapacak
finansmanın ve kadroların oluşturulması, başarının sağlanmasında ilk
adımlar olmaktadır.
Tüm sanayi bölge, site ve
teknoparkların temel amacı, sanayi
sektörünün geliştirilmesi ve mekân
taleplerine yanıt verilebilmesidir.
Şehirleşme ve sanayileşme ilişkilerini düzenlemek açısından da önemli
bir araç konumunda olan Organize
Sanayi Bölgeleri (OSB), birçok
ülkede sanayiyi, özellikle aşırı
nüfusu olan sanayileşmiş yöreleri

yönlendirmede “devlet politikası”
olmuştur. Günümüzde hızlı kentleşme, çevre kirliliği, insan sağlığı gibi
etkenler nedeniyle sanayi işletmelerinin birçok ülkede kentsel alanlar
dışında kurulmasının teşvik edildiği
bilinmektedir. OSB’lere yüklenen
fonksiyonlardan biri de, kentleşmenin planlı bir biçimde gelişimini
sağlayacağıdır.
OSB’lerde 1984 yılında yalnızca
4 bin TL’lik harcama söz konusu iken; 1990 yılına ulaşıldığında
yatırım harcamaları 77 bin TL’yi
bulmakta, kümülatif harcama ise
191 bin TL’ye ulaşmıştır. 1998 yılında yapılan harcamalar 10 milyon
500 bin TL’dir ve o tarihe kadarki
birikimli harcama 21 milyon TL’yi
bulmaktadır. 2011 yılında 39 milyon
320 bin TL, 2016’da ise tahmini
harcamanın yaklaşık 28 milyon TL
olduğu ve birikimli harcamaların
666 milyon 367 bin TL’ye ulaştığı

görülmektedir. Bu değerleri bugünkü fiyatlarla ele aldığımızda büyük
bir kaynağın OSB’lere aktarıldığı
görülmektedir.
Türkiye’deki 188 OSB’nin
117’si Marmara, Ege ve İç Anadolu
Bölgesi’nde yer almaktadır (toplam OSB sayısına oranı yüzde 62).
OSB alanı olarak ise bu 3 bölgenin
toplam içindeki oranı yüzde 71’dir.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinde ise toplam
28 OSB bulunmaktadır (yüzde 15).
Alan olarak bu 2 bölgenin toplama
oranı yüzde 14,8’dir.
Şehirlere ve bölgelere göre
dağılımda, Marmara, İç Anadolu ve
Ege Bölgeleri, OSB miktarı yüksek
ilk 3 bölgedir.

Küçük Sanayi Siteleri (KSS)
KSS’ler, Türkiye genelinde
1965’ten sonra yaygınlık kazanmıştır. Devlet desteklerinin özellikle

analiz
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
Toplam Bölge Alanı
57,490 hektar
Sanayi Parsel Alanı
35,095 hektar
Toplam Parsel Sayısı
38,307 adet
Üretim Yapan Tesis Sayısı
42,882 adet
İnşaat Aşaması Tesis Sayısı 5,626 adet
Proje Aşaması Tesis Sayısı 1,054 adet
Üretime Geçme Oranı
% 59
Mevcut İstihdam
979,196 kişi
İstihdam Kapasitesi
1,332,700 kişi
bu alanlara akıtılması önemli
rol oynamıştır. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki
2016 yılı itibarıyla
toplam
değerler
Küçük
Sanatlar
ve Sanayi BölgeToplam KSS Sayısı
adetGenel Müdürlüğü,
leri ve 470
Siteleri
Toplam İşyeri Sayısı
105,975
KSS’lerin
imar adet
planlarına uygun
Toplam İstihdamolarak 596,800
kişi
kurulması, üstyapı-altyapı
Bölgesel dağılımda
KSS’ler
için kredi
sağlanması ve inşaatların
yapmaktaMarmara ve Egedenetlenmesi
% görevini
31
İç Anadolu
% 20
dır.
Akdeniz ve Karadeniz
31
İstihdam%açısından
ele alınDoğu ve Güneydığında,
Doğu OSB’ler
% 19 ile KSS’ler
istihdam yaratıcı bir işlevi yerine
KSS’lerde üretimin
sektörel bazda dağılımı
getirememişlerdir.
Bölgelerde%kişi
Dövme, döküm, metal ve saç işleme
15,6
başına
katma
değer
12 bin 550
Otomotiv bakım-tamir ve yedek parça
% 16,9
dolar ile
22 binboru
dolarvs.
arasında% 12,7
Madeni eşya, makine
sanayi
değişmektedir.
Plastik eşya, sıhhi
tesisat, boruTesis
vs. başına katma
% 11,6
değerler
152 bin 798 dolar%ile 19,6
Marangoz ve ahşap
eşyaise
atölyeleri
milyon
389 binderi
604(fason)
dolar arasındaTekstil, konfeks.,
ayakkabı,
% 9,3
Diğerleri (yapı malz.,
bakır,dapirinç,
dır. Burada
bölgesel dengesizlik
% 24,3
çelik mutfak eşyası,
kimya boya)
göze gemi,
çarpmaktadır.
Toplam
% 100
OSB’ler ve KSS’ler toplam
ithalatın yüzde 12’sini, ihracatın
yüzde 13’ünü yapmışlardır. Bu
alanlara yapılan yatırımlar ve teşvikler göz önüne alındığında,
ihracat ağırlıklı

Proje Aşaması Tesis Sayısı
Üretime Geçme Oranı
Mevcut İstihdam
İstihdam Kapasitesi

1,054 adet
Yüzde 59
979,196 kişi
1,332,700 kişi
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2016 yılı itibarıyla toplam değerler
Toplam KSS Sayısı
470 adet
Toplam İşyeri Sayısı 105,975 adet
Toplam İstihdam
596,800 kişi
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gerçekleştirmekten uzak bir
görünümdedirler. Kuruluş sorunları ve kaynak yetersizliğinin yanı sıra, altyapı eksikliği
Bölgesel dağılımda KSS’ler
de beklenen yararları asgariye
Marmara ve Ege
% 31
indirmiştir.
İç Anadolu
% 20
Üniversite bünyesinde
Akdeniz ve Karadeniz
% 31
oluşturulan TeknokentDoğu ve Güney Doğu
% 19
ler (İTÜ,
ODTÜ,
KSS’lerde üretimin sektörel bazda dağılımı
Yıldız TÜ,
Dövme, döküm, metal ve saç işleme
% 15,6
Bilkent gibi)
Otomotiv bakım-tamir ve yedek parça
% 16,9
akademik
Madeni eşya, makine sanayi boru vs.
% 12,7
düzeyden
Plastik eşya, sıhhi tesisat, boru vs.
% 11,6
Marangoz ve ahşap eşya atölyeleri
% 9,6
araştırma–
Tekstil, konfeks., ayakkabı, deri (fason) % 9,3
geliştirme
Diğerleri (yapı malz., bakır, pirinç,
ve tasarım
% 24,3
çelik mutfak eşyası, gemi, kimya boya)
aşamasına
Toplam
% 100
ulaşamamış,
üniversibir yapı arz etmedikleri rahatlıkla
te-sanayi ilişkileri tüm çabalara
görülebilmektedir.
rağmen rayına oturtulamamıştır.
Bugün OSB ve KSS’lerden inÜniversite-sanayi ilişkileri altyaşaat ve proje safhasında bulunanpısının kurulamamasında sanayi
lar ile kamulaştırmada ve altyapı
kuruluşlarının Ar-Ge’ye ayırdıkları
aşamasında olanlar, halen üretimpayın düşüklüğü ve özgün ürün
de olanların yüzde 26’sı kadardır.
üretme potansiyelinin kullanılamaAncak yatırımcılar artık OSB’leri
ması önemli nedenler arasındadır.
tercih etmemekte, mevcut ve yapılÜniversiteler kaynak sorunlarını
makta olan OSB’lerde arz fazlası
aşamamış, merkezi bütçeden
görünmektedir.
üniversitelere ayrılan paylar yeterli
Teknopark veya Teknoloji
olamamıştır. Döner sermaye için
yeterli projeler bulunamaması, üniGeliştirme Merkezleri
versite-sanayi koordinasyonunun
Teknopark ve Teknokentlerin
yeterince kurulamamasından ve
kurulması ve geliştirilmesi süreci,
sanayicinin güvensizliğinden kaybaş- laması gerekenden çok daha
naklanmaktadır. Sonuçta son 10
geç olmuştur. Teknokentler
yıl içinde Teknoparklar efsanesi,
üniversite bünyelerinde
sanayi üretimine yönelik bir Ar-Ge
ele alınmış, teknoparklar
potansiyelini gerçekleştirememişise OSB’ler kapsamında
tir.
öngörülmüştü. BilimAraştırmamızda, tarihsel
sel ve teknolojik bilgi
gelişme süreci, kalkınma planları
birikiminin araştırma
dönemleri esas alınarak ayrıntılı
sürecinden sanayiye
biçimde incelenmiştir. Örnek
aktarılmasında en
olarak da İkitelli OSB ve İstanbul
uygun araçlar olarak
Dudullu OSB incelenmiştir. Bu
saptanan teknobölgelerin sorunları, istihdamı,
parklar, kurulkentleşme olgusu ile birlikte ortaya
maya başladıkçıkan problemleri, sanayinin geleları 1995’ten bu
ceği açısından önem taşımaktadır.
yana bu amacı

OSB, KSS ve Teknokentlerin yer aldığı bölgelerde
esis maliyetleri, istihdam ve katma değerler
Organize Sanayi Bölgeleri: (Ortak KSS’ler ile)
Yatırım maliyeti
42,2 milyar dolar
Katma değer
16,8 milyar dolar
stihdam
879 bin 200 kişi
OSB, KSS ve Teknokentlerin yer aldığı bölgelerde
Küçük Sanayi Siteleri
tesis maliyetleri, istihdam ve katma değerler
Yatırım maliyeti
11 milyar dolar
Organize Sanayi Bölgeleri: (Ortak KSS’ler ile)
Katma değer
7 milyar dolar
Yatırım maliyeti
42,2 milyar dolar
stihdam
596 bin 800 kişi
Katma değer
16,8 milyar dolar
Teknokent/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
İstihdam
879 bin 200 kişi
Yatırım maliyeti
0,6 milyar dolar
Küçük Sanayi Siteleri
Katma değer
1,0 milyar dolar
Yatırım maliyeti
11 milyar dolar
stihdam
27 bin 400 kişi
Katma değer
7 milyar dolar
İstihdam
596 bin 800 kişi
Teknokent/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Yatırım maliyeti
0,6 milyar dolar
Katma değer
1,0 milyar dolar
İstihdam
27 bin 400 kişi
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analiz

tesiste yapılan incelemede; mühendislerin yüzde 50’sinin 1,300–2,000
TL; yüzde 28’i’nin 2,100–3,900 TL;
OSB
Toplam
Mühendis Mühendis/Toplam
Bölge ve İl Sayısı
Sayısı
İstihdam İstihdamı
Çalışan Oranı %
yüzde 12’si’nin 4,000–6,500 TL; geri
A – OSB’LER (*)
kalan yüzde 10’u’nun 6,500 TL’den
Marmara (12 il)
52
387,460
26,116
6,7
yukarı ücret aldığı belirlenmiştir.
Ege (8 il)
33
112,823
6,601
5,9
Görülmektedir ki; mühendisleMevcut
OSB’ler
ile
KSS’lerde
Mühendis
İstihdamı
ve
Oranlar
Akdeniz (13 il)
15
39,483
1,919
4,9
rin çok büyük bir çoğunluğu geçim
İç Anadolu (13 il)
49
183,491
12,877
7,0
OSB
Toplam
Mühendis Mühendis/Toplam
Bölge
Karadeniz (18
il) ve İl Sayısı 34
40,347 İstihdam
2,802İstihdamı Çalışan
6,9
Sayısı
Oranı % sorunu ile karşı karşıya ve üstelik iş
Doğu Anadolu (14 il)
16
16,961
840
4,9
güvencesinden yoksun yaşamaktaA – OSB’LER (*)
Güneydoğu Anadolu (9 il)
18
98,595
6,793
6,9
Marmara (12 il)
52
387,460
26,116
6,7
dır. Bu durumda olan mühendislerTOPLAM
217
879,196
57.448
6,5
Ege (8 il)
33
112,823
6,601
5,9
den üstün bir performans ve mesleki
B – KSS’LER
Akdeniz (13 il)
15
39,483
1,919
4,9
verim beklemek mümkün değildir.
Marmara İç Anadolu (13 il) 106
153,251
9,805 12,877
6,4 7,0
49
183,491
Ege
79
78,402
4,011
5,1
Gerek OSB’lerde gerekse KSS’lerde
Karadeniz (18 il)
34
40,347
2,802
6,9
Akdeniz
67,403
3,690 840
5,5 4,9
çalışan mühendis sayısı oldukça
Doğu Anadolu (14 il)59
16
16,961
İç Anadolu Güneydoğu Anadolu 110
130,389
8,021 6,793
6,2 6,9
(9 il)
18
98,595
düşüktür. Toplam istihdam içindeki
Karadeniz TOPLAM
34
48,506 879,196
2,409 57.448
5,0 6,5
217
oranlar, bölgelere göre değişmekle
Doğu Anadolu
36
38,980
1,906
4,9
B – KSS’LER
birlikte, OSB ortalaması yüzde 6,5
Güneydoğu Anadolu
46
79,869
4,703
5,9
Marmara
106
153,251
9,805
6,4
TOPLAM
470
596,800
34,545
5,8
ve KSS ortalaması yüzde 5,8’dir.
Ege
79
78,402
4,011
5,1
GENEL TOPLAM
687
1,475,996
91,993
6,2
Kaynak: TMMOB Makina
Akdeniz
59
67,403
3,690
5,5
İç Anadolu
110
130,389
8,021
6,2
Çarpık kentleşme olgusu, bu sanayi
Karadeniz
34
48,506
2,409
5,0
bölgelerini
de kapsayarak ele alınDoğu
Anadolu
36
38,980
1,906
4,9
malı ve sürdürülebilirlik,
sanayinin
Güneydoğu
Anadolu
46
79,869
4,703
5,9
TOPLAM
470
596,800
34,545
5,8
gelişmesi için yeniden irdelenmeliGENEL TOPLAM
687
1,475,996
91,993
6,2
dir.

Mevcut OSB’ler ile KSS’lerde Mühendis İstihdamı ve Oranlar



Ayrıca, seçilmiş OSB’ler ve
KSS’lerde alan çalışması yapılmıştır.
Bu bölgeler; Gebze OSB, Bilecik
OSB, Eskişehir OSB, Bursa OSB,
İzmir Atatürk OSB, Konya OSB,
İstanbul Dudullu OSB, İTÜ Arı
Teknokent ve ODTÜ Teknokent’tir.
OSB ve KSS’lerde çalışan
mühendisler, pek çok sanayi tesislerinde olduğu gibi düşük ücretle
çalışmaktadırlar. Bu bölgelerde 250

osblerden
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ASO 2. ve 3. OSB Atıksu
Arıtma Tesisi devreye girdi
A

SO 2. ve 3. OSB’de
faaliyet gösteren tesislerden kaynaklanan
atıksuyun merkezi bir
atıksu arıtma tesisinde çevre mevzuatına uygun şekilde
arıtılması ve deşarj edilebilmesi
için planlanan evsel ve endüstriyel
atıksu arıtma tesisi yapımı tamamlanarak Ocak 2018 itibariyle tesise

atıksu alındı.
2500 m3/gün kapasiteye sahip
tesiste; fiziksel, kimyasal, biyolojik arıtma, çamur susuzlaştırma
prosesleri ve koku giderim ünitesi
bulunuyor. Tesislerdeki tüm proses
işlemleri SCADA sistemi ile 24 saat
kontrol ediliyor.
Bölgenin özkaynakları ile
finanse edilen tesisin, Etüt-fizibi-

lite ve proje çalışmalarının Aralık
2016’da tamamlanmasının ardından
Mart 2017’de “Atıksu Arıtma Tesisi
Yapımı ve İşletmesi İşi” ihalesi
yapılmış ve inşaat süreci 10 ay gibi
kısa bir sürede tamamlanmıştır.
Yüklenici firma ile Bölge arasında imzalanan sözleşme kapsamında
tesis, bakım-onarım ve personel
giderleri yüklenici tarafından
karşılanmak üzere, 18 ay boyunca
işletilecek. Genişleme alanı ile
birlikte yaklaşık 40 bin metrakarelik alanda kurulan atıksu arıtma
tesisinde yaklaşık 5 bin ağaç dikimi
gerçekleştirildi.
Çevre izni başvuru süreci başlatılan merkezi atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtılmış suyun yeniden
kullanılması için gerekli fizibilite
çalışmaları da ayrıca başlatıldı.

vitrin
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Bandırma OSB
geleceğe ‘sağlam
zeminde’ ilerliyor
Türkiye’nin en sağlam zemini üzerinde kurulu olan ve stratejik sektörlerlerin gözdezi olan Bandırma OSB, ikinci etap
parsellerini sanayicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

B

u ayki sayımıza Güney
Marmara’nın incisi
olan Bandırma’nın,
hızla gelişen
OSB’lerinden Bandırma OSB’nin (BANOSB) çalışkan
Başkanı Hüseyin Yakar ve deneyimli Bölge Müdürü Onur Yüce
konuk oldular. Mevcut parsellerini
dolduran BANOSB, 2. etabını
satışa çıkartılmaya hazırlanırken,
Türkiye’nin altyapısı en sağlam
zemini üzerine kurulan Bölge’de
‘stratejik öneme sahip sektörlerin’ yatırımlarını yönlendirmeleri
konusunda öneriler geliştiriliyor.
Özellikle büyük ölçekli firmalara
ev sahipliği yapan Bandırma OSB,
limana ve İstanbul, İzmir ve Bursa
gibi sanayi kentlerine olan yakınlığı
ile de büyük önem taşıyor. Konuk
olduğumuz gün Balıkesir 17 Eylül
Üniversitesi Genel Sekreterini de
ağırlayan Yakar ve Yüce, Bölge’nin
üniversite-sanayi işbirliğine verdiği
önem ile kısa süre içerisinde örnek
gösterilen çalışmalara imza atılacağının sinyallerini veriyorlar.
n Bölgenizin dünden bugüne uzanan yolculuğunu aktarır mısınız?
Bandırma OSB, 1997 yılında
Bandırma Ticaret Odası öncülüğünde, Bandırma Belediyesi, Valilik,
Bandırma Sanayici ve İşadamları

Derneği ve Balıkesir Sanayi Odası
tarafından kuruldu. Kuruluşta yer
alan kurumlar tarafından oluşturulan mütevelli heyet çalışmalara
başlıyor. O dönemde buraya yatırım
yapan katılımcılarımız buranın
mayasını oluşturuyorlar. Bu maya
tutuyor, günden güne Bölgemiz
gelişip büyüyerek bugünkü durumuna ulaşıyor.
Bugün geldiğimiz noktada 51
parselimizin tamamının dolu olduğunu görüyoruz. Birkaç inşaatımız
da devam ediyor. İkinci etap çalışmalarımıza 5 yıl önce başladık. Projelendirdik ve kısa süre içerisinde
altyapı çalışmalarını tamamlayarak
sanayicilerimiz ile buluşturacağız.
n İkinci etabın açılmasının ardından mevcut
firma ve çalışan sayınız
hakkında bilgi verir
misiniz?
İlk etabımızda
toplam 54 parselimiz
sanayi tesisleri ile
üretimlerini
sürdürü-

yor. İkinci etaptaki 62 yeni parsel
alanımız da sanayicilerimiz ile
buluşmayı bekliyor. İkinci etabın
açılmasının ardından toplam 116
sanayi alanımız ile ülkemize hizmet
ediyor olacağız.
Çalışan sayımız şu anda 2 bin
civarında. İkinci etapta daha yüksek
istihdam sağlayan firmalara öncelik
vereceğiz.
n Bandırma OSB’yi farklı, öncü
kılan başlıklar nelerdir?
Bu bölgenin en önemli özelliği
3 büyüğe, yani İstanbul, Bursa ve
İzmir’e eşit mesafede olmasıdır.
Bununla birlikte birçok OSB’de
yaşanan lojistik sıkıntıların hiçbirisi BANOSB’da mevcut değil.
Yeni yapılan köprüler, çevre
yolları, planlanan demir
yolları, limanlar derken
buranın mevcut olan
lojistik önemi daha da
artacaktır. Bursa’ya 1
saat, İstanbul’a 2,5 saat
uzaklıktayız. Dolayısıyla otomotiv yan
sanayi konusunda
hizmet
ver-

vitrin
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mek anlamında avantajlı bir
konumdayız. Bununla birlikte
Bölgemiz, Marmara Bölgesi’nde
ekonomik anlamda uygun şartlarda parsel satışı gerçekleştiriyor.
Dolayısıyla BANOSB’u; geleceği oldukça parlak, yatırımcılar
için de kaçırılmaması gereken bir
fırsat olarak görüyorum.
Bununla birlikte Türkiye’nin
en sağlam zeminine sahip bölge
üzerine kuruluyuz. Burada inşa
edeceğiniz fabrika tüm kaygılardan
uzak, kale gibi sağlam ayakta duracaktır. Burası z1 diye adlandırılan
en sağlam zemin olarak geçiyor.
Türkiye’de başka bir yerde bu
kalitede bir yapı yok.
n Firmaların sektörel yapısı
nasıl?
Firmalarımız ağırlıkla gıda,
makine, makine yan sanayi, enerji,
kimya ve otomotiv yan sanayi
alanında yoğunlaşmış durumda.
Yeni parsellerin satışının ardından
bu portföyün de çeşitleneceğini
düşünüyoruz.
n Hem idare komitesi hem
de genel kurulu yaşamış bir Bölge
olarak, geçirdiğiniz bu farklı yönetim
süreçlerinin yansımalarını aktarır
mısınız?
Genel kurula geçmemizin
ardından birçok işimiz oldukça

hızlandı ve kolaylaştı diyebilirim.
Sanayicilerimiz kendi işlerinin
yürütüldüğü alanda oldukları için
daha fazla sorumluluk hissediyor,
yaşadıkları sorunları daha çabuk
çözmeye çalışıyor, Bölge’yi daha iyi
sahipleniyorlar. Bununla birlikte
yönetimsel anlamda bir devamlılığın olması da büyük önem taşıyor.
İdare komitesinde bir kamu görevlisinin tayini çıktığında yeni atanan
kişi ile her defasında başa dönüyor,
dolayısıyla istediğiniz ilerlemeyi

29

kaydedemiyorsunuz. Biz 2015 yılında genel kurula geçtikten sonra
çok büyük bir ivme ile ilerlemeye
başladık.
n Katılımcılarınıza verdiğimiz
hizmetler nelerdir?
Elektrik, su, doğalgaz, fiberoptik internette rekabetçi fiyata yönelik fiyat ve altyapı çalışmalarımızı
tamamlayarak tüm katılımcılarımıza sunduk. Bölge Müdürlüğü olarak katılımcılarımızın sorunlarını
gidermeye çalışıyor, çeşitli kurum
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ve kuruluşlarla ortak çalışmalar
yürütüyoruz.
Bunların yanı sıra büyükşehir
belediyesi ile görüşme yaparak Bölgemize itfaiye hizmeti verilmesini
sağladık.
Binayı kendimiz yaptık. Araç ve
personel desteğini belediyemizden
alacağız. Civar alanlarda kurulu
diğer OSB’ler ve bazı mahallelere
de destek vermesi amacıyla 112
hizmetine başlanacak.
Biyolojik bir atık su arıtma tesisimiz de var. Evsel nitelikte bir arıtma hizmeti veriyoruz. Geçen sene

bütün atık değerlerini karşıladığımız
için bu sene harcamış olduğumuz
elektriğin yüzde 50’sini teşvik olarak
geri alacağız.
Doğalgaz tesisimizi tamamlayarak bir basınç düşürme istasyonunu
hayata geçirdik. İkinci etapla birlikte hizmet alanlarımızı genişleterek
daha iyi şartlarla katılımcılarımız
için çalışmayı hedefliyoruz.
n Kümelenme faaliyetlerine yönelik çalışmaları nasıl planlıyorsunuz?
Şu anda yerleşim alanında benzer nitelikli sektörleri bir arada tutmaya çalışıyoruz. Gelecek dönemde
yapılması olası
kümelenme çalışmalarını tedarik
zinciri anlamında
kolaylaştırması
bakımından böyle
bir yol izledik.
Firma sayımız arttıkça kümelenmeye yönelik talep
ve faaliyetler de
artacaktır, bizler

de katılımcılarımıza bu bağlamda
gerektiği desteği vereceğiz.
n Üniversite-Sanayi işbirliğine
yönelik çalışmalarınız hakkında da
bilgi verir misiniz?
Balıkesir 17 Eylül Üniversitesi
ile ortaklaşa bir meslek yüksek
okulu kurmayı planlıyoruz. Sık sık
bu bağlamda görüşmeler gerçekleştiriyoruz.
n OSBDER’in sanayi dünyasındaki yerini değerlendirir misiniz?
Sanayicilerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin açıkça dile getirildiği, gerçekçi verilerle beklentilerin
ortaya konduğu önemli bir platformdur OSBDER. Toplantılarında
gerek üye OSB’lerin başkanlarından
gerekse Bölge Müdürlerinden bilgiler alıyor, deneyim paylaşıyor, yeni
şeyler öğreniyor-öğretiyoruz.
Bu anlamda OSBDER,
OSB’lerin birbirine tecrübeleri ile
yol göstericilik yaptığı, aynı zamanda sanayicilerin sesi olan başarılı bir
dernek olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

mevzuat
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Av. Hasan DOĞAN
u yazımızda, OSB’leri yakından ilgilendiren, hafriyat ve bunların
bertaraf edilmesi konusuna değineceğiz. Hepimizin de bildiği
gibi, OSB’ler, 4562 Sayılı Kanun’la kurulmuş, yapı ruhsatı,
iskan ve çalışma ruhsatı gibi bazı kamusal yetkilere haiz olsa da,
temelde bir özel hukuk tüzel kişisidir. Kanun’un 25. maddesi de
dikkate alındığında, TTK’da belirtilen Anonim Şirketlere benzetilebileceği de
söylenebilir. Görev ve yetki alanını belirleyen, 4562 Sayılı Kanun ve bu kanunla
ilgili yönetmeliklerde belirtilen sınırlamalar dışında ise, 2872 Sayılı Çevre
Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile bu kanunların işleyişini düzenleyen diğer
yönetmelikler de, OSB’ler açısından da aynen geçerli ve uyulması zorunu olan
diğer yasal düzenlemelerdir.
Bu çerçevede olmak üzere, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun, 8. maddesinde;
(hafriyat da dahil olmak üzere), her türlü atığın, ilgili mevzuatta belirtilen şekilde bertaraf edilme zorunluluğu, 11. maddesinde, bu atıkları bertaraf etmek
için belirtilen kanuni izinlerin alınması gerektiği, 20. maddesinde ise, bu hükümlere aykırılık halinde uygulanacak yaptırım ve cezalardan söz edilmektedir.
Çevre Kanunu dışında, Kabahatler Kanunu’nun 41. maddesi de, ruhsatlı
alanlar dışında, hafriyat veya atık dökme eylemini suç olarak değerlendirip
yaptırıma bağlamıştır.
Keza Çevre Kanunu’nun, yukarıda bahsi geçen 8. ve 11. maddelerine
dayanarak hazırlanan, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin” 4. maddesinde de; inşaat öncesinde kazı ve benzeri
faaliyetler sonucu oluşan toprağın, hafriyat toprağı olarak tanımı yapılmış; 9.
maddesinde: bu atıkları taşıyan ve bertaraf edenlerin alması gereken izin ve
yükümlülükleri, 13. maddesinde, yetkili kamu kurumlarınca (valilik ve belediyeler) belirlenen alanlar dışındaki yerlere hafriyat dökümünün yasak olduğu
ve bunun yaptırımlara bağlandığı, 23 ve 24. maddelerinde, hafriyat taşıma ve
bertaraf işi ile uğraşanların, gerekli izin ve belgeleri alma zorunluluğu bulunduğu, 46. maddede ise: yönetmelikte belirtilen bu hususlara aykırılık halinde
uygulanacak yaptırımları belirtmektedir. Bu temel mevzuattan çıkan en önemli
sonuçlardan biri ise; inşaat yapmak üzere toprağın kazılması ile ortaya çıkan
hafriyat da dahil olmak üzere, her tür atığın, inşaat sahibi (burada OSB söz
konusu olduğu için de) OSB tarafından, yukarıda kısaca belirtilen mevzuata
uygun olarak bertaraf edilmesi gerektiği, aksi taktirde bunun, hem idari para
cezası hem de adli yargılama ve hapse konu olacağıdır.
Bu durumda, bir OSB veya arsa sahibinin; inşaat yapımı sonucu oluşan her
tür hafriyatı, kendisine ait dahi olsa, bir alana dökmeyeceği, bu hafriyatı mutlaka valilik veya belediyelerce ruhsatlandırılmış alana, gerekli harcını da ödemek
suretiyle ancak bertaraf edebileceği açıktır.
Başka bir deyişle de bir OSB; gerek kendisi gerekse katılımcının yaptığı
inşaatlardan çıkan hiç bir hafriyatı, kendi tasarrufunda veya mülkiyetinde olan
alanlar da olsa buralara dökemeyeceği gibi, OSB dışındaki, ruhsatlı alanlara
ve ancak gerekli harçları ödeyerek dökmek zorundadır. Buna karşın, bazı
OSB’lerde, bu kanuni yükümlülüklere uyulmamaktadır ki bu da; hem döküm
harcından kurtulmak yolu ile kamu zararına, hem de çevreyi kirletme yolu ile
ayrı bir zarara neden olduğu anlamına gelmektedir.
Bu nedenle de, kanunlarda belirtilen usullere aykırı bir şekilde atık bırakıp
çevreyi kirletenlerin, 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacağına dair TCK’nın 181.
maddesinin, OSB yetkililerince özellikle bilinmesinde yarar vardır.

B

Organize
sanayi
bölgeleri ve
hafriyat
konusu
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BAYOSB yeni
yatırımlarla gelişecek
B

ağyurdu Organize Sanayi Bölgesi
(BAYOSB), 2018 yılı
içerisinde en az 30
milyon liralık altyapı
yatırımı yapmaya hazırlanıyor.
40 milyon liralık altyapı yatırım
planı olan BAYOSB, 2018 yılı için
bu planın en az 30 milyon liralık
kısmını tamamlamayı hedeflerken, BAYOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Aydın Telseren, gelen
talebe göre 40 milyonluk yatırımın
tamamını da 2018 yılında hayata
geçirebileceklerini ifade etti.

Katma değeri yüksek
üretim üssü
8 parselde üretimin başladığı,
12 parselde de inşaatın sürdüğü
BAYOSB’de bahar aylarında
doğalgaz istasyonunun da devreye
gireceğini söyleyen Telseren, 2018
yılı içerisinde 15 civarında daha
fabrika inşaatının başlayacağını
belirtti. 2017 yılında inşaatı süren
12 projeden de en az 8-9 tanesinin
de yeni yılda üretime başlamasını
öngördüklerini ifade eden Telseren, “OSB olarak projelendirdiğimiz 40 milyon liralık altyapı
yatırımımızın en azından 30
milyon liralık kısmını yıl içinde
yapmayı

planlıyoruz. Ancak gelen talebe
bağlı olarak tamamını da bitirebiliriz” diye konuştu.
Devlet desteği ile yürüyen bir
OSB olmadıklarına dikkat çeken
Telseren, “Katılımcıların artmasıyla yatırımlarımız da hızlanacak.
Bahar aylarında doğalgaz istasyonumuz kurulup devreye girmiş
olacak. Yıl sonunda da İstanbul
Otoyolu’nun açılmasıyla OSB’miz
önemli bir ivme yakalayacak” dedi.
Turgutlu ve bu bölgede makine
kümelenmesi olduğunu ve kendilerinin de bu kümelenmeye destek
verdiklerini belirten Telseren,
“Şu anda mevcut çalışmakta olan
fabrikalarımızdan 4
tanesi
zaten
makine
üzerine
üretim

yapan firmalar. Yeni açılacak
olanların da 2-3 tanesi yine makine
üzerine olacak. BAYOSB’ye
yatırımcıların ilgisi her zaman var
ancak biz seçici davranıyoruz. Burada kolektif olarak diğer katılımcılarımızla beraber katma değeri
yüksek, teknolojik üstünlüğü olan
üretim üssü kurma gibi bir çabamız
var. Mevcut yatırımcılarımızı da bu
yönde yönlendirmeye çalışıyoruz.
Gelecek olana yatırımcılarda da
bunu arıyoruz” dedi.
2017 sonu itibariye 500 kişi
olan çalışan sayısının 2018 sonunda
1500’ü aşacağını söyleyen Telseren,
arıtma tesisi projesinde de yeni
yılda gelişmeler olabileceğini vurguladı. Çevreye duyarlı, yeşil OSB
özellikleri olduğunu hatırlatan Aydın Telseren, “O noktada özellikle
Çevre Bakanlığı’nın da desteklediği projeler var. 2018 içinde onu da
şekillendirmeye çalışacağız” diye
konuştu.
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K

arma OSB özelliğiyle
Türkiye’nin dört bir
yanından yatırımcıya
ev sahipliği yapan
Buca Ege Organize
Sanayi Bölgesi’nin (BEGOS), 2.
Olağan Mali Genel Kurulu’nda
2018 yılı için yol, su, elektrik ve
kanalizasyon gibi alt yapı çalışmaları başta olmak üzere toplamda
3 milyon lirayı bulacak hizmetler
oybirliği ile kabul edildi.
BEGOS’un 2. Olağan Mali Genel Kurulu sonrasında açıklamalarda bulunan BEGOS Bölge Müdürü
Timuçin Öner, küresel olarak ekonomik gelişmişliğin temel ölçütünün sanayi üretim gücü ve yeteneği
olarak kabul gördüğünü belirterek,
bu ortamı sanayicilere sağlamak
için çalışmalarını hız kesmeden
sürdürdüklerini söyledi.

Üretim ve pazarlamaya
yönelik çalışmalar yapılıyor
Sanayide, verimlilik artışları
gözetilirken OSB’lerin kuruluş yer
seçimleri ile tüm üretim ve pazarlama faktörlerinin optimize edilmesi
gerektiğinin altını çizen Timuçin
Öner, “Yeni teknolojilerden bölge
firmalarımızın öncelikli olarak yararlanmaları için, kesintisiz alt yapı
destek hizmetleri, iş geliştirme ve
teknoloji yönetimi destek hizmetleri, eğitim organizasyon, proje ve
fikir geliştirme hizmetleri gibi çalışmaları düzenleyerek, firmalarımızın yeteneklerini geliştirecek biçimde, ilgili teknolojilerin öğrenilmesi
ve kazanılması ve sonrasında ise
kazanımın ihracata yönelik olarak
ticari başarıya dönüştürülmesi için

BEGOS’ta neler
yapıldı, neler
yapılacak?
bölgesel stratejiler geliştirmeye
sevk ediyoruz. Bölgemizin tüm
birimleri bu yapıların desteklenmesi ve kurulması için kurumsallaşmış
yapıları ile faaliyetlerini devam
ettirmekte olup, sanayicilerimize
en iyi hizmeti sunabilmek için
aralıksız çalışmaktadır” dedi.

Tüm imkanlarımızla
hizmet ediyoruz
BEGOS’un tüm altyapı ihtiyaçlarını tamamlamış bir hale gelebilmesi için tüm imkanların kullandığına dikkat çeken Öner, üstün
niteliklerde, düşük maliyetlerle
imalât yapabilen, rekabet gücü gelişmiş, ortak hareket becerisi edinmiş, üniversite sanayi iş birliğinden
kurumsal olarak yararlanabilme
bilgi ve becerisine erişmiş, üretim
teknolojilerinde dünyayı izleyebilen daha rekabetçi bir sanayi bölgesi olacaklarını sözlerine ekledi.

Bölgenin tamamında, tüm
yollarında ve sokaklarında hiçbir kör nokta kalmayacak şekilde planlanan MOBESE kamera
sistemi tamamlandı. İş yerlerinde yaşanabilecek herhangi bir
sağlık sorununa hızlı müdahale
edilebilmesi için Bölge Müdürlüğü binası bünyesinde ayrılan
alanda 112 Acil Servis İstasyonu konumlandırıldı. BEGOS’a
komşu durumda bulunan dere
yatağında yapılacak ıslah çalışmalarıyla ilgili DSİ ve İZSU ile
işbirliği yapılacak. Yine Bölge
Müdürlüğünün yanında yer
alan boş alanda iş yerlerinde çalışan annelerin çocuklarını gönderebileceği anaokulu kurulması için Milli Eğitim Bakanlığı ile
protokol imzalandı. Bakanlığın,
2018 yılı içinde anaokulu inşaatına başlaması planlanırken
parselasyon çalışmaları, sokak
aydınlatmaları, çevre düzenleme
ve peyzaj çalışmaları, doğalgaz
altyapı, istasyon yatırımı, bakım
ve onarımı, çevre çit yatırımı
ve bakım onarımı gibi pek çok
hizmet de gerçekleştirilecek.
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Avrupa İşletmeler Ağı Projesi
Birlik OSB’de anlatıldı
B

irlik Organize
Sanayi Bölgesi, KOBİ’lerin
rekabet gücünü yükselterek
farklı ülkelerde teknik ve ticari
işbirlikleri oluşturmak amacıyla
geniş hizmetler sunan Avrupa
İşletmeler Ağı Projesi hakkında
katılımcılarını bilgilendirdi.
İstanbul Sanayi Odası AB ve
Uluslararası İlişkiler Şubesi Uzmanlarından Osman Gör, Birlik
OSB Konferans Salonu’nda
katılımcılara Avrupa Birliği
yönergeleri, programları ve fon
fırsatları hakkında açıklamalarda bulundu.



Birlik OSB’de meslek
liselilerle buluşma günü
B

irlik Organize Sanayi
Bölgesi,
Tuzla Cezeri
Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi ile
işbirliği kapsamında Öğrencilerle Buluşma Günü
gerçekleştirdi. Birlik OSB;
geleceğimizin teminatı
olan nesillerin doğru
kariyer planı oluşturmaları amacıyla, sanayinin
nitelikli işgücü ihtiyacında
önemli rol oynayan Tuzla
Cezeri Mesleki Teknik
Anadolu Lisesi öğrencilerini Bölge katılımcılarıyla
buluşturdu.
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ÇOSB’nin Ar-Ge ve
Tasarım Merkezi gururu
erkezköy Organize Sanayi Bölgesi
(ÇOSB) Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp
Sözdinler, ÇOSB’deki
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısının
hızla artışından gurur duyduklarını
ifade etti.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sözdinler şunları söyledi:
“Ülkemizde 2017 yılı sonu
itibariyle 1000’i aşkın Ar-Ge Merkezlerinden 35 tanesi Tekirdağ’da,
bunların da 16 tanesi ÇOSB’de
bulunmaktadır. Ayrıca Tekirdağ’da
2 adet de Tasarım Merkezinin
bulunduğunu belirtmek isterim.
2016 sonunda Tekirdağ’da sadece
9 olan Ar-Ge Merkezi sayısı 1 yıllık
dönemde 35’e ulaştı. Bu anlamda
Tekirdağ’da Ar-Ge Merkezi sayısında yüzde 267’lik bir artış gözlendi.
Yüzde 267’lik bu büyümenin, ülkemiz açısından çok önemli olduğunu
ifade etmek isteriz. Kanaatimce bu
artış oranı haklı olarak Türkiye’de
en yüksek artış oranıdır.
Bu haliyle içinde bulunduğumuz 2018 yılında bu sayının daha
artacağını öngörüyoruz. Ülkemizin
daha yüksek bir gelir seviyesine
erişmesinde Ar-Ge’ye bağlı
katma değer artışını
çok önemsiyoruz.
ÇOSB’de

Ç

kurulu bulunan bu Ar-Ge Merkezlerinde 1000’den fazla Ar-Ge
çalışanın olmasını da ayrıca çok anlamlı buluyoruz. 2018 yılı içerisinde
gerek Tekirdağ ve gerekse Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde
Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi
sayısının artacağına inanıyoruz. Bu
anlamda örnek ve öncü bir OSB
olma yolunda ilerleyen Çerkezköy
Organize Sanayi Bölgesi, ülkemizde
OSB’ler içinde en fazla Ar-Ge Merkezi olan Organize Sanayi Bölgelerinden biri olmuştur.
Bölgemizde Ar-Ge Merkezi
olan BSH, Hema, Pharmactive,
Arçelik, Yünsa, Deva, Setaş, Koçak,
Vem İlaç, Polimer Kauçuk, Hunca,
Jotun Boya, Technocast, Mes Elektromekanik, Farel Plastik, Uğurteks
firmalarını, ayrıca Tasarım Merkezi
bulunan YKK ve ATT firmalarını
tebrik ediyoruz. Yakın zaman içinde
Ar-Ge Merkezi kurma yönünde
başvuru hazırlıklarını sürdüren,
ÇOSB firmalarının da
olduğunu biliyoruz.
Bu çerçevede Ar-Ge
Merkezlerinin, Bölgemizde yaygınlaşmasını desteklediğimizi

yeniden belirtirken, katkılarını
esirgemeyen başta Sayın Valimiz
Mehmet Ceylan’a, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürümüz Sayın Fahrettin Akçal’a ve tüm firmalarımızın
yöneticilerine teşekkür ediyoruz.
Kabul etmemiz gerekir ki, 2017
yılında bilişim sektöründe Ar-Ge
ve inovasyon alanında Türkiye’de
çok ciddi atılımlar yapıldı. Bu da
bilişimle doğrudan ilgili tüm sektörleri etkilemektedir. Ar-Ge ve teşvik
mekanizmalarının geliştirilmesinin
kalkınmayı olumlu etkileyeceği
muhakkaktır. Bu anlamda başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız
Sayın Dr. Faruk Özlü’ye ve Bakanlığımız yetkililerine de oluşturulan
katma değer açısından teşekkür
ediyoruz.
ÇOSB olarak dijital sanayi
dönüşümü (Endüstri 4.0) alanına
bölgemiz firmalarının çok sıcak
yaklaştığını, bizim de bu konuyu
desteklediğimizi, ülkemizin ekonomik kalkınması yönünde dönüşüm
çalışmalarını çok önemsediğimizi
yeniden belirtmek isterim. ÇOSB
yönetimi olarak, Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizdeki
öğrencilerimizi bu perspektifle
dijital dönüşüm mantığına
uygun olarak yetiştirmeye özel gayret gösteriyoruz. Ülkemiz açısından
reel üretimin gerçekleştiği OSB’lerin dijital dönüşüme geçişi
açısından planlı bir
yaklaşıma ihtiyaç
duyulduğuna ve gerekli adımların hızla
atılması gerektiğine
inanıyoruz.”
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ÇOSB’de ihracat kredileri
bilgilendirme toplantısı
Ç

erkezköy Organize Sanayi Bölgesi
(ÇOSB) önemli
bir toplantıya ev
sahipliği yaptı. Türk
Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ‘İhracat Kredileri
ve Yatırım Kredileri’ hakkında
sanayicilere bilgi verdi. Yıldırım’ın
yanı sıra, Türk Eximbank Genel
Müdür Yardımcısı Enis Gültekin
ve üst düzey banka yöneticilerinin
de katıldığı toplantıya katılım
ise oldukça yoğundu. Sanayiciler
açısından oldukça verimli geçen
toplantıya; Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler,
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkan

Vekili Natan Yakuppur, ÇOSB
Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Elay,
ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet
Özdoğan’ın yanı sıra çok sayıda
firma sahibi ve yöneticisi katıldı.
ÇOSB’nin tanıtım videosunun
izlemesiyle başlayan toplantıda bir
konuşma yapan ÇOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler
şunları söyledi:
“Gelişen Türkiye ekonomisine
ciddi katkılar sağlayan Bölgemiz,
70 bini aşan çalışanıyla başta tekstil, kimya, plastik, ilaç, elektronik,
makina sektörü olmak üzere her
geçen gün büyümektedir. Ülke
ekonomisi açısından İstanbul
Sanayi Odası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ilk 1000 araştırmalarında 30’a aşkın firmamızın
bulunması bizlere gurur vermektedir. Tekirdağ açısından en fazla
Ar-Ge merkezinin bulunduğu
ÇOSB, teknolojik gelişim açısından da ülkemize anlamlı çalışmalar sunmaya devam ediyor.
2018 yılının ihracatımız
açısından yeni bir
ivmelenme kazanması, başta bölgemiz
olmak üzere tüm
ihracatçılarımızın
yeni bir atılımı ve
dönüşümü gerçekleştirmeleri bugünkü çalışmamızda en
büyük hedef olarak
ortaya çıkmaktadır.
Türk Eximbank’ın
bölgemiz sanayicilerine yeni bir perspektif
kazandırmasını çok
önemsediğimizi özel-

likle ifade etmek isterim.”

2018’de 46 milyar
dolarlık destek
Türk Eximbank Genel Müdürü
Adnan Yıldırım, Emixbank’ın çalışmalarından bahsederek şunları
kaydetti:
“2017’de her 100 dolarlık
ihracatın 25 dolarının Türk Eximbank tarafından finanse edildiğini
görmekteyiz. 2017’de 39,2 milyar
dolar finansman desteği kullandırdık. Bu yıl toplam finansman desteğimizin 46 milyar ABD Doları’na
yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Böylece ihracatı destekleme oranımızı yüzde 27’ye çıkarmayı planlamaktayız. Türk Eximbank, 30
yıllık bir süreçte ihracatçılarımıza,
döviz kazandırıcı hizmet firmalarımıza ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlerimize nakdi kredi
ve ihracat kredi sigortası imkanlarını tek noktadan (one-stop shop)
sunmaktadır. Dünya ticaretinde
korumacı eğilimlerin arttığı bu
gibi dönemlerde ihracatçılara sürdürülebilir finansman imkanları
sunan, ihracatın çeşitlendirilmesi
ve katma değerinin artırılması için
çalışan Türk Eximbank gibi kuruluşların önemi daha da artmaktadır. Eximbank, kredi büyüklüğünde Türkiye’nin 9. büyük bankası.
Türk Eximbank yurt içi krediler,
alıcı/tedarikçi kredileri ve ihracat
kredi sigortası desteği olmak üzere
üç ana faaliyet alanı kapsamında
28 farklı program ile finansman
hizmeti sunmaktadır.”
Türk Eximbank Genel Müdürü
Yıldırım, COSB bünyesinde bir irtibat ofisi açacaklarını da bildirdi.
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Bakan Özlü ile Ergene Havzası
çözümleri üzerine toplantı yapıldı
T

rakya için hayati
öneme sahip Ergene
Havzası’nı korumak
için kurulan, Ergene
Derin Deniz Deşarj
Yönetim Kurulu üyeleri Tekirdağ
Valisi Mehmet Ceylan’ın başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü ile bir araya
geldi. Havzadaki çalışmaların son
durumu ve çözümlerinin masaya
yatırıldığı toplantı ile ilgili bir açıklama yapan Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim
Kurulu Başkanı ve Ergene Derin
Deniz Deşarj Yönetim Kurulu
Üyesi Eyüp Sözdinler, toplantının
verimli geçtiğini söyledi.

ÇOSB 2017 II. Dönem
YGG toplantısı yapıldı

Çerkezköy Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü (ÇOSB) 2017
yılı II. Dönem Yönetim Gözden
Geçirme (YGG) toplantısı gerçekleştirildi. ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi çalışmaları çerçevesinde
yapılan toplantı ÇOSB Bölge
Müdürlüğü adına oldukça verimli

geçti. ÇOSB Bölge Müdürlüğü
binasındaki eğitim salonunda gerçekleşen toplantıya; ÇOSB Bölge
Müdürü Mehmet Özdoğan’ın yanı
sıra, Birim Müdürleri, Şefleri ve
Sorumlu Personel katıldı.
Tüm çalışmaların masaya
yatırıldığı YGG toplantısında,

Bölge Müdürlüğü tarafından
verilen hizmetlerle ilgili 2017 yılı
ikinci 6 aylık performansları,
yapılmış ve planlanan iyileştirme
çalışmalarıyla, maliyet ve kayıpların minimize edilmesinin yanı
sıra tüm kalite çalışmaları gözden
geçirildi.
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ÇOSB’de 7036
Sayılı İş Mahkemeleri
Kanunu’nun getirdiği
yenilikler anlatıldı
Ç

erkezköy Organize Sanayi
Bölge (ÇOSB)
Müdürlüğü’nün katılımcılarına yönelik
düzenlediği seminerde, “7036
Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun
Getirdiği Yeniliklere Göre – Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Zorunlu
Arabuluculuk ve İş Yargılaması”
konusu anlatıldı.
Konusunda uzman; Adli Bilirkişi Sicile Kayıtlı Arabulucu ve
Sicile kayıtlı Uzlaştırmacı Avukat
Mahir Kocabaş tarafından verilen
seminere katılım oldukça yoğundu.
ÇOSB Bölge Müdürlüğü 4. Kat
Eğitim Salonu’nda gerçekleşen seminerde konuşulan konu başlıkları
şunlardan oluştu:
n İş Hukukunun Genel Kavramı ve Tanımları,
n İşverenin Yönetim Hakkı ve
Sınırları,
n İş sözleşmesinde fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil çalışmasının ücretin içerisinde olduğuna
ilişkin düzenlemelerin geçerliliği,
n Yargılamada işyeri kayıtları
(Ücret Bordrosu, puantaj kayıtları
ve sair)
n İş Sözleşmesinin Sona Erme-

si ve İş Güvencesi,
n Feshe bağlı alacaklar (Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,
yıllık izin ücreti)
n Haklı Fesih - Geçerli Fesih
Ayırımı ve Sonuçları
n İş Güvencesi - İşe İade
Davaları
n Yeni Düzenleme Zorunlu
Arabuluculuk Sistemi
n Zorunlu arabuluculuk sürecine katılmayan tarafın karşılaşacağı yasal yaptırımlar,

n Taraflar ve sürecin yönetimi,
n Arabuluculuk müzakerelerine katılacak taraf ve vekilinin
uzmanlığı,
n Müzakere edilen konularda
yapılacak hesaplamalar,
n Hizmet Tespit Davaları,
n Süre yönünden hizmet tespit
davası,
n Ücret yönünden hizmet
tespit davası,
n Konulara İlişkin Yargıtay
Kararları.
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ÇOSB’de tiyatro etkinlikleri
Düdüklüde Kıymalı Bamya
Ç

erkezköy Organize
Sanayi Bölge (ÇOSB)
Müdürlüğü kültür
ve sanat etkinlikleri
çerçevesinde yeni bir
gösteriye daha ev sahipliği yaptı.
İstanbul Devlet Tiyatroları (İDT)
tarafından “Düdüklüde Kıymalı
Bamya” adlı oyun, ÇOSB Konferans
Salonu’nda sahnelendi.
Geniş katılımın yaşandığı tiyatro
oyununu; Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı
Kaymakamı Mehmet Yüzer, Saray
Kaymakamı Alp Arslan, Vize Kaymakamı Soner Zeybek, Çerkezköy
Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Ünal,
Kapaklı Belediye Başkanı İrfan
Mandalı ve ÇOSB Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Natan Yakuppur’un
yanı sıra yüzlerce tiyatro sever izledi.

Düdüklüde Kıymalı Bamya isimli
oyun, yaygınlaşan dedikodu ve eğitimsiz toplum kültürünü eleştirirken,
bunlara karşı olanların ötekileştirilmesini sorguluyor. Oyun ayrıca, sabah kahveleri, fal tutkuları ve içi boş
anlamsız sohbetleriyle küçük burjuva
kadınlarının duyarsızlıklarına komik
bir bakış sergiliyor.
Tiyatroseverler tarafından ilgiyle

izlenen oyunun yazarı Mehmet
Baydur, Yöneten ise Serap Eyüboğlu. Oyunda rol alan oyuncular ise şu
isimlerden oluştu: “Sevinç Niş, Ayla
Baki Yücesoy, Emin Maltepe, Ece
Koroğlu, İpek Gülbir, Demet Ergün,
Türkü Deyiş Çınar, Rami Çakır.”
Oyun sonunda protokol tarafından oyunculara günün anısına çiçek
takdim edildi.

ÇOSB’de Fareler ve İnsanlar sahnelendi
Çerkezköy Organize Sanayi Bölge
(ÇOSB) Müdürlüğü
kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde
yeni bir gösteriye daha
ev sahipliği yaptı.
Amerikalı yazar John
Steinbeck’in aynı adlı
romanından uyarlanan “Fareler ve İnsanlar” oyunu,
İstanbul Temaşa Tiyatrosu tarafından ÇOSB Konferans Salonu’nda
sahnelendi.
Murat Makar, Merve Sevi,
Murat Ilgar, Cüneyt Vural, Soner
Enmutlu, Ubeyd Ünal, Cengiz Gül
ve Umut Yaşar’ın rol aldığı oyunu,
Çerkezköy Kaymakamı Atilla

Selami Abban, Saray Kaymakamı
Alp Arslan, Çerkezköy Cumhuriyet
Başsavcısı Hacı Ünal, ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, ÇOSB Yönetim Kurulu Üyeleri
ve ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet
Özdoğan’ın yanı sıra yüzlerce tiyatrosever izledi.
Yalnızlıklarında kaybolmuş
insanların arasında var olmaya

çalışan iki dostun
sürükleyici hikayesini anlatan “Fareler
ve İnsanlar” tiyatro
oyunu, oldukça duygulu anlar yaşattı.
Oyunun hikayesi
kısaca şöyle:
“Umudunu
yitirmiş insanlar...
Yarını olmayan mevsimlik işçiler...
Yalnızlıklarında kaybolmuş bu
insanların arasında var olmaya
çalışan iki dost: George ve Lennie...
Uzun zamandır beraber olan bu
ikilinin, tüm umutlarını yitirmiş insanların arasında en büyük şansları
dostlukları ve hayalleridir. Ne var
ki, planları genellikle boşa çıkar.”
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ÇOSB’de ‘İntiharın Genel Provası’
isimli tiyatro oyunu beğenildi
Çerkezköy Organize Sanayi
Bölge (ÇOSB) Müdürlüğü kültür
ve sanat etkinlikleri çerçevesinde
yeni bir gösteriye daha ev sahipliği
yaptı. Tiyatroadam oyuncuları tarafından sahnelenen “İntiharın Genel
Provası” oyunu ÇOSB Konferans
Salonu’nda sahnelendi.
Tiyatroyu izlemeye; Çerkezköy
Kaymakamı Atilla Selami Abban,
Kapaklı Kaymakamı Mehmet
Yüzer, Vize Kaymakamı Soner
Zeybek, Çerkezköy Cumhuriyet
Başsavcısı Hacı Ünal, Çerkezköy
OSB Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Natan Yakuppur ve Yönetim
Kurulu Üyesi Fatih Elay ile Bölge
Müdürü Mehmet Özdoğan’ın yanı
sıra yüzlerce tiyatrosever katıldı.
Zaman zaman duygulandıran,
zaman zaman neşelendiren oyun

büyük beğeni topladı.
Oyunun hikayesi ise şöyle:
“Tuna köprüsüne intihar etmek
için çıkan bir mimar, nehre atlamadan önce son kez sevgilisine telefon
eder. Sevgilisi onu ikna etmeye
çalışırken bir balıkçı gelir ve yalvarır. Olaya bir de nehirden geçen
geminin kaptanı dahil olunca, işler

‘Sanat’
ÇOSB’de
izleyicilerle
buluştu…

karışık, acınacak derecede komik ve
bir o kadar da garip bir hal almaya
başlar.”
“İntiharın Genel Provası”,
20. yüzyılın Balkanlar’dan çıkmış
keskin kalemlerinden biri olarak
anılan Duşan Kovaçeviç’in kara
mizah tarzında kaleme aldığı, alaycı
ve sarsıcı bir sistem eleştirisi...
Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi (ÇOSB), kültür ve sanat
etkinlikleri çerçevesinde yeni bir
gösteriye daha ev sahipliği yaptı,
‘Sanat’ isimli tiyatro oyunu
usta sanatçılar Cihan Ünal,
Can Gürzap ve Mutlu Güney’i
izleyicilerle buluşturdu. ÇOSB
Konferans Salonu’nda sahnelenen oyunu Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı
Kaymakamı Mehmet Yüzer,
Vize Kaymakamı Soner Zeybek,
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Eyüp Sözdinler, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Natan Yakuppur, ÇOSB Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri Saim Buyruk,
Ahmet Temiroğlu, İlyas Kum ve
ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet
Özdoğan’ın yanı sıra yüzlerce
tiyatro sever izledi.
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Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz
Bakım Evi kayıt almaya başlıyor

B

ünyesindeki katılımcılara en iyi hizmeti
vermenin haklı
gururunu yaşayan
Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi (ÇOSB) önemli
bir sosyal sorumluluk çalışmasını
daha hayata geçirmenin gururunu
yaşıyor. 0-66 aylık çocuklara yönelik yapılan Özel ÇOSB Kreş ve
Gündüz Bakım Evi hizmete girdi
ve kayıtları almaya başladı. Özel
ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakım Evi,
çalışan anne ve babalara da büyük
bir kolaylık sağlamanın yanı sıra
kadın istihdamına da olumlu katkı
sağlayacak. 240 çocuk kapasiteli
Kreş ve Gündüz Bakım Evi, yakla-

şık 2 bin 500 metrekare kapalı ve
19 bin metrekare açık alana sahip.
Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde
çocuklar doğal ortamlarında,
uygun materyallerle, kendine
güvenen, değerlerine bağlı bireyler
olarak yetiştirilecekler. Özel
ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakım
Evi’nin özellikleri ise şunlar: Her
yaş grubunun kendi bünyesinde
eğitim göreceği şekilde tasarlanan sınıflar. Etkinlik sınıflarının
dışında öğrencilerin yararlanabileceği, dram-müzik-sanat atölyesi,
kapalı ve açık oyun alanları, yeşil
alanlar… Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına göre geniş ve ferah tasarlanmış 13 sınıf, her kat ve sınıf içinde

çocuklara özel tasarlanmış hijyenik
lavabolar. Yemek hazırlık, pişirme
ve servis bölümü ile büyük yemek
salonu. Güvenlik kontrolü, yangın
algılama, kamera, ses yayın sistemi,
temiz hava ve klima santralleri…
Kreş ve Gündüz Bakım Evi, çocukların en iyi eğitimi almaları yanında, güvenlik ve konforları açısından da bütün detaylar düşünülerek
inşa edildi. Özel ÇOSB Kreş ve
Gündüz Bakım Evi, gerek fiziksel
imkanları ve gerekse profesyonel
kadrosu ve eğitim metodları ile en
iyi hizmeti vermek amacında. Özel
ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakım
Evi için kayıtlar 01 Mart 2018’den
itibaren başladı.
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Kredi sıkılaşması
ciddi engel
ngilizcede “Credit
Crunch” olarak
tanımlanan ve
Türkçeye “Kredi
Sıkılaşması” olarak
çevirebileceğimiz kavram bir taraftan kredi faizleri yükselirken, öteki
taraftan kredilerin azaldığı duruma
işaret ediyor.
Sermaye bulmanın oldukça
zorlaştığı bu ortamda bankalar
riskten kaçıyor ve kredi alabilme
şartları ağırlaşıyor. Bu durumda
daha önce kredi alabilen firmalar
bile kredi almakta zorlanıyor.

İ

Bolluk dönemini izliyor
Kredi sıkılaşması genellikle
kredilerin bol ve rahat bir şekilde
dağıtıldığı dönemleri takip ediyor.
Kredi risklerinin göz ardı edildiği
ve hızlı kredi büyümesinin yaşandığı bu tür dönemlerin arkasından
sorunlu krediler ve temerrütler
artınca alarma geçen ve tabiri caizse sütten ağzı yanan bankalar bu
sefer aşırı telafiye gidiyor ve yoğurdu üfleyerek yemeye başlıyor. Bu
nedenle, kredi şartları sıkılaşıyor
ve likidite sorunu baş gösteriyor.
Ekonomik büyümenin büyük ölçüde kredilerle sağlandığı
günümüzde kredilerde yaşanacak
ani daralmalar ekonomik büyümede de hızlı yavaşlamalara sebep
olabiliyor ve en kötü senaryoda
resesyon tehlikesi doğurabiliyor.
Yakın tarihten bu duruma en
güzel örnek 2007 öncesi gevşeyen
kredi şartlarının getirdiği finansal
kriz ve sonrasında gelen global
resesyon.
2007-2009 global krizi tüm

dünya için önemli dersler içerdi. Başta ABD’de olmak üzere
Merkez Bankaları bu tür bir krizin
ve akabinde izlenen kredi sıkılaşmasının tekrar yaşanmaması için
buna sebep olan faktörleri ortadan
kaldırıcı düzenlemeler yaptılar.
Bu düzenlemeler esas olarak
kredi riskinin doğru değerlendirilmesi ve kredi şartlarının sıkılaştırılması esasına dayandırıldı.
Kredi verilmesi sağlıklı bir temele
oturtulduğu zaman bir sonraki aşamada sorunlu kredi probleminin
önüne geçilmiş olacağı vurgulandı.

Peki Türkiye’deki durum ne?
2012 sonrası dönemdeki kredi
büyüme hızlarını aşağıdaki şekilde
görüyoruz. Kredi büyümesinde
yaşanan iniş ve çıkışların ekonomik
büyümedeki dalgalanmayı izlemesi
ağırlıklı olarak talep kaynaklı
etkileri yansıtır ve beklenen bir
sonuçtur. Burada kritik olan, kredi

büyümesindeki yavaşlamanın
talep kaynaklı mı, arz kaynaklı mı
olduğu...
Eğer ekonomik büyümedeki
yavaşlamayı takiben kredi talebi
de azalıyorsa bu tür bir yavaşlama
doğal.
Fakat kredilerdeki yavaşlamanın sebebi talep değil de arz kaynaklı ise o zaman bu durum “kredi
sıkılaşması”na işaret edebilir ve
ileride ciddi ekonomik sorunların
habercisi olabilir.
Kredi büyümesinde yaşanan
yavaşlamanın talepten mi, arzdan
mı kaynaklandığını anlayabilmek
için henüz erken.
Ancak bankaların kaynak
bulmada ciddi sıkıntı yaşadıkları,
geçen seneki hızlı kredi büyümesi
sonrası sorunlu kredilerle ilgili
tedirginlik duyduklarına dair
duyumlar alıyoruz ki bunlar arz
kaynaklı sorunlara işaret ediyor.
Kaynak: Selva Demiralp
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“Dudullu OSB
Boğaziçi Üniversitesi
Teknokent”
talep toplamaya
hazırlanıyor

Önay güven
tazeledi
İ

stanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
16. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19
Mart 2018 tarihinde Bölge Müdürlüğü Osman Fuat Kanpulat Konferans
Salonu’nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı temsilcisi Hilmi Adnan Yüksel gözetiminde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Ayhan
Necipoğlu’nun Divan Başkanlığını yaptığı ve tek listenin yer aldığı seçimde Bahri Murat Önay, oy birliği ile
yeniden Başkan seçilerek güven tazeledi. Bölge firmalarının birlikteliği ve ortak kararı doğrultusunda proje
geliştirmeye ve bu projeleri hayata geçirmeye devam
edeceklerini vurgulayan Önay, Boğaziçi Üniversitesi ile
birlikte kurulacak Teknokent hakkında detaylı bilgiler
verdi. Dudullu OSB Yönetim Kurulu B. Murat Önay,
Ferruh Ketenci, Semih Emekli, Mustafa Erendemir,
M. Ali Dağıstan’dan oluştu.Yedek üyeler Davut Yurttaş, Ahmet Kabakcı, Mustafa Çıkrıkcıoğlu, Ercüment
Sarıtaş ve Ayhan Necipoğlu, Denetim Kurulu üyeleri
Ömer Özgün, Hilmi Yıldız (asıl), Çetin Güngör,
Mustafa Kemal Özşahin (yedek), OSBÜK Delegeleri
de Bahri Murat Önay, Ferruh Ketenci (asıl), Davut
Yurttaş ve Ercüment Sarıtaş (yedek) oldu.

B

ölgesinde sürekli iyileştirme ve gelişme
vizyonuyla itfaiyeden, kreşe ve spor
kompleksine kadar birçok hizmeti
hayata geçiren Dudullu OSB, yenilikçi
yönetimiyle firmaların ihtiyaçlarını
analiz ederek, onların hayatlarına değer katacak
projeler üretmeye devam ediyor. İnovasyona dayalı
ve katma değerli üretimin güçlendirilmesi amacıyla işletmelerin Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini yürütebilmelerini sağlayarak, sanayinin içinde; fiziki
altyapısıyla örnek teşkil edecek ve firmaların çekim
merkezi olacak Teknokent projesi, Boğaziçi Üniversitesi ortaklığıyla yürütülmekte ve tamamlandığında
sektörde yeni fikirlerin hayata geçmesine öncülük
edecek. Ar-Ge kurulunda kabul edilen proje, yayımlanmak üzere Bakanlar Kurulu gündemine taşındı.
Daha açılmadan ciddi talep alınan, akademisyen
desteği ve eğitim altyapısını Boğaziçi Üniversitesi’nin
sağlayacağı kompleks, toplam 15 bin 500 metrekare
kapalı alanda minimum 64 metrekare ve katları
olmak üzere, yaklaşık 11 bin metrekarelik toplam
kiralanabilir alana sahip olacak. 2018 yılı içinde
faaliyete geçmesi hedeflenen “Dudullu OSB Boğaziçi
Üniversitesi Teknokent”te küçük ölçekli araştırma
projeleri için kuluçka merkezi kurulması da planlanıyor. Önemli bir lojistik avantaj sağlayacak olan
Anadolu Yakası’nın en önemli Teknokent projesinde
yer almak isteyen firmaların talepleri önümüzdeki
günlerde alınmaya başlanacak.
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Sanayiciler için
önemli fırsatlar
D

üzce Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı (YKB)
Selim Yirmibeşoğlu,
‘Torba Yasa’ ile sanayici ve işletmelere önemli fırsatlar
geldiğine dikkat çekti.
Yirmibeşoğlu, Torba Yasa’da
sanayici ve işletmelere alt yapı, mal
ve hizmet alımında KDV istisnası
ile geriye dönük teşvikten yararlanma imkânlarının bulunduğunu
ifade etti. OSB YKB ayrıca ilave
istihdam için teşvik miktarının da
artırıldığını belirtti.
OSB Başkanı Yirmibeşoğlu,
Torba Yasa ve yeni düzenlemelere
ilişkin gelişmeleri şu şekilde aktardı: “OSB ve küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımları ile küçük
sanayi sitelerinin işyeri yapımına
ilişkin mal ve hizmet alımlarının
KDV’den istisna tutulmasına dair
kanun tasarının ilgili maddeleri,
komisyonda kabul edildi. Vergi
kanunlarında değişiklik yapan kanun tasarısında, OSB’leri ve sanayi
sitelerini ilgilendiren KDV muafiyetine ilişkin maddeler, Meclis
komisyonundan geçti. Buna göre,
OSB’ler ve küçük sanayi sitelerince
yapılan altyapı yatırımları ve bazı
hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor. Sanayiciyi ilgilendiren maddelerin de yer aldığı tasarının kabul
edilen maddelerine göre, ‘OSB’ler
ve küçük sanayi sitelerince yapılan
veya yaptırılan su, kanalizasyon,
arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı gibi
altyapı yatırımları KDV’den istisna
tutulacak.’ Ayrıca, TBMM’de görüşülen Torba Yasa Tasarısı ile 2017

yılında aylık 773 lira olan ilave
istihdam için sağlanan teşvik, bu
yıl 883 liraya çıkacak. Bu destek, 1
Ocak 2018’den 31 Aralık 2020’ye
kadar olan 3 yıllık dönemde işe
alınan ilave işçi için uygulanacak.
Tasarıyla getirilen düzenlemeyle,
teşviklerden geriye doğru da yararlanılabilecek. Yasanın yürürlüğe
girmesinin ardından bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na
(SGK) başvurarak bu haktan
faydalanılabilecek.”
Düzce OSB Başkanı Selim

Yirmibeşoğlu sanayicilere dönük
olarak, ‘indirilemeyen’ KDV tutarları için de düzenleme yapıldığını
belirtti. Yirmibeşoğlu, “Yatırım
kaynaklı indirilmeyen KDV’nin
iadesi söz konusudur. Bu durum
özellikle sanayicilerin geçmiş
dönemde yaptıkları yatırımlarla
ilgili KDV yükünün üzerlerinden
alınması bakımından öncelikli bir
alandır. İhracatçıların önümüzdeki
dönemde biriken KDV’lerinin öncelikli olarak iade edilmesi önemli
bir gelişmedir” dedi.
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Trafo merkezi yıl sonuna
kadar tamamlanacak
D

üzce OSB’de trafo
merkezinin yapımı
devam ediyor. Söz
konusu trafo merkezinin yıl sonuna
kadar tamamlanması hedefleniyor.
Düzce OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Selim Yirmibeşoğlu, OSB
içindeki enerji nakil hatları ve trafo
merkezine ilişkin şu bilgileri verdi:
“Bölgemizdeki yatırımcıların

arıza ve kesintilerden etkilenmesinin önüne geçmek ve daha kaliteli
enerji temini için TEİAŞ ile görüşmeler yaptık ve sonunda yaklaşık
maliyeti 12 milyon TL olan 80 MW
gücünde, 154 kW Düzce OSB Trafo Merkezi ve Enerji Nakil Hattı
Projesi için anlaşmaya vardık.
Enerji nakil hattı yapımı tamamlandı. Şu anda trafo merkezinin yapımı devam ediyor. Bunun

da yılsonuna kadar bitirileceğini
biliyoruz. Bölgemizde yer alan
firmaların enerji tüketimlerini
izlemek ve tespit etmek amacıyla
Otomatik Sayaç Okuma Sistemi
(OSOS) kurulumunu gerçekleştirdik. Bu sistem sayesinde EPİAŞ
PMUM ile eş zamanlı sayaç okunması ve eş zamanlı okuma sonucu
Bölgenin gerçek enerji kaybının
tespit edilmesi sağlanmış oldu.”
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Ar-Ge projesi olmayan firmalar
Teknopark’a kabul edilmiyor

D

üzce OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Selim
Yirmibeşoğlu, Düzce
Teknopark’ ta yer
almak isteyen firmalardan Ar-Ge projesi bulunması şartının
arandığını belirtti.
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin, Organize Sanayi Bölgeleri ve
Serbest Bölgeler gibi kamu otoriteleri tarafından teknoloji geliştirmek
amacıyla özel yasalar çerçevesinde
kurulduğunu hatırlatan Düzce
OSB Başkanı Selim Yirmibeşoğlu,
Düzce’de Ar-Ge merkezli yapılanması olan 6 adet firma bulunduğunu
ifade etti. Yirmibeşoğlu bu konuda şu

bilgileri verdi:
“6 adet Ar-Ge merkezinin 3’ü
OSB içerisinde yer alıyor. 2011
yılında 32 ortak ile kurulan Düzce
Teknopark; şu anda hâkim ortak
Düzce Üniversitesi olmak üzere Düzce Belediyesi, Düzce İl Özel İdaresi,
Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi,
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve 23
adet sanayi kuruluşu ile faaliyetlerine
devam ediyor. Düzce Teknopark’ta
yer almanın olmazsa olmaz ön şartı,
“Ar-Ge Projesi”nin bulunmasıdır.
Teknoparkların; kuruluş amacı,
teknolojik gelişmeyi sağlamak olduğundan ve özel bölgeler olduğundan
Ar-Ge projesi olmayan firmalar kabul

edilmiyor. Ayrıca, her Ar-Ge projesi
olan firma da Teknopark’ta yer alamıyor. Söz konusu Ar-Ge projesinin,
sanayinin bir ihtiyacını karşılayabilecek ve ticarileşme potansiyeli yüksek
bir Ar-Ge projesi olması gerekmektedir. Ar-Ge projesi ile başvuruda
bulunan firmanın; alanında uzman
bir akademisyen, ilgili sektörden
bir uzman ve Teknopark Genel
Müdürü’nden oluşan bilim kurulu ile
Ar-Ge içeriği değerlendirilmektedir.
Uygun bulunan projeler, Teknopark
Yönetim Kurulu’nun da onayı ile
projelerinde belirttikleri Ar-Ge faaliyetlerini Teknopark’ta yürütmeye hak
kazanmaktadır.”
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Otoyol bağlantısında
sona yaklaşıldı
D

üzce OSB’de otoyol
bağlantısı yapım
çalışmaları, yılsonuna kadar tamamlanmak üzere hızla
devam ediyor.
Düzce Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim
Yirmibeşoğlu, “T.C. Kara Yolları

Genel Müdürlüğü tarafından
projesi hazırlanan Düzce otoyol
bağlantısının yapımına başlanması aşamasında gerek siyasiler
gerekse ilimizin yöneticileri ile
sık sık bir araya gelerek konuyu gündemde tutup çalışmanın
başlaması adına katkılar sunduk
ve nihayetinde 2017 yılında Düzce

merkez ile Bölgemiz arasındaki
bölümünün altyapı çalışmaları
başladı. Sanıyorum 2018 yılı sonuna kadar çalışmalar tamamlanacak ve şehir dışından gelenler
için şehir içi trafiğine girmeden,
Bölgemize ulaşım bu otoyol bağlantısı ile sağlanacaktır” açıklamasını yaptı.

Bölgeye sosyal
tesis geliyor

Düzce Organize Sanayi
Bölgesi’nde yer alan yatırımcıların
sık sık bir araya geleceği sosyal
tesisin yapımına başlandı. Düzce
OSB Yönetimi, sosyal tesisin yaz
sezonunda yatırımcıların hizmetine
sunulması amacıyla çalışmalara
hız verdi.
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Vahit Yıldırım’a “Yılın Sosyal
Sorumluluk Projesi” Ödülü
O

rganize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) ve Gebze OSB
(GOSB) Yönetim
Kurulu Başkanı
Vahit Yıldırım, Buhara Medya
Grubu’nun düzenlediği “8. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri”
töreninde, “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülünü aldı.
8’inci Uluslararası Buhara Medya Ödülleri Ankara’da
düzenlenen törenle sahiplerine
dağıtıldı. Moldova Cumhuriyeti
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı
Irina Vlah’ın katılımıyla gerçekleştirilen, TBMM Başkanı İsmail
Kahraman’ın “Kahramanlık ve
Milli İrade” ödülü aldığı gecede,
OSBDER Yönetim Kurulu Başka-

nı Vahit Yıldırım da “Yılın Sosyal
Sorumluluk Projesi” ödülünü aldı.
Kültür, sanat, bürokrasi, siyaset ve
iş dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı törende, GOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Vahit
Yıldırım’a ödülü, TBMM Başkanı
İsmail Kahraman tarafından takdim edildi.
“Sesim
Olur Musun?” projesi
ile ödül alan
Vahit Yıldırım, konuşmasında,
Türkiye’de
kadınların iş
gücü piyasasındaki genel

durumu ve istihdamına yönelik
sorunları gündeme getirdiklerini ve
81 ilde düzenlenecek olan ‘Sesim
Olur Musun?’ projesine, kadın
istihdamının öneminin ortaya
konularak, kadınların çalışma hayatında yaşadığı zorluklar ve çözüm
önerileri tartışılacağını belirtti.
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Arabuluculuk paneline Kocaeli
Valisi Aksoy da katıldı

A

dalet Bakanlığı
Arabuluculuk Dairesi
Başkanlığı, Gebze
Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gebze Organize
Sanayi Bölgesinin işbirliğinde “İş
Mahkemeleri Kanununun Getirdiği
Yenilikler ve Arabuluculuk” konulu panel, Kocaeli Valisi Hüseyin
Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele; Kocaeli Valisi Sayın
Hüseyin Aksoy’un yanısıra, Kocaeli
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali
Kurt, Gebze Kaymakamı Mustafa
Güler, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, Gebze Adalet
Komisyonu Başkanı Serdar Murat Yüksel, Kocaeli Sanayi Odası
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze
Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve
çok sayıda sanayici katıldı.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi

Yönetim Kurulu Başkanı Vahit
Yıldırım ve Başkan Vekili Ümit
Şişmanoğlu’nun ev sahipliği yaptığı panel, saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunması ile başladı.
Programda, Gebze Cumhuriyet
Başsavcısı Cemil Kuyu’nun konuşmasının ardından birinci oturumda,
Marmara Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Talat Canbolat
arabuluculuk uygulamaları ile ilgili
bir sunum gerçekleştirdi.
Panelin ikinci oturumunda
ise Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri
Genel Müdürlüğü Arabuluculuk
Dairesi Başkanı Hakan Öztatar
bir konuşma gerçekleştirdi. Panel
konuşmacılarının ardından Gebze
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım söz
aldı.
Vali Hüseyin Aksoy ile GOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Vahit
Yıldırım tarafından, katılımlarından
dolayı Adalet Bakanlığı Hukuk İşle-

ri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk
Dairesi Başkanı Hakan Öztatar’a
plaket takdim edildi.

Mahkemeye gitmeden
çözüm imkanı
Kocaeli Valisi Aksoy seminerin
ardından yaptığı konuşmada, “Bu
kanun gerçekten önemli bir kanun
ve bu kanunun uygulanmasında
biran önce mesafe almak adına bu
toplantı büyük önem taşıyor. Mahkemelere gidilmeden arabuluculuk
sistemiyle çözüm üretilmesi hem
işveren, hem de işçimiz için büyük
katkılar sağlayacaktır. Bu anlamda
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımızın organizasyonunda Adalet
Bakanlığımızın katkıları, Gebze
Organize Sanayi Bölgemizin imkanlarıyla bu çalışma gerçekleştirildi.
Katılımcılara ve katkı sunan herkese
teşekkür ediyorum” dedi.
Program, toplu fotoğraf çekimi
ile sonlandırıldı.
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GOSB TIP
MERKEZİ AÇILDI
A

nadolu
Vakfı
çatısı
altında
kurulan Anadolu Sağlık
Merkezi ve Gebze
Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle GOSB
Tıp Merkezi hizmete
sunuldu. Türkiye’de bir
organize sanayi bölgesi
tarafından kurulan ilk
tıp merkezi olma özelliğini de taşıyan GOSB
Tıp Merkezi’nin açılışına Gebze Kaymakamı
Mustafa Güler, Kocaeli İl Sağlık
Müdürü Şenol Ergüney, Kocaeli
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü
İlhan Aydın, Gebze Organize Sana-

yi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Vahit Yıldırım, GOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ümit Şişmanoğlu ve Anadolu Sağlık Merkezi Genel
Direktörü Türkan Özilhan Tacir’in

yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
GOSB Tıp Merkezi’nin açılışında konuşan Anadolu Sağlık Merkezi
Genel Direktörü Türkan Özilhan
Tacir, “Anadolu Sağlık Merkezi
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katkı sağlayan bu iş birliğinin,
teknolojik alt yapımız ve deneyimli sağlık kadromuza yaptığımız
yatırımlarla birleşmesi bizi dünya
standartlarında bir sağlık kuruluşu konumuna taşıyor. Anadolu
Vakfı’nın en çok önemsediği yatırım alanı olan sağlıkta ulaştığımız
bu başarı bizim için gurur kaynağı”
dedi. Anadolu Sağlık Merkezi’nin
uzmanlığını Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne taşımaktan mutluluk
duyduklarını anlatan Tacir, “Tıp
merkezimizde verdiğimiz hizmetlerle bu bölgedeki sağlık ihtiyacına
cevap vereceğimize inanıyoruz”
diye konuştu.

Kaliteli sağlık hizmetine
daha hızlı ulaşılacak

olarak dünya standartlarında sağlık hizmeti sunma misyonumuzu
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne
taşımaktan mutluluk duyuyoruz”
dedi.
GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım ise “GOSB Tıp
Merkezi, GOSB’un örnek projelerinden birisidir. Bölgemizdeki 25
bini aşkın çalışanın kaliteli sağlık
hizmetine daha hızlı bir şekilde
ulaşmasını sağlamak için attığımız
önemli bir adımdır. Bölgemiz için
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Anadolu Sağlık Merkezi
GOSB Tıp Merkezi yaklaşık 900

metrekarelik alanda Acil Servis, İç
Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları ve Genel Cerrahi
branşlarında hasta ihtiyaçlarını
karşılayacak. Tıp Merkezi SGK
anlaşmalı olarak hizmet sunacak.

Bölgedeki sağlık ihtiyacına
cevap vereceğiz
Anadolu Sağlık Merkezi’nin
arka arkaya dünyanın en iyi hastanesi seçilen Johns Hopkins Medicine ile devam eden iş birliğine
değinen Anadolu Sağlık Merkezi
Genel Direktörü Türkan Özilhan
Tacir, “Hizmet kalitemize büyük

GOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Vahit Yıldırım, “Kurulduğu günden bugüne, kalıcı ve
örnek projelere imza atan GOSB,
Türkiye’de bir Organize Sanayi
Bölgesi bünyesinde kurulan ilk Tıp
Merkezi olma özelliğini taşıyan
GOSB Tıp Merkezi projesi ile
‘Örnek OSB’ imajının altını bir
kez daha kalın bir çizgiyle belirginleştirmiştir. Katılımcılarımızın
beklenti ve ihtiyaçlarını ön planda
tutmak, bu beklenti ve ihtiyaçları
kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet
anlayışımız doğrultusunda en iyi
şekilde karşılamak öncelikli hedefimizdir. GOSB Tıp Merkezi, bölgemizdeki 25 bini aşkın çalışanın
kaliteli sağlık hizmetine daha hızlı
bir şekilde ulaşmasını sağlamak
için attığımız önemli bir adımdır.
Anadolu Sağlık Merkezi iş birliği
ile attığımız bu adımın bölgemiz
için hayırlı olmasını temenni
ediyor, emeği geçen tüm GOSB ve
Anadolu Sağlık Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
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GOSB VE TABA–AMCHAM

İŞBİRLİĞİ YAPTI

T

ürk Amerikan İş
Adamları Derneği
Amerikan Ticaret Odası Türkiye
(TABA -AmCham)
ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi
(GOSB) arasında gerçekleştirilen
işbirliğinin detayları, 21 Şubat Çarşamba günü, GOSB Yönetim Merkezi ve Sosyal Tesisleri Toplantı

Salonu’nda düzenlenen toplantı ile
TABA-AmCham Yüksek İstişare
Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu
tarafından GOSB Katılımcılarına
anlatıldı. GOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Vahit Yıldırım ve TABA-AmCham Genel Başkanı Ali
Osman Akat’ın da katılım gösterdiği toplantıda, Amerika pazarının
gelişime açık Türk şirketleri için

büyük fırsatlar barındırdığının altı
çizilerek, Türkiye’deki OSB modelinin ABD’ye taşınması hususu
masaya yatırıldı.
Proje ile pazar araştırmasını tamamlamış, yatırım yapmaya hazır
firmaların bir araya getirilerek bir
güçbirliği oluşturulması ve ABD’de
bir bölge belirlenerek, sanayi bölgesi kurulması hedefleniyor.

Düzce Valisi Dağlı’nın GOSB ziyareti

D

üzce
Valisi
Zülküf
Dağlı ve
beraberindeki heyet, 29
Ocak 2018 tarihinde
GOSB’u ziyaret etti.
Vali Dağlı’nın
yanısıra, Akçakoca
Kaymakamı Yasin Öztürk, Çilimli Kaymakamı Mahmut Şener,
Gümüşova Kaymakamı İsmail
Sündük, Gümüşova Belediye
Başkanı Ahmet Azap, Çilimli
Belediye Başkanı Muhsin Yavuz,
Düzce Bilim, Sanayi ve Teknoloji
İl Müdür Vekili Şule Ciritcioğlu, Düzce OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Selim Yirmibeşoğlu,
Düzce OSB Bölge Müdürü Aylin

Özdemir, Çilimli OSB Bölge
Müdürü Yakup Temiz, Gümüşova OSB Bölge Müdürü Şinasi
Tuzluoğlu, Düzce 2. OSB Bölge
Müdürü Engin Karaduman’ın da
yer aldığı heyet, GOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım
ve Bölge Müdürü Z. Nil Sönmez
tarafından karşılandı.
Ziyaret kapsamında, bölgenin tanıtımı yapılarak GOSB
Bölge Müdürlüğü’nün faaliyetleri

hakkında bilgi aktarıldı, Düzce
OSB’lerinde planlanan faaliyet ve
projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, heyet,
gerçekleştirilen bölge turuyla
bölgeyi daha yakından tanıma
imkanı buldu.
Ziyaret sonunda, GOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Vahit
Yıldırım tarafından Vali Dağlı’ya
ziyaret anısına, GOSB anı tabağı
takdim edildi.
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GOSB Sanayici Sohbetleri
devam ediyor
G

ebze Organize
Sanayi Bölgesi’nde
(GOSB) faaliyet
gösteren sanayicilerin bilgi, birikim ve
deneyimlerini paylaştığı, yönetimden beklentileri ile bölgede hizmet kalitesinin daha üst seviyeye
çıkarılması için görüşlerini ifade
ettiği aynı zamanda ziyaret edilen
tesisin incelenerek bölgedeki ürün
yelpazesinin ve firmaları tanıma
fırsatının bulunduğu, her ay bir
GOSB katılımcısının tesisinde
gerçekleştirilen Sanayici Sohbetleri toplantılarının 2018 yılı ilk top-

lantısı, 24 Ocak Çarşamba günü
Koçel Çelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Metin
Koç’un ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, Şubat ayı toplantısı

ise 27 Şubat Salı günü, Petro Yağ
ve Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi Serra Soysal Koyuncu’nun ev sahipliğinde
gerçekleştirildi.

T Grubu, “Resim Diliyle Üç Söylem”
isimli ilk karma sergisini GOSB’da açtı

G

ebze Organize Sanayi
Bölgesi’nde
(GOSB) sanat
günleri devam
ediyor. Olaylara ve objelere
farklı bakış açısı ve duygularla yaklaşıp, tuvaller üzerine
yansıttıkları görüntülerle
değerli eserler ortaya çıkaran
Ersin Burak, İbrahim Aşık
ve Koray Dağcı’dan oluşan
T Grubu, “Resim Diliyle Üç
Söylem” adlı ilk karma sergilerini Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’nde sanatseverlerle
buluşturdu.
“Resim Diliyle Üç Söylem” isimli resim sergisinin
açılışı, GOSB Bölge Müdürü
Z. Nil Sönmez ile sanatçılar
tarafından yapıldı.

vitrin
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İzmir Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi’nin Türk sanayisine
armağanını Bakan Özlü açtı
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin gurur duyduğu projelerinin başında gelen Özel İzmir Atatürk Organize
Sanayi Bölgesi Nedim Uysal MTAL’nin açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü’nün katılımıyla gerçekleşti.
zel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Nedim Uysal Mesleki
ve Teknik Anadolu
Lisesi’nin resmi açılış
töreni, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün
katılımları ile gerçekleştirildi.
Açılışa ayrıca, İzmir Valisi Erol
Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Katip
Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof.

Ö

Dr. Mehmet Tokaç, Dokuz Eylül
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr.
Erdal Çelik, Çiğli Kaymakamı Kaya
Çıtak, Çiğli Belediye Başkanı Hasan
Arslan, OSBDER Yönetim Kurulu
Başkanı Vahit Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, T.C. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan
yetkililer ve İzmir İl Müdürü, pek
çok Organize Sanayi Bölgesinin ve
Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkan
ve yöneticileri ve İAOSB Katılımcısı

sanayicilerin yanı sıra sanayi, ticaret
ve siyaset camiasından isimler
katıldı.
Özlü: Türkiye’ye örnek model
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Dr. Faruk Özlü, Özel İzmir
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Nedim Uysal Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nin Türk sanayine
büyük katkı sağlayacağına inandığını
vurgulayarak, okulun gerek fiziksel
yapısı ve olanakları ile gerekse aka-

osblerden

demik kadro ve öğrenci yapısı ile
oluşturduğu başarılı modelin tüm
Türkiye’ye yayılmasını temenni
ettiklerini söyledi. Bakan Özlü,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Büyük bir hızla kalkınan ve
sanayileşen ülkemizde ana dinamo
mesleki ve teknik eğitim olacaktır.
Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi gibi örnek
okullarımız, bir yandan sanayileşme hedefimiz için gereken insan
kaynağını sunacak, diğer yandan
meslek liselerinin cazibe merkezi
olmasını sağlayacaktır. Burada
sadece klasik lise eğitimi verilmiyor. Aldığınız dersler, öğrendiğiniz
beceriler, yaptığınız
pratikler, kavradığınız teoriler sizi iş
dünyasında diğerlerinden birkaç adım
öne geçirecek. Bu
okulda kazanılacak
proje yönetimi,
inovasyon, teknoloji
yönetimi ve girişimcilik alanındaki
deneyimler, hem
öğrencilerimize
hem de ülkemize
büyük bir kazanç
sağlayacak. Öğrencilerimizin alacağı
uygulamalı eğitim-
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lerin endüstride
kullanılan robotik sistemlere
uyumlu olması,
öğrencilerimizin
ve dolayısıyla
Türkiye’nin Sanayi 4.0’ a hazır
hale gelmesine
katkı verecektir.
Bu okullar sayesinde Türkiye
4. Sanayinin
öncüsü olma konusunda yoluna
emin adımlarla
devam edecek. Bu açıdan mesleki
ve teknik liseler ülkemiz için hayati
bir önem taşıyor. Bu nedenle Özel
İzmir Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi gibi okullar
için her zaman destek sağlayacak
ve sizler gibi başarılı bireylerin
artması için var gücümüz ile çalışacağız. Biliyoruz ki Türk sanayisinin
iyi yetişmiş, işinin ehli ve donanımlı
insanlara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı
doldurmak ve sanayinin hizmetine sunmak bizlerin boynunun
borcudur.”
Ziyarette bulunduğu tüm
OSB’lerde yöneticilerin ve
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işadamlarının yetişmiş eleman
sıkıntısı konusunu dile getirdiğini vurgulayan Özlü, konunun
ciddiyetinin farkında olduklarını
söyledi. Meslek liselerine yönelik
oluşan olumsuz algının Özel İzmir
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile kırıldığını
vurgulayan Özlü, “Daha birkaç
yıl önce faaliyete geçen bu okulun
cazibe merkezi haline gelmesi söz
konusu önyargının kırılmasına
yönelik en güzel göstergedir. Zekanın ürüne dönüştüğü bu okullara
talep arttıkça, hem sanayimiz hem
de ekonomimiz önemli bir eşiği
aşmış olacak. Özel İzmir Atatürk
Organize Sanayi Bölgesi Nedim
Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nin bir model okul olarak
sorumluluğunun büyük olduğunu
belirtmek isterim. Bu okulu projelendiren, yaptıran, geliştiren ve
başarılı bir şekilde uygulayan İAOSB adına İzmir Atatürk Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunu
ve sağladığı katkıdan dolayı Norm
Holding Onursal Başkanı Nedim
Uysal’ı tebrik ediyor; sizleri saygı
ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.
2023 hedeflerinin yolu sanayiden, sanayinin yolu da nitelikli

osblerden
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İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, arsa bedeli ile birlikte 42 milyon TL’lik maliyete ulaşan okula
7,5 milyon TL’lik destek veren Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal’ın güçlerine güç kattığını söyledi.

elemandan geçer…
İAOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Hilmi Uğurtaş da, nitelikli
eleman eksikliğinin sanayinin en
temel sorunları arasında yer aldığına dikkat çekerek, gelişmiş ülkeler
seviyesine ulaşma hedefimize ancak
sayısı arttırılan mesleki ve teknik
liselerden
mezun
olacak
gençler
ile

ulaşılabileceğini söyledi.
Uğurtaş, konuyla ilgili sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Sanayicilik hayatımın ilk
gününden bugüne değin hiç değişmeden karşıma çıkan en büyük
sorunlar arasında hep yetişmiş, nitelikli eleman sıkıntısı yer aldı. Bunun
ana nedenlerinin başında ailelerin
çocuklarını meslek okullarına göndermek istememeleri geliyor.
Başarılı çocukların liselere, istenilen düzeyde olmayanların ise meslek liselerine gönderildiği önyargısını kıramadığımız için de velilerimiz
meslek liselerini içselleştiremediler.
Dolayısıyla meslek okulları istenen
başarıyı sağlayamayan öğrencilerin
eğitim-öğretim aldığı okullar haline
dönüştü.”
Bakanlık tarafından OSB’lerde
yer alan mesleki ve teknik okullara verilen teşviklerin büyük
destek sağladığını vurgulayan

Uğurtaş, “Yönetim Kurulumuzdaki
arkadaşlarımla birlikte burada örnek bir okul yapalım, diğer OSB’ler
de bu örneği takip etsinler istedik.
Bu okulların sayısı arttığı sürece
Türkiye 2023 hedeflerine ve çağdaş
ülkeler seviyesine hızla yaklaşacaktır. Üretmeden, sanayileşmeden,
endüstriyi geliştirmeden bir ülkenin
gelişme şansı yoktur.
Ancak sanayiye, dolayısıyla
Türkiye’ye hizmet edecek gençleri
yetiştirerek ülkemizi ileriye taşıyabiliriz. Işık var ve bizler bu ışığı görüyoruz. Türkiye’de faaliyet gösteren
OSB’lerin tamamında mesleki ve
teknik okulların açılmasını temenni
ediyoruz” diye konuştu.
İzmir Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi olarak okulumuza her yıl
3 milyon TL bütçe ayırıyoruz
Okul inşaatının arsa bedeli ile
birlikte 42 milyon TL’lik bir maliyete ulaştığını açıklayan Uğurtaş,

osblerden
Norm Holding
Onursal Başkanı
Nedim Uysal’ın
verdiği 7,5 milyon
TL’lik destek ile
güçlerine güç katıldığını söyledi.
Her bir öğrenci
için yıllık işletme
giderinin 14 bin
TL’yi bulduğunu
ifade eden Uğurtaş, “Devletin
öğrenci başına
verdiği katkı payı
6 bin TL civarında. Her yıl her bir
öğrencimiz için
İzmir Atatürk
Organize Sanayi
Bölgesi tüzel
kişiliği olarak 8 bin TL’lik katkı
koyuyor ve Türkiye’nin geleceğini
inşa etmeye destek veriyoruz.
Yılda 3 milyon TL’lik bir
bütçeyi öğrencilerimizin giderlerini
karşılamaya ayırıyoruz. Sanayicinin
eğitimden para kazanmak gibi bir
düşüncesi asla olamaz. Sanayicinin amacı ülkesine olan borcunu
ödemektir.
Böyle bir yapı içinde para
kazanmak amacıyla Organize Sanayi Bölgelerindeki desteklerden
faydalanarak açılacak olan okullar,
bizim bahsettiğimiz endüstri
meslek lisesi önyargıların devam
etmesine neden olacaklardır.
Türkiye’nin çıkışı bu okullardadır. Bu nedenle başta kanaat
önderleri olmak üzere herkesin
mesleki ve teknik eğitimin yeri ve
önemini vurgulaması ve bu yolla
velilerimizin ve çocuklarımızın ön
yargılarının ortadan kaldırılmasına
gayret etmesi gereklidir” dedi.
Özel İzmir Atatürk Organize
Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne
giriş puanlarının her geçen yıl
yükseldiğini anımsatan Uğurtaş,
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5 yıl içerisinde İzmir’in en yüksek
puanla öğrenci alan okulları arasında yer alacaklarına inandıklarını
söyledi.

İAOSB öğrencilerin
tamamına yüzde 100
burs sağlıyor
Uğurtaş, öğrencilerinin tamamının yüzde 100 burs ile eğitimöğretim aldıklarına dikkat çekerek,
“Eğitim-öğretim, yemek, yol,
kıyafet, kırtasiye giderleri gibi bir
öğrencinin tüm ihtiyaçlarına yönelik masraflarını tamamen üstleniyor, ayrıca aile durumları müsait
olmayan öğrencilerimizi burs ile de
destekliyoruz” diye konuştu.
Mezun olan gençlerin büyük
başarılar elde ederek Türk sanayinde önemli yerlere geleceklerine
inandıklarını bildiren Uğurtaş,
öğrencilerin isterlerse mezun olur
olmaz teorik ve pratik tüm bilgilere hakim başarılı birer ara eleman
olarak çalışma hayatına girebileceği gibi, dilerlerse üniversiteye
devam ederek donanımlı mühendisler olarak Türk sanayine hizmet
edebileceklerini vurguladı.
Okula destek veren Norm
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Holding Onursal Başkanı Nedim
Uysal da, eğitime katkı koymanın
mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, gerek öğretmen ve yönetici
kadrosu gerekse öğrencileri ile
Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin
farklılığını hissettirdiğini söyledi.
Konuşmaların ardından
İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Hilmi Uğurtaş, tören anısına T.C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Dr. Faruk Özlü ile Norm Holding
Onursal Başkanı Nedim Uysal’a
okulun rölyef baskısından oluşan
hatıra plaketlerini takdim etti.
Tören; T.C. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu, İAOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi
Uğurtaş, Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal ve eşi
Bilge Uysal, İAOSB Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Fatih Uysal ve İAOSB Yönetim Kurulu
Üyesi Sinan Atik’in okulun açılış
kurdelesini kesmelerinin ardından sona erdi.
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osblerden

İAOSB
16. Genel
Kurulu
yapıldı
İAOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Hilmi
Uğurtaş, OSB’lerin
sanayi üretiminin
odaklanması
için özel alanlar
olarak gösterilmesine rağmen son
dönemlerde özellikle
enerji tedarikleriyle
ilgili uygulamaların
sanayicinin aleyhine
olduğunu söyledi.

osblerden

İ

zmir Atatürk
Organize Sanayi
Bölgesi 16. Olağan
Genel Kurulu Bölge
Müdürlüğü Atatürk
Toplantı Salonu’nda düzenlendi.
Divan Başkanlığını Kadri Şeker’in,
Divan Katipliğini ise Faruk Oral’ın
üstlendiği toplantıda; Yönetim ve
Denetim Kurullarının 2017 yılı faaliyet raporları ile Bölgenin 2017 yılı
bilanço ve gelir tabloları oybirliği
ile kabul edilerek, Yönetim ve Denetim Kurulları ibra edildi. Genel
Kurul’da, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı bütçe ve
çalışma programı da görüşülerek
oybirliği ile kabul edildi.
Toplantıda söz alan İAOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi
Uğurtaş, OSB’lerin sanayi üretiminin odaklanması için özel alanlar
olarak gösterilmesine rağmen,
son dönemlerde özellikle enerji
tedarikleri ile ilgili ortaya konan
uygulamaların ardından OSB içinde üretim yapan sanayicilerin bir
anlamda cezalandırıldığını belirtti.
Uğurtaş bu konudaki ilk yanlışın OSB’leri tek bir abone olarak
gören BOTAŞ tarafından yapıldığına dikkat çekti. 300 bin metreküpten az doğalgaz kullanan sanayi
tesislerine uygulanan indirimin,
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OSB içindeki KOBİ’lere uygulanmaması neticesinde, OSB’nin yanı
başında üretim yapan KOBİ’nin,
OSB’nin içinde yer alan KOBİ’den
daha ucuza doğalgaz aldığına
vurgu yapan Uğurtaş, “Yapılan bu
yanlış uygulamaya ilişkin gerekli
bilgilendirme ve uyarılarımızı yapmamıza rağmen bir şeyin değiştirilmediğini görmekteyiz” dedi.

Enerji, öncelikli madde
Benzer bir uygulamanın Enerji
Piyasası Denetleme Kurulu’nun
(EPDK) elektrik fiyatlandırmasında uygulanacak olan son kaynak
tarifesi uygulaması ile karşılarına
çıktığını vurgulayan Uğurtaş, söz
konusu uygulamanın ardından
ortaya çıkan zam oranının başta
OSB’ler olmak üzere üreticileri
hedef aldığını söyledi.
Uğurtaş, 20 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan
tebliğ ile Nisan ayından itibaren
uygulamaya geçecek olan tarife
değişikliğine ilişkin sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Yıllık elektrik tüketimi 50
milyon kWh ve üzerinde olan
kullanıcıları son kaynak tedarik
tarifesi kapsamında değerlendiren
uygulama ile bireysel abonelerin
değil, başta OSB’ler olmak üzere
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direk üreticilerin hedeflendiğini
görüyoruz. Ortaya konan son
kaynak tarifesi ile zam oranı yüzde
14’lere yaklaşmaktadır. Buna bir
de Ocak ayında sanayi tarifesine
gelen yüzde 7’lik artışı eklersek, bir
sanayicinin sadece elektrik enerji
maliyetine Aralık 2017 dönemine göre yüzde 21 oranında zam
geldiğini görüyoruz. Bu da yaklaşık
olarak enflasyonun iki katı artışı
anlamına gelmektedir. Bununla
birlikte sanayiciler açısından giderlerin bütçelerinin belirlenmesi de
çok önemlidir. Son kaynak tarifesi,
enerji maliyetlerini arttıracağı gibi
sanayicinin enerji giderlerini öngörmesini de imkansız hale getirmektedir. Bizler için bu durum en
az giderlerin artması kadar önem
taşımaktadır. Çünkü son kaynak
fiyatının hesaplanmasında hem
Piyasa Takas Fiyatı (PTF) hem de
Yenilebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)
fiyatı kullanılmaktadır. Aylık PTF
fiyatlarındaki değişiklikler de
öngörülemez farklılıklar gösterebilmektedir.”

Rakamlar sürekli değişiyor
Söz konusu öngörülemeyen
değişikliklerinin YEKDEM
fiyatlarında da geçerli olduğunu

osblerden
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hatırlatan Uğurtaş, EPDK tarafından yayınlanan 2018 yılı için aylık
YEKDEM tahmini referans fiyatlarına göre en yüksek ve en düşük ay
ortalama fiyatları arasında 27,8 TL/
MWh’lık bir fark olduğunun altını
çizdi. Uğurtaş, “Tüm piyasa fiyatları eşit çıksa dahi YEKDEM’deki
farklılık sebebiyle sanayici bugün
100 TL’ye aldığı enerjiyi yarın 128
TL’ye alabilir. 2017 yılı Aralık ayının EPDK referans fiyatı 25,44 TL/
MWh iken gerçekleşen YEKDEM
maliyeti 41,34 TL/MWh olmuştur.
Yani piyasayı düzenleyen kurumun
bile verdiği fiyat yüzde 63 saparken,
sanayiciden bu fiyatları tahmin edip,
giderlerini bunlara göre bütçelemesini ve uygun anlaşmalar yapması
beklenmektedir” diye konuştu.
Konuyla ilgili sürecin yetkililer
tarafından yeniden değerlendirilerek gerekli çalışmaların acilen yapılmasını talep ettiklerini dile getiren
Uğurtaş, “Süreci yöneten görevlile-

rin, sanayicilerin bu belirsizlik ortamından çıkabilmeleri adına en kısa
sürede bir destekleme mekanizması
olarak başlayan, bugün ise tüketiciler için ciddi bir maliyet haline
dönüşen YEKDEM’in koşullarını,
uygulama ve maliyet metotlarını
yeniden değerlendirmeleri için gerekli çalışmaları acilen yapmalarını
istiyoruz” dedi.

Bölgedeki gelişmeler…
Bölgenin 2017 yılına ait çalışmaları hakkında bilgiler de aktaran Uğurtaş, Tariş İplik ile 2011
yılından bu yana süregelen arsa
davasının, ilk bölümünde yerel mahkemede kazanılarak, Yargıtay’dan
usul eksikleri nedeni ile geri dönen
davayı yerel mahkemede bir kez
daha kazandıklarını ve gelişmeleri
beklediklerini belirtti.
Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nin çalışmaları hakkında da

bilgi aktaran Uğurtaş, “Okulumuzun resmi açılışını Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr.
Faruk Özlü’nün katılımı ile gerçekleştirdik. Okulumuz gerek İzmir’de,
gerekse ulusal bazda ilgi odağı
haline geldi. Artık çocuklarımız
okulumuza gelmeyi hedef haline
getirmeye başladılar ve Türkiye’deki
pek çok OSB’de okulumuz konuşulur hale geldi. Ancak bu sene
bizlere düşen görevlerden birinin
bu okulun kapasitesini arttırmak
olduğunu görmüş olduk. Bu hususta
ön değerlendirme çalışmalarımız
sürmektedir. Diğer yandan devletin
OSB’lerde kurulacak meslek yüksek
okullarında eğitim desteği vermesi
kanunlaşmıştır. Lisemizden sonraki
adımımız bir Meslek Yüksek Okulu
kurmak olacaktır. Bizim hedefimiz,
çocuklarımız ister liseden sonra
tekniker olarak iş hayatına girsinler,
isterlerse üniversitelere giderek
mühendis olsunlar; yeter ki işi bilen,
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belirten Uğurtaş, EBSO ile ortak
oluşturulan çalışma komisyonunun bir mimari proje yarışması
yaptığını, bu yarışmada kazanan
eserin EBSO Meclisi tarafından
da kabul gördüğünü ifade ederek,
“Tariş İplik ile aramızdaki dava
sonuçlandığında bu çalışmamıza da
başlayacağız” diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından gerçekleştirilen tramvay
çalışmasının İAOSB’nin içinden de
geçeceğini belirten Uğurtaş, “Bu
konuda İBŞB tarafından güzergahların netleştirilmesini bekliyoruz.
Tramvay, Bölgemize entegre olduğu takdirde, Bölgemizin ulaşım
olanakları çok daha zenginleşecektir” dedi.

Üretime odaklandık

üretken ve çalışkan insanlar olarak
ülkeye katma değer yaratan bireyler olarak yetişsinler” dedi.
Uğurtaş, okulun giderlerinin
karşılanması maksadı ile oluşturulan finansman modelinin gelir
ayağını oluşturan AVM inşaatının da başladığını açıklayarak,
AVM’nin hayata geçmesi ile
sağlanacak gelirin okulun sürdürülebilirliğinin garantisi olacağını
belirtti. Uzun süredir düşündükleri
Bölgenin simgesi olacak bir anıt
inşa etme fikirlerini, eski havaalanı
caddesi üzerindeki büyük kavşakta
inşa edilen “Atatürk Silueti Anıtı”
ile gerçeğe dönüştürdüklerini de
bildiren Uğurtaş, tamamlanan bu
anıtın Türkiye’nin dört bir yanından beğeni aldığını vurgulayarak,
“Artık anıtımız Bölgemizin simgesi
olmuştur” dedi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası’na
bir hizmet binası yapılması sözlerinin de arkasında durduklarını

1 Temmuz 2017 tarihinde
açıklanan “Üretim Reform Paketi”
içinde yer alan OSB’ler ile ilgili
maddeler hakkında bilgiler aktaran
Uğurtaş, “Uzun yıllardır kalkmaz denilen enerji fiyatları içine
sokulan yüzde 2’lik TRT payının
kaldırılması, OSB içinde yer alan
ve kiralanmayan binalara verilen
Emlak Vergisi muafiyeti sağlanması, bina cins değişimlerinde
harç istisnası sağlanması gibi güzel
olanaklar sağlanmıştır. Ancak, bu
Torba Yasa içinde tüm OSB’lerin
OSBÜK’e üye olması ve aidat
ödemesinin de yer alması bizleri
şaşırtmıştır. Bizlerin düşüncesi
odur ki, bu tür yapılanmalara dileyen ve isteyen, bir fayda yaratılacağına inanan OSB’ler üye olmalıdır.
Bizim OSBÜK ile ilgili geçmiş tecrübelerimiz ne yazık ki, bu kuruma
olumlu bakmamızı engellemektedir” değerlendirmesini yaptı.
Uğurtaş ayrıca, OSB Yönetmeliği’ndeki bazı maddeler ile
ilgili çalışmaların sürdüğünü, hem
İAOSB olarak hem de OSBDER
olarak Üretim Reform Paketi
çalışmalarında olduğu gibi bu
çalışmalara da katkı koyduklarını,
sakıncalı gördükleri hususları ilgili
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kişi ve kurumlara dile getirdiklerini
belirterek, Yönetmelik çıktığında
tüm katılımcıları bilgilendireceklerini söyledi.
2018 yılında yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi aktaran
Uğurtaş; 2018 bütçesine ana
dağıtım ve SCADA projesi hizmet
binası ve ön çalışmalarını koyduklarını, ana elektrik dağıtım merkezi
hücre değişimini yapacaklarını,
kanalizasyon ve yağmur suyu
projelerini revize ederek, gereken
yenilemeyi gerçekleştireceklerini,
okula yapılması gereken laboratuvar donanımı, ekipman, deney
setleri, bilgisayar gibi yatırımların
devam edeceğini açıkladı. Uğurtaş,
“İleri Atıksu Geri Kazanımı” ile
ilgili önemli ve maliyetli bir proje
için ön çalışmaların sürdüğünü,
projenin gerçekleşmesi için Bölge
kaynaklarının yanında dış destek
kaynakları için de çalıştıklarını
belirtti. Son dönemde iş dünyasında çok konuşulan ve tartışılan
Sanayi 4.0’ın her yönü ile masaya
yatırılması amacı ile 09 Mayıs 2018
tarihinde bir sempozyum düzenleyeceklerini açıklayan Uğurtaş, “Bu
çalışmamıza konuk olarak geçmiş
dönem İrlanda Başbakanlarından
John Bruton baş konuşmacı olarak
katılacaktır. Ayrıca, çok değerli
konuşmacılar ile bilgilendirme
konuşmaları ve bir panel gerçekleştirilecek. Bu toplantı da Sanayi
4.0 olgusunun ekonomik, finansal,
siyasi, sosyal, kültürel ve hatta felsefi bağlamda değerlendirilmesini
hedefliyoruz. Şimdiden sizlerden
ajandalarınıza bu tarihi not almanızı rica ediyorum” dedi.
Sanayicilerin görüş ve dilekleri ile tamamlanan toplantıda, İAOSB’yi OSBÜK Genel
Kurulu’nda temsil etmek için
yapılan seçimde Hilmi Uğurtaş, M.
Fatih Uysal ve M. Atilla Baysak
asil üye olarak, Sinan Atik, Neslihan Kabaklı ve Mehmet Karahaliloğlu da yedek üye olarak oybirliği
ile seçildiler.
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Hürriyet OSB’lerle Buluşuyor
paneli İAOSB’de düzenlendi
Hürriyet Gazetesi
Ekonomi Yazarları
İAOSB katılımcıları
ile bir araya gelerek;
Türkiye ve dünya
ekonomisinden kur
farklarına, sanayicilerin sorunlarından
para piyasaları
öngörülerine uzanan
değerlendirmelerde
bulundular.

H

ürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen “Hürriyet
OSB’lerle buluşuyor”
zirvesi, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde
gerçekleştirilerek, Bölge katılımcıları ile
Hürriyet Gazetesi ekonomi yazarlarını
bir araya getirdi.
Ekonomiden istihdama, kur farklarının sanayici ve üretim üzerindeki
etkisinden nitelikli eleman sorununa
uzanan geniş bir yelpazede mevcut
durum, sıkıntılar ve öngörülerin paylaşıldığı panelde, sanayicileri temsilen
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi

Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, İAOSB Başkan Vekili Fatih Uysal
ve EBSO Meclis Başkanı Salih Esen
konuşmacı olarak yer alırken; Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer
Levent’in moderatörlüğünde gazetenin
ekonomi yazarlarından Uğur Gürses,
Vahap Munyar ve Erdal Sağlam da
görüş ve değerlendirmelerini paylaşarak
yöneltilen soruları yanıtladılar.
Bölge hakkında verdiği bilgiler ile
panelin açılışını gerçekleştiren İAOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, altyapı çalışmaları ve yürüttüğü
hizmetler bakımından Türkiye’nin en
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modern ve en gelişmiş OSB’leri
arasında yer alan İzmir Atatürk
Organize Sanayi Bölgesi’nin, hayata geçirdiği projeler ile Türkiye’deki OSB’lere örnek çalışmalara
imza attığını söyledi. Uğurtaş
lojistik anlamda da oldukça şanslı
bir bölgede yer alan İzmir Atatürk
Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri
verdi:
“Çalışan kadınların en büyük
sıkıntısının çocuklarını emanet
edebilecekleri bir kreş bulamamak
olduğunu bilerek, bugün 250 yavrumuzu barındırdığımız bir kreşi
hayata geçirdik. Sanayicilerin en
büyük sorunları arasında yer alan
eğitilmiş teknik eleman problemine
bir nebze olsun cansuyu verebilmek için bugün 405 öğrencimizin
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tam burslu olarak eğitim-öğretim
aldığı Özel İzmir Atatürk Organize
Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizi
kurduk. Okulumuz, gerek akademik kadrosu, gerekse fiziki şartlar
açısından her platformda örnek
gösterilecek düzeydedir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın
Faruk Özlü okulumuzu gezdiği
zaman, ‘bizim hayalimiz buydu ve
biz bunlara kolej demek istiyoruz’
dedi. Sayın Özlü, gittiği her yerde
okulumuzu örnek gösteriyor. Biz
İAOSB Yönetim Kurulu olarak ‘iyi
ilklere’ imza atarak diğer OSB’lere
kılavuz olmayı amaçladı. Bu hedefimize de bugüne kadar yaptığımız
birçok yatırım ile ulaştığımızı
düşünüyorum.”
OSB’lerin Türkiye’nin üretim
ve ekonomi alanında en başarılı
yatırımları arasında yer aldığını
vurgulayan Uğurtaş, tüm sanayicilerin ve siyasilerin OSB’lere sahip
çıkması gerektiğini söyledi. Bu
kapsamda İAOSB olarak ellerini
taşın altına koyarak OSB’leri en
verimli hale getirmek için çeşitli çalışmalar da yürüttüklerini bildiren
Uğurtaş, “Gerek beyaz-mavi yakalı
çalışanlarımızın gerekse işletme
sahibi katılımcılarımızın kişisel
ve mesleki becerilerini arttırmak
için çok çeşitli çalışmalara da imza
atıyor, özellikle rekabet güçlerini
arttırmaya yönelik bilgilendirme ve
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işbirliği platformları oluşturmaya
çalışıyoruz” dedi.
Bölge’nin kesintisiz enerji
gücü olan Ataer Enerji Santrali
hakkında da bilgi veren Uğurtaş,
Türkiye’deki enerji politikalarının
sürdürülebilir olmaması nedeniyle
santralin istenilen düzeyde çalıştırılamadığına dikkat çekti. Türkiye’deki birçok OSB’nin doğalgaz
santrallerini kapatmak zorunda
kaldığını hatırlatan Uğurtaş, “Bu
yüzden de özel sektörde birçok
firma varlıklarını kaybetmiş, iflas
etme noktasına gelmiştir ki bunun
nedeni de Türkiye’de öngörülebilir
ve sürdürülebilir enerji politikalarının olmamasıdır” diye konuştu.
Uğurtaş, Bölge’de yürütülen
çalışmalara ilişkin sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Anaokulumuz, Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisemizin yanı
sıra bir de sanayimize iş bilen
eleman yetiştiren çıraklık okulumuz mevcut. Bunların yanı sıra,
tüm çalışanlarımızın yanı sıra çevre
bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın da hizmet aldığı donanımlı
bir sağlık polikliniğimiz, bununla
birlikte 112 dışında 365 gün, 24
saat boyunca hizmet veren ambulansımız var. Ayrıca altını çizdiğim
gibi katılımcılarımızın ve çalışanlarımızın kişisel ve mesleki yeteneklerine katkı sağlayacak çalışmalar,
işbirliği ve fikir alış-verişi sağlana-
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Uğur Gürses, 2017’nin 3. çeyreğinde açıklanan yüzde 11,1’lik büyüme rakamının reelde baz etkisi alındığında
yüzde 5’i ifade ettiğine dikkat çekerek, “Yüzde 5’lik rakamla dünya şampiyonu olamayız” diye konuştu.

cak platformlar konusunda da hassasiyetle çalışıyoruz. Düzenlediğimiz
seminerler ve bilgilendirme toplantıları ile farklı alanlarda konusunda
uzman isimleri katılımcılarımız ve
çalışanlarımız ile buluşturuyor, üniversite sanayi işbirliğinin yaratılması
adına etkinlikler planlayarak hayata
geçiriyoruz. Öyle ki Türkiye’de son
yıllarda konuşulmaya başlanan ‘üniversite-sanayi işbirliğine’ İAOSB
olarak bu yıl rekor bir katılımla
7. kez ev sahipliği yaptık. OSB’ler
arasında Türkiye’nin ilk Ar-Ge ve
İnovasyon yarışmasına imza attık.”

Türkiye’de sanayici olmak zor
İAOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Hilmi Uğurtaş’ın Bölge’de
yürütülen çalışmalara ilişkin verdiği
bilgilerin ardından, aynı zamanda
İAOSB katılımcısı olan EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, sanayicilerin
yaşadığı sorunlara değindi. Esen,
ancak üreten bir Türkiye’nin bağımsız ve güçlü bir şekilde egemenliğini
sürdürmeye devam edebileceğine
dikkat çekerek, bu bağlamda Türk
sanayinin can suyu olan OSB’lerin
güçlü bir şekilde desteklenmesi

gerektiğini söyledi. Esen, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Türkiye’ de sanayici olmak çok
zor. Çünkü sanayici olmaya karar
verdiğiniz anda mümkünse OSB
içerisinde kuracağınız bir iş yerine
sahip olmanız gerekiyor. OSB’lerin
de ne yazık ki yerel yönetimler
tarafından desteklendiğine pek şahit
olamıyoruz. OSB’leri kurarken birçok sanayici arkadaşımız herhangi
bir destek ya da kredi almaksızın
kendi imkanlarıyla arsasını alma
ve binasını yapma gayreti içinde
oluyor. Burada da bir kamulaştırma
kaygısı ortaya çıkıyor. Yani cebinizde paranız olsa bile, tapulu arazilerin satın alınması için kamulaştırmanın yapılması bekleniyor ki bu da
ne yazık ki çok uzun zaman alıyor.
Örneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendiğim Menemen
Plastik İhtisas OSB’de 22 metrekarelik bir yerin kamulaştırılması tam
5 sene sürdü. Tüm bunları aştıktan
sonra da işletmenizi kurmanız gerekiyor. Üretim yapmak için nitelikli
eleman istihdam etmeniz gerekiyor.
Diyelim ki nitelikli personel buldunuz ve üretime başladınız; işte şimdi

sıra yaşadığımız güncel sorunlara
geliyor: Sadece patron olmak, işi
bilmek, istihdam sağlamak, yönetici
kabiliyetinizin olması yetmiyor. Bir
de bunun içine finansman ayağı
giriyor. Tüm bunları bir araya
getiremediğiniz takdirde sınıfta
kalıyorsunuz. Finansman ayağınızda
karlar ve zararlar en başa geçiyor ve
sizin bilançonuzu şekillendiren ve
sonlandıran unsur haline geliyor.”
Ülkemizde sanayinin gelişmesi için ilgili Bakanlıkların gerekli
gayreti gösterdiklerine dikkat çeken
Esen, bununla birlikte öngörülebilir bir takım olaylara yönelik
gerekli pozisyon, atılım ve önlemlerin alınmaması durumunda ne
denli yaratıcı olunsa da başarı elde
edilemeyeceğini söyledi. Girdilerin
büyük kısmının döviz olarak ödendiğini, ürünlerin ise TL üzerinden
satıldığını bildiren Esen, “Avrupalı
firmaların böyle bir sorunu yok.
Girdileri Euro ya da dolar ile alıyor,
aynı para birimleri üzerinden de
satıyorlar. Bizden sonra gelecek
olan nesillere sanayi aşkını nasıl
vereceğimiz konusunda ne yazık ki
oldukça karamsarım. Sanayicinin
içinde yanan üretim ateşinin sönmemesi için ülkeyi yönetenlerin ve
yerel yönetimlerin katkıda bulunması gerektiğini düşünüyorum” diye
konuştu.

Dünya şampiyonu değiliz
Hürriyet Gazetesi Ekonomi Editörü Sefer Levent’in, ‘Türkiye’nin
üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 oranında büyüdüğüne’ ilişkin yapılan
açıklama hakkındaki görüşlerini
sorduğu Uğur Gürses, söz konusu
rakamın reelde baz etkisi alındığında yüzde 5’i ifade ettiğine dikkat
çekerek, her sektörde ilerlemenin
farklı olduğunu, büyüme rakamının
‘dünya şampiyonu’ olarak ifade
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edilmesinin yerinde olmadığını
söyledi. Gürses, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“2016’nın 3. çeyreğinde bir
darbe girişimi oldu. Bu girişim
sonrasında ekonomimiz 0,8 oranında küçüldü. Açıklanan yüzde 11
rakamı ile düştüğümüz çukurdan
çıkmış olduğumuzu görüyorum.
Biz zaten o dönemde yüzde 5’lik
bir büyüme hızında gidiyorduk.
Yani o yüzde 5’in üzerine bir 5
daha koymuş olduk. Yine yüzde
5’e dönmüş olduk aslında. Bunu
çok fazla abartmamak gerekiyor,
dünya şampiyonu da olmadık bu
rakamla. 2015’in
3. çeyreğinden 2017’nin
3. çeyreğine
geldiğimizde
gördüğümüz nokta
yüzde 10 zaten.
Böyle bakınca bizi
geçen Hindistan’ı
görüyoruz. Büyüme
rakamı yüzde 13… Biz
rekorları seviyoruz ama
ben şunu tercih edenlerdenim; ‘makroekonomik
istikrar olsun, biz yüzde
5 büyüyelim her sene ama
herkes önünü görebilsin,
kur çalkantısı olmasın,
faizler inip çıkmasın ki hatta
enflasyonu yüzde 2’ye düşürelim’
ki fiyat istikrarı denilen seviyeye
gelelim ve artık faizi konuşmayan
bir patikaya girebilelim. Büyümenin iniş-çıkış sorunları var ama her
sektörde farklı bir büyüme tablosu
çıkıyor karşımıza. Mesela büyümenin en büyük ivmesini toptan ve
perakende ticaret, turizm, lokantacılık, taşımacılık ve lojistik sektörleri oluşturuyor. Ekonominin
yüzde 20’sini oluşturan bu dilim
yüzde 20 oranında büyümüş…
Diğer sektörlere baktığımızda ise;
sanayinin iyi yol aldığını görüyoruz
ancak bunun da arkasında ihracat
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olduğunu biliyoruz. En kötüsü;
ekonomideki
oyuncuların
diğer sektörlerde ne olduğunu
tam olarak
anlayamaması.
Başka sektörler
ne yapıyor, ne
kadar büyümüş,
çok fazla göremiyoruz. İçinde
bulunduğumuz
4. çey-
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İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş,
sanayicilerin gelecek planı yapamadıklarının
altını çizerek, “İAOSB olarak 120 milyon
dolara doğalgaz santrali kurduk. Bu alana
yatırım yapmamız için o dönemde teşvikler
sıralanmıştı. Ardından enerji politikaları
tepetaklak oldu. Bir çok firmanın ve OSB’nin
doğalgaz santrali çalışmaz oldu. Çoğu santral de kapatıldı. Böyle bir ortamda sanayicinin öngörüde bulunması çok zor” dedi.

rekte,
Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek yüzde 7 civarında bir rakamdan bahsediyordu.
Bu da içinde bulunduğumuz
çeyrekte yüzde 4 daha büyüyoruz demektir. Yani yine yüzde
4-5 diliminde büyüyor olacağız
muhtemelen. Bununla birlikte kur
çalkantısının olduğu her dönemde ekonominin yavaşladığını da
hepimiz görüyoruz. Kur çalkantısı
olduğu zaman faizler de iyi gidiyor.
Yani hükümet ya da Merkez
Bankası ‘faizleri ellemeyeceğiz’
dese bile, piyasa faizleri zaten
başını alıp gidiyor. Bu yüzden hem
kur hem faiz çalkantısının olduğu
dönemde de hane halkı tüketimi

yavaşlıyor ve
sanayici de ne yapacağını
bilmiyor. Kur bir sabah 3,83’te
ertesi sabah 3,90’da oluyor. Verilen siparişin bile perakende fiyatı
yansıması bir gecede değişebiliyor.
Bu da sanayici için tabi ki çok
önemli...”
Türkiye’yi gezerek sanayiciler
ile karşılıklı görüşen Hürriyet Ekonomi Yazarı Vahap Munyar’a yöneltilen, Anadolu’daki sanayicinin
büyüme konusundaki söylem ve
durumuna ilişkin soruya, Munyar
şu yanıtı verdi:
“Kiminle konuşsak ‘sıkıntım
var’ diyor ancak şirketin rakamlarına baktığımızda çift haneli
büyüme olduğunu görüyoruz. Bir
yandan yüzde 11’lik büyüme rakamına inanmıyor, diğer taraftan
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büyümemizi sürdürüyoruz. Şirketlerdeki bu büyüme nereye yansıyor?
Biraz şapkayı önümüze koymamız
gerektiğini düşünüyorum. Eksiklerimizi, sıkıntılarımızı ortaya koyalım
elbette ancak mevcut büyümemiz
de varsa bunu en azından matematik etkisinde görerek, kendimizi
toparlamalı ve işletmelerimizi ilerleme gayesinde yönetmeliyiz diye
düşünüyorum.”
Levent’in nitelikli eleman bulma
sıkıntısı konusuna yönelik görüşlerini sorduğu İAOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Fatih Uysal da İstanbul,
İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde
nitelikli eleman bulma konusunda
çok ciddi bir sıkıntı yaşandığına
dikkat çekerek, sanayicilerin bu açığın giderilmesi konusunda ellerini
taşın altına koymaları gerektiğini
vurguladı.
İşletmelerin bünyelerinde eski
adı çıraklık okulu olan meslek
okullarını açabildiğini hatırlatan
Uysal, “Bu okullardan mezun olan
gençlerimizi hem kendi firmamıza
hem ülke sanayisine kazandırmamız
mümkün. Biz, İzmir ve Salihli’deki
fabrikalarımızda meslek okullarımızı kurduk ve mezun olan gençleri-

mizi istihdam ederek de çok büyük
fayda sağladık. Ancak ülkemizdeki
başarısız öğrencilerin meslek liselerine gittiği algısı yüzünden aileler
çocuklarını bu okullara göndermekten kaçınıyor, üniversite odaklı bir
yol çiziyorlar. Bu da sanayinin ara
eleman açığı yarasının üzerine tuz
serpiyor” diye konuştu.

Rekabet gücümüz azalıyor
Uysal ayrıca ‘sıcak para, faiz ve
döviz’ konusundaki değerlendirmelerini de dile getirdi. Özellikle
son zamanlarda Avrupalı firmaların
AB’nin ambargosundan çekinmesinden dolayı bazı projelerin
Türkiye’ye gelmesini engelleyerek
başka ülkelere kaydırdıklarını öne
süren Uysal, konuya ilişkin açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Özellikle Almanya’da yaşanan
gerginlikler ve diyalog eksiklikleri
ne yazık ki Türk sanayicisini zor
durumda bırakıyor. Özellikle sıcak
paranın Türkiye’ ye gelmesiyle ilgili
yüksek faiz politikasının doğru olmadığına inanıyorum. Şayet doğru
olsaydı, bugün döviz zaten içinde
bulunduğu istikrarsız pozisyona gelmezdi. Otomatik olarak ihracatımızı

etkiliyor dengesiz döviz kurları. Değerli Türk parası ihracatta rekabet
kabiliyetimizi azaltıyor. Dolayısıyla
ithalat artıyor, ihracat azalıyor bu
da yurtiçindeki GSMH’ye ve katma
değerli üretime yansıyor.”

Büyüme enflasyonla
geri alınmış oluyor
Levent’in Merkez Bankası’nın
faiz puanını arttırması ihtimaline
yönelik değerlendirmelerini almak
üzere soru yönelttiği Hürriyet
Gazetesi Ekonomi Yazarı Erdal
Sağlam da konuyla ilgili şunları
söyledi:
“2002 ile 2007, 2007 ile 2017
arasındaki ortalama büyüme, cari
açık, kur ve faizlerle ilgili ne fark
var diye TÜSİAD Başkanının bir
konuşmasında yönelttiği soru vardı.
Gerçekten 2002 ile 2007 arasındaki
büyüme ortalaması yüzde 7,8. 2007
sonrasında bu oran 5,5-6’lara düşüyor. O kadar büyümeye rağmen
Türkiye’nin cari açığı ve kurlarla
ilgili bir sıkıntısı olmuyor. Ama
2007’den sonra uygulanan sıcak
para politikası nedeniyle burayı
cazip kılarak, yatırımcıyı buraya
getiriyorsunuz ve bununla birlikte

osblerden

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DERNEĞİ DERGİSİ

69

İAOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Uysal, özellikle son zamanlarda Avrupalı firmaların AB’nin
ambargosundan çekinmesinden dolayı bazı projelerin Türkiye’ye gelmesini engellediklerini öne sürdü.
bir büyüme yakalıyorsunuz. Bu
büyüme yapısal tedbirlere bağlı
olmadan sadece kozmetik bir
büyüme oluyor. Türkiye’ye gelen
kaynakların büyük bölümü konut
sektörüne yönelik. Konut çok kısa
sürede çok farklı sektörleri harekete geçiren bir sektör. Üretime
katkı vermesi mümkün değil. Asıl
politikalardan biri de buydu. Cari
açığımızın eskiden çok büyük bir
kısmını kalıcı yabancı sermaye ile
karşılıyorduk. Bugün ise cari açığımız hala çok yüksek… Cari açığın
milli gelire oranı yüzde 5’lerde ve
bunun finansmanında kalıcı yabancı sermayenin payı 4’te 1 oranında
düşmüş durumda. Bunun yanı sıra
2007’ye kadar Türkiye özellikle
AB hedefi doğrultusunda yapısal
uyumunu yapan bir ülke olarak
çok büyük güven sağladı. Buna
paralel olarak yabancı sermaye
de geldi, kalıcı yabancı sermaye
de… Sıcak paraya ihtiyaç kalmadan faizleri çok fazla yükseltmeye
gerek kalmadan işinizi hem de çok
fazla miktarla büyüyerek yerine
getiriyorsunuz. Aynı dönemde işsizlik oranlarında da azalma vardı.
Son büyüme rakamlarının işsizlik
oranlarında da o kadar olumlu etki
yapmadığını görüyoruz. Büyüme
rakamları çok yüksek ama enflas-

yon oranları yüzde 13’lerde. Yani
büyümenin etkisini aynı zamanda
yüksek enflasyonla geri almış
oluyorsunuz. Kısacası halka yansımasını da geri almış oluyorsunuz.
Enflasyon da yükseldi risk birimi
de yükseldi. O yüzden de Merkez
Bankası’nın faiz oranı risk birimini karşılamaz hale geldi. Herkes
şikâyetçi yüksek faizden. Bence asıl
odaklanılması gereken şey yanlış
politikalar uygulanıyorsa bununla
ortaya çıkarılmasıdır.”

Ekonomi yasaklarla
yönetilemez
Dövizle borçlanmaya yönelik getirilen kısıtlamalara ilişkin
yöneltilen soruyu değerlendiren
Salih Esen, söz konusu sınırlandırmaları serbest piyasa ekonomisine
müdahale olarak nitelendirdi.
Ekonominin yasaklarla idare
edilemeyeceğinin altını çizen Esen,
“Böyle bir karar alınırken hangi kurumdan bu karara ilişkin
görüş istendi? EBSO’dan ya da
TOBB’dan bununla ilgili bir görüş
istenmedi. Sanayici biziz, işveren
ve işçi ile muhatap olan da biziz
ama böyle bir karar alınırken
bizlerin görüşleri alınmıyor…
Şimdi döviz ile borçlanmanın
önünü nasıl alacaksınız? Bir firma

bankadan dövizle borçlanmayacak,
kredi almayacak, onun yerine TL
ile borçlanacak, gidip tekrar döviz
alacak... Biz bu şokları bankacılık
sistemimizin sağlam olmasından
dolayı atlatıyoruz. 2002’den önce
en ufak bir sallantıda ekonomik
krizi yaşıyorduk. BDDK kuruldu,
bankalara da ‘hacminize göre
iş yapın’ denildi. Şirketlere de
regülâsyonlar kuracakları bir takım
öneriler sunulamaz mıydı? Bence
bankalar gibi şirketleri düzenlemenin de alt yapısının nasıl yapılacağını düşünmek gerekiyor. Yasaklarla, ‘yaptım, oldu’larla maalesef
ekonominin çarkları istenildiği gibi
yürümüyor” dedi.
Hükümetin aldığı bu karara
ilişkin açıklamalarda bulunan Uğur
Gürses de, Türkiye’ de reel sektörün düz açık pozisyonunun 212
milyar dolar civarında seyrettiğine
dikkat çekerek, her kur artışında
bu şirketlerin sermayelerinden
tüketerek zarar ettiklerini söyledi.
Esen’in yasak konusundaki görüşlerine katıldığını bildiren Gürses,
bununla birlikte bir düzenlemenin
de olması gerektiğine inandığını
söyledi.

Üreten sektörlere
yönelmek gerekir
Konuyla ilgili İAOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş
da açıklamalarda bulunarak,
ekonomide sürdürülebilir politikanın uygulanamadığını söyledi.
Türkiye’nin uzun yıllar yüksek
faiz-düşük kur ile yola devam
ettiğini, bu süreçte ihracatçının kepenk kapatma noktasına geldiğini
vurgulayan Uğurtaş, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Bu sürecin ardından
aniden frene basıldı. Neyi, nasıl
ön görüp, ne şekilde gelecek planı
yapabilirsiniz bu durumda? Biz,
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İAOSB olarak 120 milyon dolara doğalgaz santrali kurduk. Bu
alanda yatırım yapmamız konusunda önümüzü açılmış, teşvikler
sıralanmıştı. Ardından birden bire
enerji politikaları tepetaklak oldu.
Birçok firmanın doğalgaz santrali
çalışmaz oldu. Çoğu santral kapatıldı. OHAL’ in kaldırılması lazım
çünkü ülkemiz Kanun Hükmünde
Kararnameler ile yürütülemez.
Artık bunları konuşmamız lazım.
Bununla birlikte Türkiye’de son 10
yılda sanayinin GSMH içerisindeki
payı yüzde 23-24’lerden yüzde 15’e
geriledi. İnşaatın ihracatını yapabilir
misiniz? İnşaat, hizmetler gibi ‘üretmeyen’ sektörler Türkiye’yi ileriye
taşıyamaz.”
Sefer Levent’in Torba Yasa’da
OSB’lere ilişkin yer alan düzenleme
konusundaki görüşlerini sorduğu
Uğurtaş, kanunlar çıkmadan önce
OSB’ler, OSBDER ve OSBÜK’ten
görüşlerin alındığını ancak gelinen
noktada bir takım endişelerinin
bulunduğunu söyledi. Kanuna
özellikle OSB’lerin yok olmasına ve küçülmesine neden olacak
maddelerin eklendiğini vurgulayan
Uğurtaş, “Bu yasanın ardından
OSB’deki bir parseli istediğiniz
kadar bölüp kiracıya verebilirsiniz.
O zaman OSB’nin küçük sanayiden
ne farkı kalır? Bu madde, özellikle

bizim gibi şehir merkezinde kalmış
OSB’lerin sonunu getirecek bir
maddedir. Bu konuda da yönetmelikler hazırlanıyor ancak kanun
maddesi bu şekilde olduğu için
de buna müdahale etme şansımız
ne yazık ki yok. Bununla birlikte
emsal oranları konusunda da sıkıntı
yaşıyoruz. Bizim 0,7 olan emsal
oranlarımıza göre 1 metrekareye
0,70 metrekare kapalı inşaat yapabilirsiniz. Bunun yanında İzmir’de bir
OSB’de bu oran 2 iken, bazılarında
0,8, kimisinde ise 4-5 seviyesinde…
Eğer doğru bir taneyse o zaman
hepimizin aynı sınıfta olması lazım.
Kanunla bu dengesizliğin düzeltilmesi gerektiğini öngörmüştük ancak
ne yazık ki gerçekleşmedi. Bununla
birlikte Gelir Vergisi ve Stopaj ile
ilgili sıkıntılarımız vardı. OSB’ler
Kurumlar Vergisi’ne tabi değildir.
Çünkü burada doğan gelirler yine
OSB’lerin yatırımlarında kullanılır.
Kazançlarımızdan Kurumlar Vergisi
alınmaz. Ama bu vergiler alınmaya
çalışılıyor. Biz de dava açıyoruz ve
kazanıyoruz” diye konuştu.
Değerlendirmelerinin ardından
Türkiye’de Sanayi 4.0 konusunun da
enine boyuna irdelenmesi gerektiğini vurgulayan Uğurtaş, söylemler
ile bir yere varılamayacağının altını
çizerek söz konusu sistemin uygulanabilmesi için yetişmiş iş gücü ve

sermaye olanaklarının da masaya
yatırılması gerektiğine dikkat çekti.
Uğurtaş ayrıca, 2018 yılı Mayıs
ayında Sanayi 4.0 konusunda farklı
bakış açılarını bir araya getirecek
uluslararası ölçekli bir sempozyuma
imza atmaya hazırlandıklarını da
açıkladı.

Enerjiye 5 ayda
yüzde 20 zam isyanı
Enerji fiyatlarına yönelik politikaları değerlendiren Salih Esen,
enerjinin tüm sektörlerin ana girdisi
olduğuna dikkat çekerek, son 5
ay içinde enerji fiyatlarında yüzde
20’nin üzerinde artış yaşandığını
hatırlattı. Esen konuyla ilgili şunları
söyledi: “Son dönemde yaşanan ciddi enerji fiyatı artışının nedenlerini
irdelediğimizde karşımıza şu çıkıyor:
Enerji politikalarını oluştururken
serbest bir piyasanın oluşumu için
çaba harcanmıştı ve sadece dağıtım
firmalarına değil, enerjiyi satacak
olan firmalara da aracılık etme
yetkisi verilmişti. Dolayısıyla her
serbest tüketici dilediği yerden enerji alabilecekti. Ancak son dönemlerde enerji satan firmaların ortadan
kalktığına şahit olduk. Nedenine
indiğimizde; enerji fiyatlarının üzerine konulmuş olan bir YEKDEM
fiyatının varlığını tespit ettik. Bu
YEKDEM fiyatı da devletin bazı
enerji üreten santrallere döviz cin-
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sinden alım garantisi vermesinden
kaynaklanıyor. Devlet, ‘sen hidro
elektrik santrali kuruyorsun ve ben
senden 10 yıl müddetçe enerjiyi 8
centten alacağım’ diyor. ‘Rüzgâr
santrali kurarsan 6 centten, güneş
enerjisi yatırımı kuracaksan 20
centten alacağım’ diyor. Enerji
üretiminin yenilenebilir enerjiye
yönelmesi konusunda önemli bir
gayret var. Bu politikayı şekillendirmek için de bu teşvik mekanizmasını kullanıyor.
Serbest piyasada oluşan fiyatın
üzerine bizim ödediğimiz fiyat
YEKDEM fiyat oluyor. Enerji
firmaları bizlere 1 yıllık kontrat yaparken yaklaşık olarak Türkiye’nin
arzı ve tüketiminin, dolayısıyla
fiyatların ne olduğunu öngörebiliyorlar. Ancak YEKDEM fiyatların
özellikle ödenecek olan döviz fiyatlarından ve her ay değişmesinden
dolayı da bu fiyatın ne olacağını
ön göremiyorlar. Son zamanlarda
döviz fiyatının da yükselmesiyle
bu belirsizlik da artmış durumda.
Bizler şimdi dağıtım firmalarının
eline kalmış vaziyetteyiz. Burada söylemek istediğim konu,
YEKDEM ücretlerinin bütçeden
ödenmesidir. Bildiğiniz gibi kamu
özel idare işbirliği ile yapılmış
olan birçok proje var. Otoyollar,
köprüler, havaalanları, hastaneler
yapılıyor. Devlet de bunlara bir takım taahhütler veriyor. Taahhütler
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düşürülen gelir-gideri karşılamadığından dolayı, bütçeye bu giderleri
ödemek adına 6,2 milyon liralık
bir gider konuldu. Ben de enerjide
rekabet ortamının yerleşebilmesi
için ‘YEKDEM ücretleri bütçeden karşılansın’ diyorum.”

Değişken YEKDEM
rakamları belirsizliğe
neden oluyor
YEKDEM rakamlarının her
ay değişkenlik gösterdiğini, bu
nedenle öngörüde bulunamadıklarını vurgulayan Fatih Uysal da,
Ocak ayında 26 lira olan rakamın
Nisan’da 53 liraya kadar çıktığını
hatırlattı. Böyle bir öngörüsüzlüğün içerisinde; sanayicinin belirsiz
hesapla, dövizle, enerji maliyetleri
ile yola çıkmasının da çok zor
olduğuna dikkat çeken Uysal,
doğalgaz santrallerinin zarar etmesine rağmen doğalgaz konusundaki
yatırımların tüm hızıyla ilerlediğini
vurguladı.
Panelin ardından geçilen
soru-cevap kısmında İAOSB katılımcılarından Kasım Kutlu A.Ş.
firmasının sahibi Kasım Kutlu,
Türkiye’nin enerjiye yönelik adım
atmakta geç kaldığına dikkat çekerek, enerji olmadan hiçbir şeyin
hayata geçirilemeyeceğine dikkat
çekti.
Verbo Boya Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kürüm ise,
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Türkiye’de sanayicinin sahipsiz
olduğunu öne sürerek, TOBB’un
yasal statüsü dolayısıyla sadece
sanayicilere sahip çıkabilecek
durumda olmadığına dikkat çekti.
TOBB’un sivil toplum kuruluşu
olduğunun altını çizen Kürüm,
TOBB’un ticari faaliyetlerini bir
an önce durdurması gerektiğini
söyledi.  
Üretim pastasının yüzde
99’unu KOBİ’lerin oluşturduğu
ülkemizde, sektörüne göre değişmekle birlikte Ar-Ge desteklerinden 30 çalışanı olan firmaların
yararlanabileceğini hatırlatan
Kürüm, bunun da hiçbir anlam
ifade etmediğini vurguladı.
Akua Group firmasının ortağı
Nedim Anbar da ihracat odaklı
bir firma olduklarının altını çizerek
döviz kurlarında yaşanan dalgalanmadan nasıl etkilendiklerini şu
sözlerle paylaştı: “Eğer ihracatı
yaptığınız dönemin öncesinde, yani
üretim sırasında ara ve hammaddelerinizi alırken döviz düşükse
ve ihracatı gerçekleştireceğiniz
dönemde döviz yüksekse evet para
kazanırsınız ama bir de bunun tersini düşünün… 1 yıl önce neredeyse bu yüzden batıyorduk. Para, faiz
ve döviz politikalarının ülkemizde
çok dikkatli bir şekilde ve sağlıkla
yönetilmesi gerekir.”
Başarılı geçen panel, anı takdiminin ardından son buldu.
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İzmir Atatürk
Organize Sanayi
Bölgesi’nin
yeni simgesi

“Atatürk silueti anıtı”
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A

dını ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ten
alan İzmir Atatürk
Organize Sanayi
Bölgesi, Bölge trafiğinin en yoğun
olduğu kavşağa Ulu Önderin 360
dereceden yansıtılan siluetinin anıtını yaptı. Dört bir taraftan görünen
Atatürk görseli ile Türkiye’de bir
ilk olan anıt, 8,50 metre boyunda
ve üzerinde figürler bulunan 78
direkten oluşuyor.
İzmir Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, “Bizlere; silah
arkadaşları, şehit ve gazilerimiz
ile birlikte bağımsız vatan toprağını kazandıran Ulu Önderimizin
siluetini dört bir köşeden görmek
oldukça heyecan verici. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda
ülkemizin geleceği için çalışıyor,
üretiyor; anıtımıza bir kilometre
uzaklıkta bulunan okulumuz Özel
İzmir Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisemizde bizleri
ileriye taşıyacak gençlerimizi yetiştiriyoruz” diye konuştu.
Yapımı bir gün içerisinde
tamamlanan anıt, Bölge ziyaretçilerinin büyük beğenisini topluyor.

Atatürk bu ülkeyi sonsuza
dek aydınlatacak
Türkiye Cumhuriyeti,
Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen atılımlarla, çağdaş dünyadaki
konumunu güçlendirmiş, yarınlarına güvenle bakan bir ülke durumuna gelmiştir. Işığı sonsuza kadar bizi
aydınlatacak.
Atatürk; ulusumuzun yazgısını,
tarihin akışını değiştirmiş, üstün
nitelikleri, düşünceleri, ülküleri,
yapıtları ve zaferleriyle çağa damgasını vurmuş, yaşadığı çağı aşarak
evrenselleşmiştir.
Türk Ulusu’nun gözünde cesaretin ve kahramanlığın simgesi olan
Atatürk, boyun eğmeyen, sezgi-
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İAOSB’nin gururu

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin gurur duyduğu
yapıtları arasında yer alan, 360 dereceden görülen Atatürk Silueti
Anıtı’nın mimarı DKC Genel Müdürü Muzaffer Dikici, bu anıt projesi ile bir ilki gerçekleştirdiklerini vurguladı. Dikici, “Geçmiş yıllarda
Tekirdağ Belediyesi, Dudullu OSB ve Sakarya OSB’ye yaptığımız
anıtlarda çift yönden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silüeti görülebiliyordu. İAOSB Yönetimi, bizden her açıdan Atatürk’ün silüetinin
görülebildiği bir anıt yapmamızı istedi. Tamamladığımız çalışma ile
hem gurur duyduk hem de büyük beğeni aldık. Böylesi vefalı ve farklı
uygulamaların yaygınlaşmasını diliyoruz” ifadesinde bulundu.
leri güçlü, öngörülü bir önderdir.
O, aynı zamanda bilimsel ve çağdaş
düşüncenin de simgesidir; hep milleti için çalışmış, kendisini ülkesine
ve milletine adamıştır. Gerçekleştirdiği mücadeleleri tüm ezilmiş milletlerin davası olarak gören Büyük
Atatürk, en güç koşullar altında
insanımıza güvenilmesi gerektiğini bizlere öğretmiş, ulusumuzun
bağımsızlığı ve özgürlüğü için neleri
başarabileceğini dünyaya kanıtlamıştır. O’nun başarıları, özgür ve
bağımsız yaşamak isteyen diğer
uluslara da yol gösterici olmuştur.
Milletimiz; tüm dünyanın
saygınlığını ve sevgisini kazanan,
toplumların barış içinde yaşadığı
bir dünyanın kurulması yolunda
insanlığa güç ve umut veren bir
önderi yetiştirmiş olmanın kıvancını
duymaktadır. Olağanüstü koşullardan geçildiği bir dönemde ağır ve
büyük bir sorumluluk yüklenen Ulu
Önder Atatürk, içinden geldiği toplumun dinamiklerini yönlendirerek,
yok edilmek istenen Türk Milleti’ni

ayağa kaldırmıştır.
Saptadığı kusursuz stratejiyle
Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandırmış, yeni ve bağımsız bir devlet
kurmuş, Cumhuriyet’le de milletinin özlemlerini gerçekleştirmiştir.
Atatürk, kurduğu Cumhuriyet ve
gerçekleştirdiği devrimlerle toplumu, devleti ve kurumları çağdaş bir
yapıya kavuşturmuştur. Cumhuriyet
yönetimi, yurttaşlarını yurdunun ve
devletinin sahibi kılmıştır. Türkiye
Cumhuriyeti, Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen atılımlarla,
çağdaş dünyadaki konumunu
güçlendirmiş, yarınlarına güvenle
bakan bir ülke durumuna gelmiştir.
Atatürk; soğukkanlı, ileri görüşlü, akılcılıktan ve gerçekçilikten
ödün vermeyen büyük bir devrimcidir. “Yolunda yürüyen bir yolcunun
yalnız ufku görmesi yeterli değildir.
Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır” deyişi, O’nun
bu niteliğini gözler önüne sermektedir. Büyük Atatürk’ün ışığı sonsuza kadar bizi aydınlatacaktır…
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İAOSB Sanayi 4.0
Sempozyumu’nda
geri sayım başladı

İ

zmir Atatürk
Organize Sanayi
Bölgesi (İAOSB),
Türkiye’nin en
gelişmiş ve modern
organize sanayi bölgelerinden
birisidir. 600 sanayi işletmesi ve
40 bin çalışanı ile İzmir ihracatının 1/3’ünü gerçekleştirmektedir. Yıllık cirosu 7,8 milyar
dolar, ihracatı 2,5 milyar dolar,
ithalatı ise 1 milyar dolardır.
Bölge; organize sanayi bölgeleri içerisinde ilk atıksu arıtma
tesisini kurmanın ve Türkiye’deki
mesleki teknik eğitimin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla
İzmir’de benzeri bulunmayan,
Türkiye’de sayılı örneklerden
birisi olan Özel İzmir Atatürk
Organize Sanayi Bölgesi Nedim
Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’ni ülkemize kazandırmanın gururunu yaşamaktadır.
1990 yılında kurulan Bölge;
elektrik, doğal gaz ve su dağıtım, enerji santrali kurulumu,
telekomünikasyon ve internet

altyapısının sağlanması başta olmak üzere tüm alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte
Katılımcılarının rekabet gücünün
artırılmasına yönelik hizmetlere
odaklanmıştır. Bu kapsamda,
işletme sahiplerinin ve çalışanlarının mesleki, teknik, sosyal ve
kişisel gelişimlerine ve sektörlerin rekabet gücünün artırılmasına yönelik seminerler, Vizyon
Günleri, sektörel araştırmalar ve
çalıştaylar ile Ar-Ge ve İnovasyon
Yarışması, Üniversite-Sanayi Eşleştirme programı gibi etkinlikler
gerçekleştirmektedir.
Tüm bu çalışmalar ile varılmak istenen amaç, Bölge’nin ve
İzmir ilinin, bulunduğu noktadan daha yüksek bir noktaya
erişmesidir. Bu doğrultuda,
İAOSB Yönetimi tarafından
gerçekleştirilmesi hedeflenen
bir başka etkinlik; 09 Mayıs
2018 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan İAOSB Sanayi 4.0
Sempozyumu’dur. Sempozyum;
akademi, kamu ve özel sektör

temsilcileri tarafından, Sanayi
4.0 kavramının farklı açılardan
ele alınarak tartışılmasını ve kavramın farklı boyutları hakkında
kamuoyunun bilgilendirilmesini
hedeflemektedir. Söz konusu boyutlar teknoloji ve finansal konuların yanı sıra; sosyal, kültürel ve
insan faktörü gibi farklı alanlarla
da ele alınacak; böylece Sanayi
4.0 kavramı tarafsız ve objektif
bir tartışma platformunda tüm
yönleri ile değerlendirilecektir.
Tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de sanayi; teknoloji,
Ar-Ge ve yenilik alanları ile ilerlemesini sürdürmektedir. Sanayi
4.0’ın söz konusu gelişim içerisindeki yeri, Sanayi 4.0’ı uygulayabilecek işletmelerin ölçekleri ve firmaların bu dönüşümü sağlayacak
kaynaklara sahip olup olmadıkları da merak konusudur. Sempozyum ile çok değerli konuşmacılar
ve dinleyiciler ile birlikte tüm bu
merak edilen sorulara şeffaflıkla
ve çok boyutlu olarak yanıtlar
aranacaktır.
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İAOSB, OSBDER Yönetim Kurulu
toplantısına ev sahipliği yaptı
O

rganize Sanayi Bölgeleri Derneği
(OSBDER) Yönetim Kurulu Başkanı
Vahit Yıldırım, OSBDER Yönetim
Kurulu Üyeleri Hüseyin Kutsi Tuncay,
Eyüp Sözdinler, B. Murat Önay, Şenol
Telli ve Selim Yirmibeşoğlu; İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, aynı
zamanda OSBDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilmi Uğurtaş’ın ev sahipliğinde İAOSB’de
gerçekleştirilen OSBDER Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nin açılışına katıldılar. Törenin ardından
OSBDER’in faaliyetleri, gelecek dönem planları ve
yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilerin paylaşıldığı
Yönetim Kurulu toplantısında sanayinin gündeminde öne çıkan başlıklar da değerlendirilerek izlenecek
yol haritası belirlendi. Toplantının ardından OSBDER Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi
Tuncay, Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni
Türk sanayine kazandıran İAOSB’ye tebriklerini
iletmek adına İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Hilmi Uğurtaş’a ünlü ressam Hikmet Çetinkaya
tarafından resmedilen tabloyu hediye etti.
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Kurumlar ve hibe
programları
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
n Ar-Ge Merkezleri Desteği
n OSB’lere Uygulanan Teşvik ve
Muafiyetler
n Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri
Desteği
n Sanayi Tezleri Programı (SANTEZ)
n Teknogirişim Sermayesi Desteği
n Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Desteği
n Ar-Ge Ürünleri Pazarlama Destek Programı
2- Ekonomi Bakanlığı Destekleri
n Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
n Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi-Bilişim Sektörü
n Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi-Eğitim Sektörü
n Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi-Film Sektörü
n Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi-Sağlık Sektörü
n İstihdam Yardımı
n Pazar Araştırması ve Pazara Giriş
Desteği
n Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
n Tasarım Desteği
n Teknik Müşavirlik Hizmetlerine
Sağlanacak Devlet Yardımları
n Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı
İmajının Yerleştirilmesi ve
TURQUALITY®’nin Desteklenmesi
n Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi
İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi
n Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
n Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

n Yurt Dışında Gerçekleştirilen
Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
3- KOSGEB Destekleri
n Ar-Ge ve İnovasyon Destek
Programı
n Endüstriyel Uygulama Destek
Programı
n Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ
Destek Programı
n Genel Destek Programı
n Girişimcilik Destek Programı
n İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
n KOBİ Proje Destek Programı
n Tematik Proje Destek Programı
4- Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri
n Kamu Eliyle Yapılan Kültür
Yatırımlarının Desteklenmesi

n Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik
n Sinema Filmlerinin Desteklenmesi
n Teknik Yardım Desteği
n Turizm Tanıtma ve Pazarlama
Faaliyetlerinin Desteklenmesi
n Turizmi Teşvik Kanunu İle Sağlanan Teşvikler
5- TTGV Destekleri
n Çevre Proje Destekleri
n İleri Teknoloji Projeleri Desteği
n Teknoloji Geliştirme Projeleri
Desteği
n Ticarileştirme Projeleri Desteği
6- TEYDEB Destekleri
n Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Projelerini Destekleme Programı
n Hızlı Destek Programı

destek
n Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
n Kamu Kurumları Araştırma ve
Geliştirme Projelerini Destekleme
Programı
n Patent Başvurusu Teşvik ve
Destekleme Programı
n Uluslararası Bilimsel Araştırma
Projelerine Katılma Programı
(UBAP)
n Bilimsel ve Teknoloji İşbirliği
Ağları ve Platform Kurma Girişimi
Programı
n Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
n Proje Pazarı Destekleme Programı
n Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı
n KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek
Programı
n Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
n Öncelikli Alanlar Araştırma
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Teknoloji Geliştirme ve Yenilik
Projeleri Destekleme Programı
n Girişimcilik Aşamalı Destek
Programı
n Teknoloji Transfer Ofisleri
Destekleme Programı
7- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri
Alternatif Ürün Desteği
n Ar-Ge Destekleri
n Biyolojik Mücadele Desteği
n Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması(ÇATAK) Desteği
n Çiftlik Muhasebe Veri Ağı
Sistemi Katılım Desteği
n Düşük Faizli Yatırım ve İşletme
Kredisi Uygulamaları
n Hayvancılık Destekleri
n KKYDP Bireysel Sulama ve
Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı
n KKYDP Makine ve Ekipman
Alımlarının Desteklenmesi Prog-
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ramı
n KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi
Programı
n Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği
n Organik Tarım ve İyi Tarım
Desteği
n Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifikalı Tohum Üretim
Desteği
n Tarım Havzaları Üretim ve
Destekleme Modeli Fark Ödemesi
Destekleri
n Tarım Sigortası Destekleri
n Tarımsal Yayım ve Danışmanlık
Hizmetlerinin Desteklenmesi
8- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Destekleri
Enerji Verimliliği Desteği
9- İŞKUR Destekleri
10- Yatırım Destek Ofisi Destekleri
11- SGK Destekleri
12- Kalkınma Ajansları Destekleri

Meryem Fulya YAZICIOĞLU
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DERNEĞİ DERGİSİ

vitrin

Üretici, Yenilikçi, Katılımcı
İstanbul Anadolu Yakası OSB
İ

stanbul Anadolu Yakası OSB’nin tarihçesi
hakkında kısaca bilgi
alabilir miyiz?
1986 yılında
kooperatif olarak faaliyete başlayan
İstanbul Anadolu Yakası Organize
Sanayi Bölgesi, 13.10.2000 tarihinde
Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın
onayı ile Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi (TMOSB) tüzel
kişiliğini kazandı.
Bölgemizin İhtisas OSB’den
Karma OSB’ye dönüşmesi nedeniyle unvan değişikliği talebimiz, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın
18.10.2011 tarih 02488 sayılı yazısıyla onaylanarak Tuzla Mermerciler
OSB olan unvanımız; İstanbul
Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi olarak değişti.
Yaklaşık 80 hektar üzerine
kurulu ve yüzde 98 yapılaşması
tamamlanmış bulunan 156 firmanın faaliyet gösterdiği İstanbul
Anadolu Yakası OSB’de 10 bine
yakın kişi istihdam ediyor.
Karma nitelikte hizmet
veren OSB’de metal
sanayi, oto yardımcı
sanayi, makine,
kimya, plastik,
mermer ve
gıda sektörleri
ağırlıklı olarak
faaliyet gösteriyor.
n OSB’ler
Türkiye
ekonomisine
üretim, istihdam, ihracat
açısından

nasıl bir katkı sağlıyor?
Nitelikli kalkınmanın üsleri
organize sanayi bölgeleridir. Günümüzde gelişmiş ülke olmanın ölçütlerinden biri planlı sanayileşme ve
planlı kentleşmedir. Nüfusun artışı,
sanayinin gelişmesi, kent sayısının
artmasına, toplum yapısında artan
oranda organizasyon, iş bölümü ve
uzmanlaşmanın ortaya çıkmasına
sebep olmuştur.
Organize sanayi bölgeleri; sanayinin gelişmesini sağlayan, sanayi
kuruluşlarını, değişen koşullara göre
modernleştiren, verimliliği arttırırken, maliyetleri düşüren, dolayısıyla
karın ve ürün kalitesinin öne çıktığı
önemli bir sanayileşme biçimidir.
Kentleşme - sanayileşme
ilişkilerini düzenleme aracı olarak
görülen organize sanayi bölgeleri
anlayışı ile kentlerin planlı gelişimi,
kentlerdeki işsizlik için istihdam imkanı, ekonomik kalkınma ve çevre
sorunlarının azaltılması amaçlan-

maktadır. İstanbul Anadolu Yakası
OSB’den yapılan ihracat 400 milyon
500 bin TL; ithalat ise 390 milyon
755 bin TL’dir.
n İAYOSB örnek OSB olma yolunda önemli bir dönüşüm geçiriyor.
Bu dönüşümden bahseder misiniz?
Yönetime gelirken savunduğunuz
genel kurul yönetim modeli kısa
sürede İAYOSB’ye ne gibi kazanımlar
sağladı?
İAYOSB olarak bizler, Türkiye
sanayisine sağlayacağımız katkılar
ve sunacağımız yenilikler üzerine
düşünceler ürettik. Ortak hareket
etme temennileri çerçevesinde;
sektörler, kurumlar ve endüstri camiasının yetkin isimleri ile bir araya
geldik. Birçok üst düzey yöneticiyi
OSB’mizde ağırladık. Bölge sanayicilerimizi nasıl rahatlatacağımızı,
hizmetlerimizin kalitesini nasıl artıracağımızı ve firmalarımızın üretimlerini nasıl katlayacağını düşündük.
Tüm bunları yaparken “sanayicinin
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sözünün geçtiği” yönetim modelini tesis etmekten de ayrıca gurur
duyduk.
Sanayicilerin yönetimde yüzde
yüz söz sahibi olduğu Genel Kurul
Yönetim modelini benimseyerek
İstanbul Anadolu Yakası OSB’nin
(İAYOSB) değerini arttıracak,

bilginin ve teknolojinin sanayide
kullanılması, sanayinin de toplumun ihtiyaçlarına göre akademiye
yön vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bizler de, İAYOSB yönetimi
olarak üretimimizin niteliğini
güçlendirecek çözümlerin üniversitelerle el sıkışmaktan geçtiğinin

bölgemizi hem fiziksel, hem de
yönetimsel erk çerçevesinde planlı
bir büyüme sürecine dahil etmek
için geliştirilecek projeler ekseninde çalışmalarımız devam etmektedir.
Bölgemizi ihya etmek için gösterdiğimiz üstün çaba, tüm sanayicilerimizde olduğu gibi Yönetim
Kurulu olarak bizlerin de tabiatında var. Şeffaf, yenilikçi, katılımcı
ve sorumluluk sahibi felsefemizden
hareketle belirlediğimiz hedeflerimize ulaşarak Türkiye’nin “örnek”
organize sanayi bölgesi olma
yolunda çalışmalarımıza devam
edeceğiz.
n Üniversite-sanayi işbirliği her
OSB’nin öncelikleri arasında. Gerçek katma değer yaratan işbirlikleri
ise ne yazık ki aynı seviyede değil. Bu
işbirliklerinden ve oluşturduğu/oluşturacağı katma değerden bahseder
misiniz?
Üniversitelerde üretilen

bilincine vardık ve bu yolda güçlü
adımlar attık. İnovasyon kültürü
oluşturmanın çabasını verdik.
Marmara, Koç, Boğaziçi, İstanbul,
Okan, Sabancı, Maltepe, İstanbul
Teknik, Gedik ve Yıldız Teknik
Üniversiteleri ile stajyer öğrenci,
kuluçka hizmeti, uluslararası fonlar
ve fikri mülkiyet hakları; akademisyenlerden danışmanlık desteği,
sağlık, patent, teşvik, girişimcilik
faaliyetleri, kümelenme, proje geliştirme yönetimi, Ar-Ge ve destek
programları gibi faaliyet alanlarında seçkin üniversiteler ile protokol
imzaladık.
n Sanayiciyi ana eksenine alan
yönetim modelinin diğer bir uygulaması ise temsilcilikler ve ortak satın
alma. İAYOSB’de ortak satın alma
ve temsilcilik uygulaması ne gibi
avantajlar sağlıyor? Hangi kurumların temsilciliklerini bulunduruyorsunuz /bulunduracaksınız?
Ortak Satın Alma kapsamında
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OSB’mizin ve sanayicilerimizin
ortak ekonomik menfaatlerini
korumak ve geliştirmek amacıyla; Türkiye’nin her bölgesindeki
otellerde konaklama, yeme-içme,
sağlık ve eğitim programları için
yapılan anlaşmalar ile sanayicilerimize avantaj sağlandı.
Üyelerimize daha hızlı ve
yerinde hizmet sunmak amacıyla
İAYOSB Bölge Müdürlüğü binasında İstanbul Sanayi Odası (İSO),
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB), TMMOB
Makina Mühendisleri Odası,
PTT ve İTO Mobil Hizmet Aracı,
Marmara Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi (MİTTO) ile 112
Acil Yardım İstasyonu temsilciliğine yer verdik.
5174 sayılı Kanun’un 26. maddesinde sayılan belgeleri düzenlemek ve onaylamak, kapasite raporu ve muhtelif ekspertiz raporları
müracaatlarının kabulü, kapasite
raporu onaylı suret verilmesi, Oda
üyelik işlemleri ile ilgili tüm müracaatların kabulü, faaliyet belgesi
(Oda sicil kayıt sureti) düzenlenmesi, ihale durum belgesi verilmesi, Bağ-Kur formlarının onaylanması, denklik belgelerinin (ustalık
ve kalfalık) onaylanması, imalatçı
belgesi düzenlenmesi, İmalat
Yeterlilik Belgesi düzenlenmesi,
İhracatta Dolaşım Belgeleri satış
ve onayı, hizmet ücretleri ve üye
aidat/munzam aidat tahsilatları
konusunda ISO Temsilciliğimiz
hizmet vermektedir.
KOSGEB Temsilciliğimiz ise,
• KOSGEB destek ve hizmetlerinin firma ziyaretleri, toplantı,
seminer, panel, konferans gibi
faaliyetlerle duyurulması ve tanıtılması,
• İşletmeler tarafından KOSGEB destekleri için yapılan başvuruların ön incelemesinin yapılarak,
inceleme sonucunda başvurunun
ilgili hizmet merkezi ile koordinas-
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yon içerisinde yürütülmesi,
• Ulusal ve uluslararası kaynaklardan desteklenen proje ve
programlar hakkında işletmelere
rehberlik hizmeti verilmesi çalışmalarını yürütüyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),
Borsa İstanbul (BİST), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve
Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul
ile bölgemizdeki mevcut potansiyeli
kullanarak, yeni pazarlara ulaşma
imkânı, yüksek teknolojik ürün
geliştirmek ve üretmek için ortak
bir sinerji oluşturduk.
Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi
(MİTTO) Temsilciliğimiz ise;
• Üniversite-sanayi işbirliği
olanakları, projeler geliştirme ve
yürütme destekleri hakkında bilgilendirme yapılması.
• Araştırmacı-sanayi eşleştirmelerinin yapılması.
• Üniversite-sanayi işbirliğine
yönelik bilinçlendirme etkinliklerinin (Proje Pazarı, Fuar, Çalıştay,
Eğitim, vb.) düzenlenmesi.
• Girişimcilik olanakları hakkında bilgilendirme yapılması.
• Fikri ve Sınai Mülkiyet
Hakları korunum ve ticarileştirme
süreçleri hakkında bilgilendirme
hizmeti veriyor.
Tüm bunların yanı sıra,
OSB’mizde ve yakın çevresinde faaliyet gösteren
işyerlerinde çalışanların
acil sağlık durumlarında hastaların en yakın
hastaneye ulaştırılmasını sağlamak üzere,
OSB’miz 112 Acil Yardım İstasyonu kurulmuştur.

TMMOB Makina Mühendisleri
Odası ile “Uygulamalı Eğitim Merkezi” oluşturarak üyelerimize, bilime ve sanayiye daha yararlı ve etkin
eğitimler oluşturmak amacı ile OSB
sınırlarımız içerisinde eğitim merkezi çalışmaları tamamlanmıştır.
Enerji Yöneticiliği Eğitimi, Kaynak
Eğitimleri, Asansör Eğitimleri ve
Mekanik Tesisat Eğitimleri başta
olmak üzere, mühendis ve ara teknik elemanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak konularda verilen teorik
eğitimin yanında, pratik eğitimlerin
yapılması da planlanmaktadır.
Ayrıca Bölge ulaşımındaki
eksikliği gideren İAYOSB Taksi
Durağını bölgemize kazandırdık.
Organize Sanayi Bölgemiz ve
Şekerpınar (Gebze) güzergahında
hızlı ve pratik ulaşım imkanı sağlayan ücretsiz servis aracımız, hafta
içi ve hafta sonu katılımcılarımız ve
ziyaretçilerimiz için hizmet veriyor.
n Alt ve üst yapı için hummalı
bir çalışma dönemindesiniz. Şu anda
hangi süreçtesiniz?
Katılımcılarımıza her zaman en
iyi hizmeti sunmayı görev edindiğimiz bu yolda, altyapı çalışmalarımızda atıksu, yağmur suyu, içme
suyu bağlantıları, yangın hidrant
hatlarının yenilenmesi ve tretuvar
çalışmalarımızı tamamladık. Altyapıda artık daha güvenli bir sanayi

bölgesiyiz. Bununla birlikte yolların
güvenliğini ve estetiğini artırmak
amacıyla asfalt serimi çalışmalarımız tamamlandı.
n Türk sanayisi ve 2023 hedeflerine dair ne söylemek istersiniz?
2023 İhracat Stratejisi hedefini
yakalayabilmek ve dünyanın ilk 10
büyük ekonomisi arasına girebilmek için inovasyon ve Ar-Ge’yi ön
planda tutuyoruz.
Fikirlerin yaşayabileceği ve
ticarileşebileceği bir ortam, üretim
için bir ihtiyaçtır. Melek yatırımcıların, devlet desteklerinin,
sanayici-araştırmacı işbirliklerinin,
eğitim kurumlarının birleşerek bir
ekosistem oluşturduğu, nitelikli
elemanların istihdam edildiği ve
fikirlerin önemsendiği yönetim
platformunda, sanayicilerimiz için
inovasyon farkındalığını artırmak
adına üzerimize düşen görevi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.
İstanbul Anadolu Yakası
Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak inanıyor ve biliyoruz ki;
İstanbul’un omuzlarındaki sanayi
yükünü bir nebze de olsa hafifletecek, endüstri kollarının gelişimine
öncülük edecek potansiyel ve
üretim şevki sanayicimizde mevcut.
Biz sanayiciler ne kadar üretirsek,
bölgemize ve ülkemize o denli
kazandıracağız.
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Av. Önder CANPOLAT

AOSB Hukuk Müşaviri

erel kamu hizmetlerinin finansmanı amacıyla belediyelerce toplanan vergilerden olan emlak vergisi 2018 yılı
ilk taksiti, Mayıs ayı sonuna kadar mükelleflerce ödenecektir. Emlak Vergisi mükellefi, 1319 sayılı Emlak
Vergisi Kanunu’na (EVK) göre; taşınmaz maliki, varsa intifa hakkı
sahibi, her ikisi de yoksa taşınmaza malik gibi tasarruf eden gerçek
ve tüzel kişilerdir.
Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi, EVK’da da; vergi adaleti,
ekonomik, sanayi, kültürel, sosyal ve benzeri politikalar nedeniyle
daimî ve geçici muafiyetlere yer verilmiştir. Mevzuatta yapılan son
değişikler de dikkate alınarak bu çerçevede organize sanayi bölgeleri (OSB) ve bu bölgelerde bulunan işletmelerin Emlak Vergisi ve
muafiyet durumu inceleme konusu yapılacaktır.

Y

OSB’lerde bina vergisi

OSB’lerde
Emlak Vergisi
uygulaması

2017 yılında 7033 sayılı Kanun’la (1) ve 7061 sayılı Kanun’la (2)
organize sanayi bölgelerinde Emlak Vergisi uygulaması bakımından önemli değişiklikler getirildi. 7033 sayılı Kanun’un 10’uncu
maddesi ile yapılan ilk değişiklik, EVK’nın 4’üncü maddesinin (m)
fıkrasına eklenen hükümle OSB’lerde yer alan binalara Emlak
Vergisi’nden daimi muafiyet getirilmiş olmasıdır. Bu muafiyetin
kapsamına serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme
bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar da girmektedir. Bu
değişiklikten önce OSB’lerde bulunan binalarda, EVK’nın 5’inci
maddesi uyarınca 5 yıllık geçici muafiyet uygulanmaktaydı.
Bina vergisi muafiyeti kapsamına OSB onaylı sınırları içerisinde
yer alan kiraya verilmemiş olan binalar girmektedir. OSB’de yer
alan bir binanın/tesisin daimî muafiyetten yararlanabilmesi için
EVK’nin daimi muafiyeti düzenleyen 4’üncü maddesinin birinci
fıkrasında açıklandığı gibi kiraya verilmemiş olması gerekir. Dolayısıyla kiraya verilen binanın/tesisin tahsis hakkı sahibi veya maliki
olan katılımcı Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanamayacaktır.
Muafiyet ne zaman başlayacaktır? OSB onaylı sınırları içerisinde yer alan binanın/tesisin inşaatının sona erdiği ve buna bağlı
olarak “yapı kullanma izin belgesi”nin düzenlendiği tarihten
itibaren emlak vergisinden muafiyet başlaması gerekir. Çünkü bir
yapının projelerine, imar planlarına ve imar mevzuatına uyun olarak tamamlandığını ve kullanılabilir olduğunu gösteren belge, ilgili
idarece (OSB’lerde ilgili idare OSB’dir) düzenlenmiş olan “yapı
kullanma izin belgesi”dir.
Nitekim, EVK’nın 5’inci maddesine göre OSB’lerde geçici
muafiyet uygulandığı dönemde muafiyetin başlangıcı konusunda
çıkan bir uyuşmazlıkta Danıştay’ca verilen bir kararda (3) “.. aynı
Kanunun (1319 sayılı K.) 5’inci maddesinin (f) fıkrasında ise;
organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki
binaların, inşaatlarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından
itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandıracağı hükme
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bağlanmıştır.
Yukarıda anılan Kanun’un
5 (b) maddesindeki muafiyetten yararlanabilmek için, vergi
dairesine bildirim şartı öngörülmüş, 5 (f) maddesindeki
muafiyetten yararlanabilmek
için ise herhangi bir bildirim
şartı aranmamış, binaların organize sanayi bölgeleri, sanayi ve
küçük sanayi sitelerinde inşaat
edilmesi yeterli görülmüştür.”
gerekçesine yer vermiştir.
Danıştay kararında; OSB’de
bulunan binanın geçici muafiyetten yararlanabilmesi için
inşaatının sona ermiş olması
yeterli görülmüş ve bildirimde
bulunması şartı aranmamıştır.
İnşaatın sona ermesinden anlaşılması gereken, “yapı kullanma
izin belgesi”nin alınmış olmasıdır. Diğer yandan her ne kadar
Danıştay kararında muafiyetten
yararlanmak için bildirimde
bulunmanın şart olmadığı
açıklanmış olsa da, muafiyetin
başlangıcı veya başlayabilmesi
için bildirimde bulunmak gere-
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kir. Zira bildirim yapılmasıyla
malik olan OSB katılımcısının
araziden/arsadan doğan Emlak Vergisi mükellefiyeti sona
erecektir.
Dolayısıyla daimî muafiyette
de, muafiyetin başlayabilmesi
için katılımcının, yapı kullanma
izni belgesinin alınmasını müteakiben bildirimde bulunması
ve muafiyet içeren beyannameyi
ilgili belediyeye vermesi isabetli
olur. Aksi halde, malik olan
katılımcı inşa edilmiş ve yapı
kullanma izni alınmış muafiyete
tabi binası için arsa vergisi ödemeye davam edecektir.

OSB’ye ait arsa ve
arazilerde Emlak Vergisi
Bu bölümde OSB onaylı
sınırları içerisinde OSB’ye ait
arsa ve arazilerde Emlak Vergisi (EV) muafiyeti, kapsamı ve
bildirim yükümlülüğü üzerinde
durulacaktır.
Emlak Vergisi Kanunu’nun
(EVK) 12’nci maddesinde;
Türkiye sınırları içerisinde
bulunan arazi (4) ve arsaların
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(5) arazi vergisi konusu olduğu belirtilmiştir. Kanunun
13 üncü maddesinde ise arazi
vergisini, arazinin maliki, varsa
intifa hakkı sahibi, her ikisi de
yoksa araziye malik gibi tasarruf
edenlerin ödeyeceği belirtilerek
kimlerin verginin mükellefi
olduğu açıklanmıştır. Yine aynı
maddede; bir araziye paylı mülkiyet halinde malik olanların,
hisseleri oranında mükellef ve
elbirliği mülkiyette ise maliklerin vergiden müteselsilen
sorumlu olduğu belirtilmiştir.
OSB tüzel kişiliğine ait arazi
ve arsalarda EV muafiyetinin
hukuki dayanağını; 4562 sayılı
Kanun’un 21’inci maddesi ve
EVK‘nın 15’inci maddesi oluşturur. EVK’nın 12’nci maddesi
son fıkrasında; arsaların da
arazi vergisine tabi olduğu ve
aksine hüküm olmadıkça bu
Kanunun diğer maddelerinde
yer alan arazi tabirinin arsaları
da kapsadığı düzenlenmiş, böylece emlak vergisi uygulaması
bakımından arazi ve arsa arasında bir fark bulunmadığı ortaya
konmuştur.
OSB onaylı sınırları içerisinde OSB’ye ait arsa ve arazilerin
emlak vergisinden muafiyeti,
bir anlamda bölge içerisinde
katılımcılara ait (malik sıfatıyla)
arsaların emlak vergisine tabi
olmasının istisnasını oluşturuyor. Zira 4562 sayılı Kanun’un
21’inci maddesinde; “OSB tüzel
kişiliği, bu kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her
türlü vergi, resim ve harçtan
muaftır.” denilmek suretiyle
OSB tüzelkişiliğine ait arsa ve
arazilerin emlak vergisinden
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muafiyeti düzenlenmiştir.
Maliye Bakanlığı’nın
12.04.2011 tarihli “4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunu’nun 21’inci maddesinde
yer alan vergi, resim ve harç
muafiyeti kapsamında organize
sanayi bölgesi bünyesindeki parsellerden Emlak Vergisi alınıp
alınmayacağı hakkında” başlıklı
Özelgesinde (6); 4562 sayılı
Kanun’daki muafiyet hükmünün,
organize sanayi bölgesi tüzel
kişiliğine tanınan vergi ve harç
muafiyeti olduğunu, bu kurumun
4562 sayılı Kanun’un uygulanması ile ilgili işlemleriyle sınırlı
bulunduğunu, dolayısıyla bu
muafiyetin organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğinin sahip olduğu
bina, arsa ve arazi nedeniyle
ödemesi gereken Emlak Vergisi
için uygulanamayacağını belirtmiştir. Hemen belirtmek gerekir
ki OSB’nin amacını gerçekleştirmek için edindiği arazi, arsa
ve inşa ettiği binalar, 4562 sayılı
Kanun’un doğrudan uygulanmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla ilgili
işlemlerin kapsamına Emlak
Vergisi uygulama işlemlerinin de
(tahakkuk ve tahsil) girdiğinin
kabulü gerekir.
Maliye Bakanlığı, 4562 sayılı
Kanun’un 21’inci maddesi uygulaması noktasında daima lafzi
yorumu esas almıştır. Maddenin
gerekçesi; “OSB’nin kuruluşunu
teşvik amacıyla vergi, resim ve
harç muafiyeti getirmektedir.”
şeklindedir. Bu gerekçeye bakıldığında, maddenin amacının
OSB’leri teşvik etmek ve bu
nedenle vergi türleri bakımından
bir ayrım yapılmaksızın vergi muafiyeti getirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle EVK’nın
15’inci maddesinde, OSB tüzel
kişiliği bakımından arazi vergisi

muafiyeti düzenlenmemiş olsaydı
bile, OSB Kanunu’nun 21’inci
maddesi muafiyet için yeterlidir.
Diğer bir hukuki dayanak
ise EVK’nın 15’inci maddesidir. Maddede hangi arazilerin
geçici olarak arazi vergisinden
muaf olduğu açıklanmıştır.
Maddenin birinci fıkrasının (d)
bendinde “Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nca, organize sanayi
bölgeleri için iktisap olunduğu
veya bu bölgelere tahsis edildiği
kabul edilen arazi (Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı
tarihe kadar), Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen
arazi (Kullanıcı lehine tapuda
tescilin yapılacağı tarihe kadar).”
kuralına yer verilerek OSB’lere
ait araziler Emlak Vergisi’nden
muaf tutulmuştur.
Fıkraya göre; muafiyetin
kapsamına OSB’nin iktisap ettiği
arazilerin girdiği kesin olmakla
birlikte, OSB’ye tahsis edilmiş
olan ancak henüz iktisap etmediği (mülkiyetine geçmemiş)

üçüncü kişilerin malik olduğu
araziler bu muafiyetten yararlanabilir mi? Buna bakmak gerekir. Fıkrada “.. veya bu bölgelere
tahsis edildiği …” ibaresine yer
verilerek muafiyetin konusuna,
OSB’ye tahsis edilmiş olan arazinin girdiği açıkça belirtilmiştir.
OSB’ye tahsis işlemi ise OSB
yer seçimi kararının kesinleşmiş
olmasıdır. Bu çerçevede OSB yer
seçimi kararıyla OSB’ye tahsis
edilmiş araziler, henüz OSB
tarafından iktisap edilmemiş olsa
da bu fıkraya göre geçici muafiyetten yararlanacaktır. Maddenin bu şekil de düzenlenmiş
olmasının gerekçesini, OSB yer
seçimiyle birlikte, malikin taşınmazdan yararlanma hakkının
sınırlanmış ve tasarruf yetkisinin
sona ermiş olması oluşturur.
Arazinin OSB’ye tahsisiyle
birlikte mevcut mükelleflerin,
mükellefiyeti de sona ermiş olacağından arazi, sanayici lehine
tapuda tescil işlemi yapılacağı
tarihe kadar emlak vergisi muafi-
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yetinden yararlanacaktır. Geçici
muafiyet (OSB tüzel kişiliğine
ait olduğu sürece) konusu olan
bu arazilerin tapu kayıtları el
değiştirdiğinde, yeni malik katılımcı arazi ve arsa vergisinden
sorumlu olacaktır.
Ancak, OSB’lerde bu geçici
muaflığın uygulanabilmesi şarta
bağlıdır. Bu şart arazinin; OSB
için iktisap olunduğunun veya
bu bölgelere tahsis edildiğinin
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nca yer seçimi kararıyla kabul edilmesi ve buna ilişkin alınacak belgenin ilgili vergi
dairesine bildirilmesidir (7).
OSB’nin arazi vergisine ilişkin
geçici muafiyetten yararlanabilmesi için, arazinin OSB onaylı
sınırları içerisinde yer aldığının
ilgili vergi dairesine bütçe yılı
içerisinde bildirilmesi şarttır.
Muafiyet, arazinin OSB’ye
tahsis edildiği yılı takip eden
bütçe yılında başlar. Bütçe yılı
içerisinde bildirim yapılmazsa
muafiyet, bildirimin yapıldığı
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yılı takip eden bütçe yılından
geçerli olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının
sonuna kadar geçen yıllara ait
muafiyet hakkı düşer (EVK.
md:15/2 fk.).
Maliye Bakanlığı’nın
10.12.2009 tarihli, “Organize
sanayi bölgesinin mülkiyetinde
bulunan araziyi kiraya vermesi
halinde bu arazi için Emlak
Vergisi muafiyetinin uygulanıp
uygulanmayacağı hususunda...” başlıklı Özelgesinde (8);
organize sanayi bölgesi tüzel
kişiliğinin; maliki bulunduğu
ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nca OSB için iktisap
olunduğu veya bu bölgelere
tahsis edildiği kabul edilen
arazi için ilgili belediyeye emlak
vergisi bildirimi vermesi ve bu
arazilerin, kiraya verilse dahi
sanayici lehine tapudaki tescilin
yapılacağı tarihe kadar geçici
olarak arazi vergisinden muaf
tutulması gerekliliği belirtilmiştir.
Hukuki durum böyle olmakla birlikte; bazı belediyeler,
uzun yıllar haksız olarak OSB
tüzelkişiliğine ait bina (hali hazırda kaldırılmış bulunan 5 yıllık
geçici muafiyet hükmü hariç) ve
arsalardan emlak vergisi almış
bulunmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalar
çerçevesinde zamanaşımına
uğramamış geriye dönük 5 yıllık
Emlak Vergisi ödemelerinin
geri tahsili için yargı yoluna
gidilmesinin ve bu geri alınmasının mümkün olduğu düşünülmektedir.

OSB katılımcısının arazi ve
arsa vergisi mükellefiyeti
Katılımcılara ait arsa ve arazilerde, emlak vergisi muafiyeti
bakımından bina/tesislerde ol-
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duğu gibi aynı şey söylenemez.
EVK’da katılımcıların OSB’den
iktisap ettiği araziler için geçici
veya daimî muafiyete dair bir
düzenleme mevcut olmadığı
gibi, 7033 sayılı Kanun’la veya
7061 sayılı Kanun’la bir muafiyet düzenlemesi de yapılmamıştır.
Kısaca şunu söylemek mümkündür; OSB’ye aitken (iktisap
veya tahsisli olarak) emlak
vergisinden muaf olduğu kabul
edilen arazinin, sanayici lehine
tapuda tescili yapıldığı tarihte
muafiyeti sona ermekte, yeni
malik katılımcı sanayici arazi/
arsa vergisi mükellefi olmaktadır. Katılımcı, OSB’ce kendisine
tahsisi yapılan parselin maliki
olmasından başlayarak parsel
üzerinde tesisinin inşaatını
tamamlayarak alacağı “yapı
kullanma izin belgesini” beyanname ekinde ilgili belediyeye
bildirinceye kadar arsa/arazi
vergisi mükellefi olduğu için
vergisini ödeyecektir.
OSB mevzuatına göre yapılan arsa tahsisi çerçevesinde
tesis/bina inşaatı tamamlanarak
yapı kullanma izni alınmış olsa
bile, tapuda sanayici lehine
tescil işlemi yapılıncaya kadar
arsa/arazi vergisinden muafiyet
devam edecek, sanayici lehine
tapu tescil işlemi yapılmasıyla
da bina vergisi muafiyeti başlayacaktır.
OSB’de malik olan katılımcıya ait arsa/arazi bakımından geçici veya daimî Emlak
Vergisi muafiyeti olmasa da,
5.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı
“Bazı Vergi Kanunları ile Diğer
Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” ile
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emlak vergisi uygulamasına yönelik mükellefler lehine yapılan
düzenlemeden OSB katılımcıları
da yararlanacaktır. 7061 sayılı
Kanun ile belediyelerin keyfi bir
şekilde belirlediği Emlak Vergisi
artışlarına sınırlama getirilmiştir. 7061 sayılı Kanun’un 35’inci
maddesi ile 1319 sayılı EVK’ya
geçici 23’üncü madde eklenmiştir.
Bu maddenin temel amacı gerekçesinde özetle; takdir
komisyonlarınca emlak vergisine
esas takdir edilen arsa ve arazi
asgari rayiç değerlerine sınırlama
getirilmesi olarak açıklanmıştır.
Maddenin birinci fıkrası;
“Takdir komisyonlarınca 2017
yılında 2018 yılı için takdir edilen
asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı
için uygulanan birim değerlerinin
yüzde 50’sinden fazlasını aşması
durumunda, 2018 yılına ilişkin
bina ve arazi vergi değerlerinin
hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi
metrekare birim değerlerinin
yüzde 50 fazlası esas alınır. Takip
eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 29’uncu madde kapsamında
bina ve arazi vergisi matrahları
ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri
bu şekilde belirlenen değerler

üzerinden hesaplanır.” şeklinde
düzenlenmiştir. Bu madde ile
takdir komisyonlarınca takdir
edilen arsa ve arazi asgari metre
kare birim değerlerine sınırlama
getirilmiştir. Buna göre; 2018
yılında uygulanacak takdir edilen
asgari arsa ve arazi metrekare
birim değerleri, 2017 yılında
uygulanan birim değerin yüzde
50’sini aşamayacaktır.
Maddenin son fıkrası uyarınca, bu maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları belirleyen
“Emlak Vergisi Kanunu Genel
Tebliği (SERİ NO: 72)” Maliye
Bakanlığı’nca 26/12/2017 tarihli
ve 30282 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. 2017 yılı asgari arsa/arazi
metrekare birim değerlerinin hesabının nasıl yapılacağı Tebliğin
4’üncü maddesinde örneklerle
açıklanmıştır. 2014- 2017 yılları
için her yıl yeniden değerleme
oranı üzerinden yıllık artışlar
hesaplanmış, böylece dönem son
yılı 2017 yılı asgari arsa ve arazi
metrekare birim değerleri tespit
edilmiştir.
Bu çerçevede 4 yıllık kümülatif artış oranı, yüzde 12,11 olarak
belirlenmiştir. Aynı Tebliğin
5’inci maddesinde ise 2017 yılı
asgari arsa ve arazi metrekare
birim değeri üzerinden yüzde 50

artırılması suretiyle belediyelerce
2018 yılında uygulanacak asgari
emlak vergi değerinin ne olacağı
örneklerle açıklanmıştır. Belediyeler, 2018-2021 dönemi Emlak
Vergisi uygulamasını yukarıda
açıklanan mevzuat hükümlerine
göre yapacaktır.
Kabul etmek gerekir ki, yapılan bu hukuki düzenlemeler ile
emlak vergisi mükellefleri lehine
belediye takdir komisyonlarının
belirlemiş olduğu emlak vergisine esas arsa ve arazi asgari rayiç
değerleri önemli ölçüde aşağı
çekmiştir.
2018 yılında uygulanacak
arsa/arazi asgari emlak vergi
değeri, ilgili belediyelerce 72 seri
nolu “Emlak Vergisi Kanunu
Genel Tebliği”nde yer alan örnek ve açıklamalar esas alınarak
hesaplanacaktır. Takdir komisyonlarınca yeni bir takdir işlemi
yapılmayacak, bu işlemler belediyelerce re’sen uygulanacaktır.
Kuşkusuz OSB’lerde arsa/
arazi malik olan katılımcılar da
yukarıda açıklanan kapsamda
Tebliğin düzenlemesinden istifade edeceklerdir. OSB mevzuatına göre katılımcıya tahsisi
yapılmış olan, ancak henüz OSB
mülkiyetinde olan arsa/araziler
nedeniyle OSB katılımcısı Emlak
Vergisi mükellefi olmayacaktır.

Dipnotlar: 1) Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 ) “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3 ) DNŞ. 9. D. 04/05/2006 tarihli ve E.2005/00004, K.2006/01686; 22/09/1992 tarihli
ve E.1992/00016, K.1992/01883 sayılı kararlar. 4 ) Belediye sınırları içerisinde veya dışında bulunan parsellenmemiş/
imar uygulaması yapılmamış toprak parçasıdır. 5 ) Arsa; belediye sınırları içerisinde imar planlarına göre üzerine
yapı kurmak için ayrılmış, kent yönetiminin sunduğu hizmetlerden yararlanabilecek nitelikte parsel olarak tanımlanabilir. Belediye sınırları içerisinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden hangilerinin bu kanuna göre arsa
sayılacağı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. 6 ) Maliye Bakanlığı’nın 12/04/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.4.41.15.01EVK-2010/6-32 sayılı Özelgesi, http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028 7 ) GÜRBÜZ, Salih, Türk Vergi Sisteminde Emlak Vergisi Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk
Programı(http://denetimakademisi.com) 2015, s.86 (6 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, http://www.
gib.gov.tr/index.php?id=1028 8 ) Maliye Bakanlığı’nın 10/12/2009 tarihli ve B.07.1.GİB.0.02.66/6654-506 sayılı Özelgesi, (http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028)
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İPOSB 2018’den umutlu

İ

zmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi
(İPOSB), 2017 yılı için
hedeflenen 2 bin 500
kişilik istihdam hedefine çok yaklaşırken, 2018 yılında da
istikrarlı büyümeyi hedefliyor. 2017
yılı başında 1500 kişinin istihdam
edildiği Pancar OSB’de 2018 başı
itibariyle istihdam 2 bin üzerine
çıktı.
İzmir Pancar Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki gelişmenin, kuruculardan Ege Bölgesi Sanayi Odası
(EBSO) başta olmak üzere tüm
katılımcıların çabalarıyla devam
ettiğini ifade eden İPOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Hakan Ürün, “İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi
gelişmesini ve büyümesini sürdürüyor. Kuruluştan bu yana bölgenin
gelişmesinde büyük katkısı olan
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı
Ender Yorgancılar’ın da desteğiyle
hedeflediğimiz başarıyı yakaladık.
İPOSB’nin başta İzmir olmak üzere

tüm ülke ekonomisindeki rolünü artırmak adına biz de elimizden gelen
çabayı gösteriyoruz. 2018 itibariyle
bölgemizde faaliyet gösteren fabrika
sayımız 65’e ulaştı. İstihdam sayısını
ise bin 500’den 2 bin 500’e çıkarma
hedefinde emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Altyapı çalışmaları
önceliğimiz
İzmir Pancar Organize Sanayi
Bölgesi’nde hizmete açılmaya hazırlanan yeni etapta altyapı çalışmalarında sona gelindiğini belirten
Ürün, “Bu etapta çalışmalarımıza
devam ederken sanayicimizi düşünerek ve onların işini kolaylaştıracak
şekilde çalışmaya özen gösteriyoruz.
Bu düşüncemizden yola çıkarak yeni
bölgemizde su, elektrik ve doğalgaz
gibi fabrikaların en temel altyapı
hizmetlerini hızla tamamlayarak
hazır hale getirdik. Bölgemiz, yeni
etapla birlikte toplamda 92 parsellik
bir OSB haline geldi. Tamamlanan

altyapı yatırımlarımız ve yüksek
lojistik avantajımız sayesinde
yatırımcıların ilgi odağında bulunuyoruz. Birçok firma bölgemizde
yer arayışını sürdürürken biz de
OSB’mizi daha fazla geliştirmek
ve sanayicilerimizin üretimlerine
destek olmak amacıyla planlarımızı
hayata geçiriyoruz” dedi.
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’de çevreye
duyarlı projeler sürüyor
B

aşta ağaçlandırma
çalışmaları olmak
üzere, çevre bilincinin
arttırılması, çevre konularında eğitimlerin
düzenlenmesi ve sosyal sorumluluk
projeleri ile İzmir’in örnek organize
sanayi bölgeleri arasında yer alan
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi
(KOSBİ), atık yağların doğaya verdiği zararı önlemek adına da önemli
bir projeye imza atıyor.
Bölgede bulunan firmaların
çevre mühendisleri başta olmak
üzere çevre gönüllülerinden oluşan
KOSBİ Çevre ve Ağaçlandırma Komisyonu, çalışmalarını hız kesmeden
sürdürüyor. Son olarak bölge firmalarından Pakmaya ev sahipliğinde
bir araya gelen komisyon üyeleri,
atık yağların doğaya verdiği zararı
önlemek için örnek bir projenin
başlangıcını yaptı.

Atık yağlar burs olacak
Komisyonun çalışmaları hakkında bilgiler veren KOSBİ Çevre Şube
Müdürü Hüseyin Evcil, “Bölgemizde 2017 yılı içinde bine yakın
çeşitli türde ağaçlar diktik. Bu sayıyı
önümüzdeki yıllar içinde, mevcut
parselasyon planlarının tamamlanması ve uygun alanlarının açılması

ile birlikte sürekli artıracağız.
Komisyonumuzun başlattığı sosyal
sorumluluk projelerine de çok önem
veriyoruz. Komisyonumuzun son
projesi olan ‘Bitkisel Atık Yağların
Toplanması’ projesi kapsamında,
toplanan bitkisel atık yağların satışından elde edilecek gelir ile Bölgemizde bulunan okullardaki yoksul
ve ihtiyacı olan öğrencilere destek
vermeyi hedefliyoruz. Projede
Sanayi tesisleri içine yerleştirilecek
konteyner ve afişler ile çalışan tüm
personelin seferberliği sağlanarak
bitkisel atık yağlar toplanacak. Çalışan personelin evlerinde kızartma
yaptıkları yağlardan ve OSB içerisinde bulunan sanayi tesislerinin
mutfaklarında oluşan yağlara kadar
tüm atıklar bölgemizde toplanarak
hem doğaya verilen zararın önüne
geçilecek, hem de öğrencilere burs
sağlanacak” dedi.

Atık yağların
zararları
1) Atık yağlar ekotoksik özelliğe sahiptir
ve ortamı kirletir. Ortamı kirleterek, canlı
yaşamına büyük zararlar veren atık yağlar su
kirliliğinin yüzde 25’ini

oluşturmaktadır. Denizlere, akarsulara ve göllere ulaşan atık yağlar
balıkların ve diğer canlı türlerinin
ölümüne neden olmaktadır.
2) Atık yağlar çöpe dökülürler
ise, sızıntı suyuna karışarak çevreyi
kirletir. Çöp depolama alanında oluşan sızıntı suyunda yoğun bir kirlilik
oluşarak sızıntı suyunun arıtımını
çok güç hale getirir.
3) Atık yağlar fotosentezi azaltır
ve oksijen döngüsünü bozar. Yağ,
su yollarında üste yükselerek güneş
ışığını engelleyen bir tabaka haline
gelir ve fotosentezi engeller.
4) Kanalizasyona dökülen yağlar, atık su arıtma tesislerine zarar
verir. Atık yağların kanalizasyona
dökülmesi sonucunda kanalizasyon
suyunun arıtımı neredeyse imkânsız
hale gelir. Birikerek tortu oluşturan
yağlar zamanla balçık haline gelir.
Bu yağlar kanserojen olduklarından,
tüm canlı yaşamını olumsuz etkiler.
5) Yağlar, özgül ağırlıkları nedeniyle su yüzeyini bir film tabakası
gibi kaplamaktadır. Yağın öz kütlesi, suyun öz kütlesinden az olduğundan dolayı suyun yüzeyinde toplanır.
Yağın su yüzeyinde toplanması içme
suyu kaynaklarının arıtımını büyük
ölçüde engeller ve temiz suyun oluşumu imkânsız hale getirir.
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KOSBİ’de tapu sevinci

T

ürkiye’nin en büyük
OSB’leri arasında yer alan İzmir
Kemalpaşa Organize
Sanayi Bölgesi’nde
(KOSBİ), yürütülen parselasyon
çalışmaları kapsamında ikinci
etabın tapuları da sahiplerine
törenle teslim edildi. Birinci etap
parselasyon çalışmaları sonucu
262 sanayi parselinin tapuları daha
önce sahiplerine dağıtılırken, ikinci
etap parselasyon çalışmalarının
sonucunda da tapular sahiplerini
buldu.
KOSBİ Hilmi Şekerci Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirilen tapu
dağıtım törenine, Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, KOSBİ
Yönetim Kurulu Başkanı Kamil
Porsuk, aynı zamanda tapusunu
da alan Kemalpaşa Sanayici ve
İşadamları Derneği (KESİAD)
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Yöndem, KOSBİ Yönetim Kurulu
üyeleri ve sanayiciler katıldı.

İkinci etap da tamam
Törenin açılış konuşmasını
gerçekleştiren Kemalpaşa OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Kamil
Porsuk, uzun zamandan beri ısrarla beklenen ve fazlasıyla çaba gösterilen bir sürecin sonuna geldiklerini belirterek, “1300 hektar alan
içinde yapılan imar planımız 2015
Temmuz ayında onaylanmıştı. 3

etap halinde parselasyon yapma
kararı almış ve hemen çalışmaya
başlamıştık. 21 Eylül 2017 de birinci etabın tapularını dağıttık. Şimdi
ikinci etabın tapularını dağıtıyoruz.
Emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi.
İkinci etap parselasyon çalışmaları sırasında iki askı süreci
yaşandığını ve gelen talepler
doğrultusunda mevzuatın müsaade
ettiği ölçüde tapu sahipleri lehine
düzenlemeler yaptıklarını belirten
Porsuk, “İkinci etap parselasyon
çalışmalarının tamamlanması ve
tapuların sahiplerine dağıtılmasıyla
bizler de alt yapı çalışmalarına başladık. Bundan sonra yatırım üretim
ve istihdam zamanıdır. Önümüzde
Yiğitler Barajı hariç 150 milyon

liralık yatırım söz konusu. Birkaç
yıl içinde bu alt yapı çalışmalarını
da tamamlayacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan
2023’te 500 milyar dolar ihracat
hedefine ulaşmada, bölgemizin
yapacağı katkının sizler sayesinde
azami seviyeye çıkacağına inancım
tam” diye konuştu. KOSBİ Bölge
Müdürü Cüneyt Öztürk ise, 3. etap
parselasyon çalışmalarının da devam ettiğini ifade ederek, “Birinci
etapta 250 sanayi, 12 hizmet ve
destek alanı olmak üzere 262 parsel oluştu. İkinci etapta 491 parsel
uygulamaya girdi. 58 imar adası,
365 adet sanayi, 8 adet hizmet
destek alanı, 24 adet sosyal tesis ve
teknik alt yapı alanı oluşturuldu”
bilgisini verdi.
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Sanayi işbirliği
projelerinin
uygulanma
esasları belirlendi
Y

enilik, yerlileşme ve
teknoloji transferini
sağlamaya yönelik sanayi iş birliği
projelerinde mal ve
hizmet alımları ile yapım işlerinde
uygulanacak usul ve esaslar belirlendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından hazırlanan
Sanayi İşbirliği Projelerinin (SİP)
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Bu yönetmeliğin amaç ve kapsamı yenilik, yerlileşme ve teknoloji
transferini sağlamaya yönelik sanayi
işbirliği uygulamalarını içeren mal
ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları
belirlemektir.
Bu yönetmeliğin temel ilkelerinde bu Yönetmeliğe göre yapılacak

ihalelerde; saydamlık, rekabet, eşit
muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun
şartlarla ve zamanında karşılanması
ve kaynakların verimli kullanılması
esastır. İhalelerde, fiyatın yanı sıra,
işletme ve bakım maliyeti, verimlilik,
kalite, teknik üstünlükler ve STK yükümlülükleri gibi fiyat dışı unsurlar
da değerlendirmeye alınır. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet
alımı ve yapım işleri bir arada ihale
edilemez. İdareler, bu Yönetmeliğe
göre yapılacak ihalelerde, aday veya
istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık
ihale veya belirli istekliler arasında
ihale usulü uygular. Ancak, idareler;
stratejik öncelikler, ulusal menfaat,
teknolojik birikimin tek bir yerde
olması, özgün niteliği ve yüksek
teknolojisi nedeniyle özel uzmanlık

gerektirmesi veya standardizasyonun sağlanması gerekçeleriyle tek
adaydan da teklif alabilir.
Bu yönetmeliğe göre Tedarik
grubu ve STK grubu: İdarenin SİP
uygulamaya karar vermesini takiben
idare bünyesinde proje konusu işle
ilgili, teknik yeterliliği haiz, idarenin
belirleyeceği nitelikte ve sayıda kişilerden oluşan tedarik grubu kurulur.
İdarenin SİP uygulama kararını
Bakanlığa bildirmesini müteakip,
Bakanlık bünyesinde, Bakanlığın
belirleyeceği nitelikte ve sayıda kişilerden oluşan STK grubu kurulur.
İdarede veya Bakanlıkta yeterli
sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer idarelerden
tedarik grubuna veya STK grubuna
üye alınabilir. Tedarik grubu veya
STK grubu, SİP hakkında kamu ve
özel sektörü bilgilendirmek ve işbir-

güncel

liği ortamı oluşturmak amacıyla
faaliyetler yürütülebilir.
Tedarik grubunun kurulması, görev ve faaliyetlerine ilişkin
çalışma usul ve esasları idare; STK
grubunun kurulması, görev ve
faaliyetlerine ilişkin çalışma usul
ve esasları ise Bakanlık tarafından
belirlenir.
Bu yönetmeliğe göre uygulanacak ihale usulü, projenin
kapsamına ve proje konusu işin
özelliklerine uygun şekilde tedarik
grubu tarafından belirlenir ve
ihale usulüne ilişkin gerekçeler ile
birlikte ihale yetkilisinin onayına
sunulur. İhale yetkilisi tarafından
onaylanan ihale usulü uygulanır.
İhale dokümanında asgari
aşağıdaki hususlar yer alır:
a) İhale kapsamında uygulanacak ihale usulü, proje modeli, aday
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ve isteklilerin yapısı,
b) İdari şartname ve teknik
şartname,
c) Tedarik sözleşmesi taslağı,
ç) STK grubu tarafından hazırlanan STK esasları,
d) Tekliflerin geçerlilik süresi,
süre uzatımı verilebilecek haller ve
şartları,
e) Tekliflerin geçersiz sayılacağı haller,
f) Tekliflerin değerlendirme
dışı bırakılacağı haller,
g) Maliyet etkinlik formülü,
ğ) Tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak zorunlu
kriterler,
h) Fiyat farkı uygulanması
halinde uygulanacak fiyat farkı
formülü,
ı) İhalede esas alınacak para
birimi ile kesin ve geçici teminatların şekli, miktarı ve esasları,
i) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapma yöntemleri
ile zeyilname yapılmasına ilişkin
hususlar,
j) İdare tarafından uygulanacak
düzeltici işlemler ile şikâyet usulü,
k) İdarenin herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen
teklifi kabul edip etmemekte,
teklifi değerlendirip değerlendirmemekte, yeni teklif istemekte,
teklifi reddetmekte, ihalenin iptal
edilmesinde tamamen serbest
olduğunun kaydı.
l) Diğer hususlar.
2) İhale dokümanında yer alan:
a) STK esasları, STK grubu
tarafından hazırlanır. STK esaslarının projenin kapsamına ve proje
konusu işin özelliklerine uygun
şekilde hazırlanmasını teminen,
idari ve teknik şartname ile tedarik
sözleşmesi taslağı başta olmak
üzere talep edilen tüm bilgi ve
belgeler, tedarik grubu tarafından
STK grubu ile paylaşılır.
b) Maliyet etkinlik formülünde,
STK puanına ilişkin ağırlık STK
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grubu ile müştereken belirlenir.
c) Tedarik sözleşmesi taslağında, STK grubu tarafından hazırlanan ve tedarik sözleşmesi ile STK
sözleşmesi arasındaki bağı kuran
STK hükümleri yer alır.
(3) STK esaslarında talep edilen asgari STK yükümlülüğü, fiyat
teklifinin belirli bir yüzde oranı
olarak belirlenir. Bu çerçevede;
a) Bir ya da birden fazla kategoride STK yükümlülüğü talep
edilebilir. Kategori-A, Kategori-B
ve Kategori-C asgari yükümlülük
oranları ile yan sanayi iş payı ve
KOBİ iş payı asgari yükümlülük
oranları STK esaslarında ayrı ayrı
belirlenebilir.
b) Kategori-A yükümlülüğü
kapsamında yurtiçinde gerçekleştirilmesi zorunlu faaliyetler belirlenebilir.
(4) Tedarik grubu ve STK
grubu tarafından hazırlanan
dokümanlar, eşgüdüm sağlanması
amacıyla müştereken değerlendirilir ve ihale dokümanı nihai hale
getirilir.
İhale komisyonları İdare
bünyesinde, bir başkan ve proje
konusu işle ilgili ve/veya teknik
yeterliliği haiz asıl ve yedek üyelerden oluşan tedarik ihale komisyonu, Bakanlık bünyesinde ise bir
başkan ve asıl ve yedek üyelerden
oluşan STK komisyonu kurulur.
Komisyonlar, en az üç olmak üzere
tek sayıda üyeden oluşur. Tedarik
ihale komisyonunun en az bir üyesi
STK komisyonunda yer alır.
İsteklinin teklifi; idari teklif,
teknik teklif ve STK teklifinden
oluşur.
Yönetmelikte yer alan sanayi
ve teknoloji katılımı kategorileri
Yüklenici, STK yükümlülüklerini aşağıdaki STK kategorileri
kapsamında yerine getirir:
a) Kategori A-Yerli Katkı:
Tedarik sözleşmesi kapsamında
yurt içindeki şirketler ile kurum
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ve kuruluşlar tarafından yurt içinde
gerçekleştirilen faaliyetlerdir.
b) Kategori B-Teknolojik İşbirliği: Tedarik sözleşmesi kapsamında
Kategori-A faaliyetleri ile ilgili
olarak yapılacaklar hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından belirlenen
alanlarda, sanayileşme, yerlileşme
ve ticarileşme amacıyla; yurt içindeki şirketler, kurum ve kuruluşlar
tarafından gerçekleştirilecek Ar-Ge,
tasarım, üretim, yazılım geliştirme,
test ve benzeri çalışmalara/faaliyetlere ve akademik çalışmalara sağlanacak altyapı, donanım, yazılım, hizmet, bilgi, doküman, eğitim, fikri ve
sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon,
finansal ve benzeri desteklerdir.
c) Kategori C- İhracat: Tedarik
sözleşmesi kapsamında tedarik
edilen mal, hizmet veya yapım işinin
veya Bakanlık tarafından belirlenen
alanlardaki mal, hizmet veya yapım
işinin ihracatıdır.
Sanayi ve teknoloji katılımı ilkeleri ise şunlardır:
(1) Yüklenici, STK yükümlülüklerini yerine getirirken idare ve
Bakanlığa ilave herhangi bir mali
yük getiremez.
(2) STK esaslarının kayıtsız şartsız kabul edilmesi ve STK esaslarındaki her bir kategoriye ilişkin olarak
belirlenen asgari STK yükümlülük
oranlarının sağlanması zorunludur.
(3) Yüklenici, STK sözleşmesi
kapsamında STK yükümlülüğünün
yüzde 6’sı oranında ve STK yükümlülük süresinin tamamlanmasından
itibaren en az bir yıl süreyle geçerli
olan bir STK teminat mektubunu
Bakanlığa sunar.
(4) Tedarik sözleşmesinde,
STK sözleşmesini etkileyebilecek,
kapsam, fiyat, takvim, teknik özellikler, iş dağılımı ve iş tanımları, yurt
içinden tedarik edilecek malzemeler/cihazlar/sistemler ve tedarikçi
bilgileri, mühendislik ve sözleşme
değişiklikleri gibi değişiklikler
yapılmadan önce Bakanlıktan görüş
alınır.

(5)
Tedarik
sözleşmesinde
STK sözleşmesini
etkileyen tüm değişiklikler,
gerçekleşmesini müteakip 10 işgünü
içerisinde Bakanlığa iletilir.
(6) Tedarik sözleşmesi bedelinin
fiyat farkı dâhil herhangi bir nedenle artırılması veya azaltılması durumunda, yüklenicinin toplam STK
yükümlülüğünün değeri de bununla
orantılı olarak artırılır veya azaltılır.
Tedarik sözleşmesi bedelindeki
artış veya azalış gerekçeleri dikkate
alınarak STK yükümlülüklerinin
STK kategorilerine göre dağılımında, Bakanlık tarafından değişiklik
yapılabilir.
(7) Altıncı fıkra hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, STK sözleşmesinde yer alan STK kategorileri arasında yükümlülük aktarımı yapılamaz.
(8) Tedarik sözleşmesinin tamamen feshi halinde yüklenicinin STK
yükümlülüğü sona erer. Tedarik
sözleşmesinin kısmi feshi halinde
ise, yüklenicinin STK yükümlülüğünün feshedilen bölümle orantılı
kısmı geçersiz sayılır. Fesih halinde,
STK teminat mektubunun cezai şart
olarak irat kaydedileceği durumlar
STK sözleşmesinde düzenlenir.
(9) Ön onay, STK raporları, kredilendirme, geçici kredilendirme, ön
kredilendirme, fazla STK kredisi aktarımı, cezai şartlara ilişkin usul ve
esaslar ile STK sözleşmesi, STK planı, STK kredilendirme katsayı tablosu ve benzeri hususlar, Bakanlık

tarafından
belirlenir.
(3) Cezanın uygulanması,
yükleniciyi STK yükümlülüklerini
yerine getirme sorumluluğundan
kurtarmaz. Tahakkuk eden cezanın
tahsil edilmesini müteakip, yüklenicinin gerçekleştirilmeyen STK
yükümlülükleri, bir sonraki program
dönemindeki aynı kategorideki STK
yükümlülüklerine STK sözleşmesinde belirtilen şartlarda eskale
edilerek eklenir.
(4) STK yükümlülük süresi
sonunda, tahakkuk eden cezanın
tahsil edilmesini müteakip halen
gerçekleştirilmeyen STK yükümlülüklerinin bulunması durumunda;
a) Bu yükümlülükler, yüklenicinin taraf olduğu diğer STK sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerine Bakanlığın uygun gördüğü
kategori ve şekilde eklenir.
b) Yüklenicinin taraf olduğu
başka bir STK sözleşmesi olmaması
halinde ise Bakanlık ve yüklenici,
60 gün içerisinde, gerçekleştirilmeyen STK yükümlülüğünün yerine
getirilmesine yönelik bir anlaşma
yapmak üzere görüşmelere başlar.
Bu sürede anlaşma sağlanamaması
veya anlaşmaya rağmen STK yükümlülüğünün gerçekleştirilmemesi
durumunda, yerine getirilmeyen
STK yükümlülüğünün yüzde 6’sı
oranında ceza uygulanır.
Bakanlık, her türlü denetim
yetkisine sahiptir.
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Makine
İhtisas
OSB Ortak
Arıtma Tesisi
Makine İhtisas
Organize Sanayi
Bölgesi’nin günlük
2 bin metreküp
kapasiteli ortak
arıtma tesisinin
inşaat, elektrik ve
makine montajları
tamamlandı. Tesis,
ön deneme işletmesine alındı.

Makine İhtisas
OSB Ulaşım Yolu

Makine
İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi’ne
D100 – Tavşanlı Yolu istikametinden gelen
araçların Organize Sanayi
Bölgesine rahat
ulaşımını sağlayan 2x2 şeritli
ve 1500 metre
uzunluğundaki
yol tamamlanarak ulaşıma
açılmıştır.
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Türkiye’de inovasyon
eko-sisteminin en temel problemi
sermaye piyasası kaynaklıdır
G

eçenlerde Hürriyet
Gazetesi’nin organize
ettiği Türkiye Finans
Forumu’nun Sermaye
Piyasaları oturumunda kendimi bundan 30 yıl öncesine
gitmiş gibi hissettim. Dehşetle fark
ettim ki, o vakit neleri konuşuyorsak



sermaye piyasalarında hala aynı
şeyleri aynı biçimde konuşma eğilimindeyiz. Hâlbuki dünya değişti.
Sermaye piyasaları beklediğimiz
anlamda gelişti. Dün sermaye
piyasalarından beklediğimiz farklıydı. Bugün çok daha farklı. Ben,
Türkiye’nin derdiyle, sermaye piya-

salarının yapabileceklerinin bugüne
kadar hiç bu kadar iyi uyuşmadığını
düşünüyorum doğrusu. Ama bunun
için sermaye piyasalarının yaptıklarını yapmaya devam ederken, bu
güne kadar ihmal ettiği yapabileceklerini de devreye sokması gerekiyor.
Bugün, Türkiye’de inovasyon
eko-sisteminin en temel eksiği
yatırım bankalarıdır. Yatırım
bankacılığı, tanım gereği, sermaye
piyasası kaynaklıdır. Böyle bakarsanız, bugün, Türkiye’de inovasyon
eko-sisteminin en temel problemi
sermaye piyasası kaynaklıdır. Türkiye inovasyon bahsinde, yeni sanayi
devrimi teknolojileri konusunda
neden konuşmaktan yapmaya geçememektedir? Sermaye piyasasının
değişime ayak uydurma potansiyelinin düşüklüğünden elbette. Neden
Türkiye’de startup’lar yeterince exit
yapamamaktadır? Yatırım bankacılığı alanındaki derin boşluktan,
bana sorarsanız. Gelin hızlıca bir
anlatayım.
Hisse senedi piyasası Türkiye’de

güncel
şirketlere kaynak aktarımında
önemli bir kanal değildir.
Oturumdan aklımda ilk kalan
Dr. Berra Doğaner’in 2 slaytıydı.
Oradan başlayayım. Hisse senedi
piyasası vasıtasıyla şirketler kesimine aktarılan yıllık fon tutarı 2014
yılından beri yıllık 4 milyar liranın
altında kalıyordu. Buna hem şirketin bedelli sermaye artırımları, hem
şirket ortaklarının elindeki hisse
senetlerinin ikincil halka arzı, hem
de şirketin doğrudan yeni yatırımcılara birincil halka arzları dâhildi.
Bütün yıllar rekoru 2012 yılındaki
15,5 milyar liradan ibaretti.
Bunu neyle kıyaslayayım? Bankalar vasıtasıyla aktarılan kaynaklarla elbette. İnternetten arayınca
hemen çıkan bir haber size: “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nun (BDDK) haftalık bültenine göre, “sektörün kredi hacmi
6 Ekim ile biten haftada 4 milyar
703 milyon lira arttı.” Bankalar
tarafından aktarılan kredi hacmi,
bir haftada 4,7 milyar artarken,
sermaye piyasalarında 2017 yılı
Eylül ayı itibariyle hisse senetleri
vasıtasıyla aktarılan kaynak tutarı
daha 4 milyarı bile bulmadı. Güdük
kalmanın başka bir işaretine ihtiyaç
var mıdır? Yoktur.
Bankalar hep Türkan Şoray,
sermaye piyasası ise hep Suna
Pekuysal’dır.
Nedir? Söz konusu olan kaynak
aktarımı ise, Türkiye’nin ana kanalı
bankacılık sistemidir. İşin başlangıçtaki tasarımı böyleydi. Bankalar
hep Türkan Şoray, sermaye piyasası ise hep Suna Pekuysal’dı. Rol
dağılımı böyleydi. Ben bunun iki
nedeni olduğu kanaatindeyim. İlki
başlangıçtaki rol dağılımıdır.
Türkiye, dünya ülkeleri arasında finansal serbestleştirme sürecini
ilk başlatan ülkelerden biridir.
Reagan-Thatcher reformları döneminde, Türkiye, 1980’lerin başında
finansal liberalizasyona gitmiş-
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Bankalar hep
Türkan Şoray,
sermaye piyasası
ise hep Suna
Pekuysal’dır.
Sermaye piyasası
1980’lerin
başında rol
dağılımı
yapılırken kendisinden beklenen
işlevi hakkıyla
yerine getirdi.
Ama orada kaldı.
tir. Neden? Dünyada 1980’lere
kadar ülkeler arasında fon akımı
hükümetten hükümete olurdu.
Ülkeden ülkeye fon akımlarının
finansal piyasalara dayalı olması
1980 sonrasının yeniliklerindendir. Sürekli tasarruf açığı verdiği
için, yabancı kaynaklara bağımlı
Türkiye uluslararası fon akımlarının niteliğindeki değişime ilk uyum
sağlayan ülkelerden biri oldu.
Keşke bugün aynı performansı yeni
sanayi devrimine uyum sağlamada
da gösterebilsek. Dün yaptığımızı
aynı kıvraklıkla yine tekrarlayabilsek. Şimdi pek beceriksiz, pek ne
yaptığını bilmez duruyoruz dünya
sahnesinde doğrusu. Eskiden böyle
değildi. Rahmetli Turgut Bey ne
yaptığını bilirdi.
O dönemde finansal piyasalar
vasıtasıyla ülkeye yabancı tasarrufların akabilmesi için gereken
kanalları inşa etmiştik. Bankacılık
sistemini elden geçirdik, sermaye
piyasalarını, borsayı yabancılar
için işler hale getirdik. Sermaye
hareketlerini işte o vakit serbestleştirdik. Döviz tevdiat hesaplarını getirdik. Milletin ekonomik
özgürlük alanını hiç daraltmadık,
hep genişlettik. Vakıa ile kavga
etmedik. Sermaye piyasası ise
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yabancı tasarrufların Türkiye’ye
akabileceği alternatif bir alan olarak tasarlandı.
Aslında genel olarak sermaye
piyasaları, özel olarak da hisse
senedi piyasası bu işlevi hakkıyla
yerine getirdi. Bakın ikinci tabloya
bugün Türkiye’de piyasada işlem
gören hisse senetlerinin yüzde 60’ı
sayısı 10 bini bulmayan yabancıların elinde. Toplam işlem hacminin
ise yaklaşık dörtte biri yabancı kaynaklı. Nedir? Hisse senedi piyasası
yabancı tasarrufların ülkeye akması
için alternatif bir kanal haline
geldi. Kamu menkul kıymetleri
piyasası da öyle. Bankalar Türkan Şoray, sermaye piyasası Suna
Pekuysal dediğim budur.
Sermaye piyasası 1980’lerin başında rol dağılımı yapılırken, kendisinden beklenen işlevi hakkıyla
yerine getirdi. Ama orada kaldı.
Bunun ilk nedeni başlangıçtaki rol dağılımıysa, ikincisi de bir
türlü bitmeyen yüksek enflasyon
ortamıydı. 1980’lerin başında
enflasyon yüzde 100’e vurmuştu.
1980 kararları zaten oradan çıktı.
1994’te “faizi düşürüp, milleti
kurtarma” takıntısı ile yüzde
150’lere bile ulaştı. 1990’lar kamu
açıklarının patladığı, kamu menkul
kıymetleri piyasasının işlemeye
başladığı yıllardı bir de. Özel
sektör piyasalardan bir de bundan
dışlandı. Sermaye piyasalarında
hiç normal bir dönem olmadı.
2001’deki Kemal Derviş reformları
enflasyonu 2000’lerin başındaki
yüzde 80’lerden, 2006’da yüzde 8’e
kadar geriletti. Ama hatırlarım,
2012’de bile kitapların fiyatları
hala kitabın üzerine basılmazdı.
Enflasyonist geçmişimizi hatırlatır
vaziyette kitap etiketleri kitabın
üzerine dışarıdan yapıştırılırdı.
Aynı eski yıllarda olduğu gibi, kitap
rafta bekledikçe fiyatının artacağı
hala varsayılırdı. Böyle bakarsanız,
sermaye piyasaları hiç normal bir
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dönem görmedi. Enflasyondaki gidişata bakılırsa, bir değişiklik beklemek de gerekmiyor sanki.
Sermaye piyasası kurumlarının
kârını toplasan, Ziraat Bankası’nın
yıllık kârı kadar bile etmiyor.
Bu arada ne oldu? Sermaye
piyasası işlemleri komisyonculuğu
bir türlü aşamadı, aracı kurumlar
yatırım bankalarına bir türlü dönemedi. Bu piyasalarda, iş akımı-deal
flow yaratmak hep problemli oldu
doğrusu. Sermaye piyasası asıl bu
nedenle şirketler kesimine kaynak
aktaramadı. Güdük kaldı. Şirketlerin ne iş yaptığını bilen, dünyada
o sektörün nasıl dönüştüğünü,
Türkiye’de sıranın neye geldiğini
gören, teknoloji transferinden haberdar, teknolojinin nasıl yayılabileceğini öngörebilen yenilikçi yatırım
bankacılığı Türkiye’de hiç olmadı.
İşte tam bunlar aklımdayken,
TFF oturumunda, katılımcılardan
biri, “Türkiye’de sermaye piyasası
kurumlarının toplam kârı, Ziraat
Bankası’nın kârı kadar etmiyor”
dedi. Nedir? Sermaye piyasası
kurumları yeterince güçlü değildir. Aracı kurumlar ondan yatırım
bankası olamadı, yeterince yatırım
alamadı. Nedir? Türkiye’ye “yatırım bankası” kavramını yerleştirsin
diye düzenlenen aracı kuruluşlar
“komisyonculuk”tan öteye geçemediler. Sermaye piyasası da perakende-retail işlemleri aşan bir vizyona
hiç sahip olamadı. Kurumları zayıf
olan bir sektörün değişene ayak
uydurması da haliyle zor oluyor
bugün.
Şimdi artık 1980’lerde değiliz.
Şimdi dünya değişti. Tüm sektörlerde aynı anda verimlilik artışları
getirebilecek, yeni teknolojiler
büyük bir hızla yayılıyor. İnovasyon
sürecinin niteliği değişiyor. Dünya
gazetesi yazarlarından Selin Arslanhan, sürekli inovasyon sürecinde
startup’ların artan rolü ve önemine
hep dikkatimizi çekiyor. Dün ino-



vasyon süreci, büyük şirketlerin laboratuvarlarındaydı. Sonra küresel
değer zinciri vasıtasıyla, büyük şirketlerin yerel operasyonlarına doğru
yayıldı. Şimdi ise inovasyon süreci
büyük şirketlerden koptu ve hızla
demokratikleşerek dünyanın her
tarafına yayıldı. Artık büyük şirketlerin yenilik yapan startup’ları satın
alarak yenilikler sürecine intibak
ettiği bir yeni çağdayız. Bu türkiye
gibi ülkeler için bir büyük şans ama
biz bu şansın farkında değiliz sanki.
Nedir Türkiye’de startup’ların temel
problemi?
Exit yapamamalarıdır. Son tablo
tam da bunu gösteriyor. Türkiye,
ülkeleri startuplarının exit sayısına
göre sıralayan listelerde artık ilk
40’a bile giremiyor. Dünyanın ilk
17. ülkesi ama startup exitlerinde
ilk 40’ta bile değil. Neden? Yatırım
bankacılığı tecrübesi yokluğundan
elbette. Böyle bir ülke Varlık Fonunu işletebilir mi? İşletemez. Onu da
not edeyim. Derdimizin kaynağı hep
sermaye piyasasındandır.
Türkiye’ye teknoloji transferi
için, Türkiye’nin küresel değer
zincirlerine eklemlenmesi için,
startup’lar vasıtasıyla gelecek
yabancı sermaye yatırımları önem
taşıyor. İlk halka arzlarla değil,
özel satışlar-private placement

vasıtasıyla iş bağlayacak yatırım
bankalarımız ise eksik. Startup’lar
var. İlgilenebilecek yabancı şirketler var. Lokalizasyonun önemine
inanabilecek yöneticiler var. Ne
yok? Startuplarla büyük şirketleri
ve kamu yöneticilerini bir araya
getirerek iş bağlayacak, yatırım
bankaları yok. Teknik bilgi olmadan
yatırım bankası olmaz. Teknik bilgi
olmadan iş bağlanmaz. Startup’ları
içeren sürekli deal flow olmadan
teknoloji transferi de olmaz.
Türkiye’nin yeni sanayi devrimine intibakında en önemli problem,
30 yıldır bir yatırım bankacılığı tecrübesi geliştirememiş olmamızdır.
Amerikan ekonomisinin
yenilikler sürecinde yatırım bankalarının iş akımı yaratma ve iş
bağlama kapasitesi önemli bir rol
oynuyor. Bizim inovasyon deneyimimiz yatırım bankacılığı tecrübesi
olmadığı için konuşmaktan yapmaya
geçemiyor. Beceriksizliğimiz hep
sermaye piyasaları yüzündendir
deyip oturacak mıyız? Hayır. Ama
kimse atılıp yapılması gerekeni hala
akıl edemiyor. İşte ben bu eksikliğe
bakıp hayıflanıyorum doğrusu. Çok
işimiz var çok. Siyaset gölge etmese,
atılacak ne çok adım var.
Kaynak: Güven SAK (TEPAV/
Dünya Gazetesi)
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TOSBİ’den ekonomiye
can veren kampanya

K

bu yatırımları hızlandırmak hem
de yeni yatırımcıların maliyet
yükünü azaltmak adına parsel
fiyatlarımızda düzenlemeye
gittik. Bu çerçevede 35 Euro olan
metrekare fiyatını 28 Euro’ya
düşürme kararı aldık. Kampanyamız Mart ayı sonuna kadar
sürecek” diye konuştu.

aliteli altyapı
hizmetleri ve sahip
olduğu lojistik
avantajla yatırımcıların gözdesi olan
Tire Organize Sanayi Bölgesi
(TOSBİ), parsel fiyatlarında
düzenlemeye giderek yeni yatırımcılar için eşi bulunmaz bir
kampanyaya imza attı.
4 milyon 63 bin 93 metrekare
alanı ve eksiksiz altyapı hizmetleriyle yeni yatırımcılar için pek
çok fırsatı bünyesinde barındıran TOSBİ, 2018 yılının başında
boş parselleri ülke ekonomisine
daha hızlı kazandırabilmek
adına büyük bir kampanyaya
imza attı. Parsel
fiyatlarında

Türkiye kazansın diye…

yaptıkları düzenlemeyle yeni
yatırımcılar için önemli bir fırsat
yarattıklarını belirten TOSBİ
Yönetim Kurulu Başkanı Kosat
Gürler, “TOSBİ, İzmir’in en gözde OSB’leri arasında yer alıyor.
Pek çok yatırımcının bölgemize
yoğun ilgisi olduğu ve görüşmelerin sürdüğü bu dönemde, hem

Yaratılan fırsatın ardından
bölgede yatırımların artmasının
Türkiye ekonomisine büyük bir
katkı sağlayacağını belirten Gürler, “Yeni yatırımcılara yüzde
20’lere varan maliyet avantajı
sağladığımız bu dönemde bölgemizdeki yatırım niyetleri faaliyete dönüşecek. TOSBİ yönetimi
olarak, Türkiye kazansın diye
elimizi taşın altına koymaktan
ve çalışmaktan çekinmiyoruz.
Bölge içerisindeki yatırımcılar
da her zaman önceliğimiz. Yeni
yatırımlarımıza ve hizmetlerimize, onların istek ve ihtiyaçları
doğrultusunda yön veriyoruz.
TOSBİ büyümesini sürdürerek
Türkiye’ye kazandırmaya devam
edecek” diye konuştu.
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Kur Savaşları, Ticaret
Savaşları ve Küreselleşme

U

luslararası ekonomi, ülkeler arasında
gerçekleşen üç temel
ilişki üzerine kuruludur: (1) Mal ve hizmet
alış verişi (dış ticaret), (2) Sermaye
hareketleri, (3) Emeğin dolaşımı.
Uluslararası mal ve hizmet ticareti binlerce yıl önce kent devletlerinin
kurulmasıyla ortaya çıktı. Arkeolojik
kazılarla bulunan kil tabletlerden anlaşıldığı kadarıyla bundan yaklaşık 4
bin yıl önce Asurlu tüccarların Anadolu halkı (Hattiler) ile yaptığı büyük
çaplı uluslararası ticaret bunun bir
örneğidir. Bugün gelinen aşamada
uyuşturucu, silah vb. gibi mallar
dışında kalan mallar ve hizmetler,
belirli vergiler (gümrük vergisi gibi)
ödendikten sonra serbestçe ithal veya
ihraç edilebiliyor.
Sermaye hareketlerinin serbest
kalması yani paranın uluslararası
dolaşımı, mal ve hizmetlerin uluslararası dolaşımıyla kıyaslanamayacak
kadar yeni bir gelişme olarak 20’nci

yüzyılda ortaya çıktı. Sermayenin
uluslararası dolaşımının serbestliği
gelişmiş ekonomiler arasında başladı
ve yirminci yüzyılın son çeyreğinde
bu serbestlik çok daha geniş bir
coğrafyaya yayıldı. Bugün neredeyse
bütün dünya sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir düzen içinde
bulunuyor. Üstelik bu dolaşıma bir
vergi de uygulanmıyor. ABD’de bir
bilgisayardan bir düğmeye basmakla,
para, Çin’e, Rusya’ya, Türkiye’ye
veya İngiltere’ye gidebiliyor ve orada
sermaye yatırımına ya da portföy
yatırımına dönüşebiliyor.
Emeğin dolaşımı birkaç istisnai
bölge dışında serbest değil. Hatta
neredeyse dolaşımını yasaklayacak
kadar katı koşul ve kurallara tabi.
Özetle bu üç faktör içinde dolaşımı en serbest olanı sermaye, vergi
gibi bazı yükümlülükler ödenmesi
kaydıyla serbest olanı mal ve hizmet
ticareti, kısıtlı olanı ise emek.
Günümüzde sermaye hareketlerine kısıtlama getirilmek istediğinde

genellikle eskiden olduğu gibi sermaye denetimi gibi yollara başvurulması
yerine kurlarla oynanıyor. O nedenle
de bu tür eylemler kur savaşları
olarak adlandırılıyor. Bir ekonomin
ihracatında düşüş, ithalatında artış,
dolayısıyla dış ticaret açığında yükseliş varsa o ülke parasının değerini
düşürme yoluna gidiyor. Eskiden
sabit kur rejimi varken bu devalüasyonla yapılırdı, şimdi artık dalgalı kur
rejimi olduğu için farklı yöntemlerle
yapılıyor.
Mal ve hizmet ticaretine getirilen
kısıtlamalar çok daha çeşitli yöntemler denenerek yapılıyor. Gümrük
vergilerinin yükseltilmesi, tarife
dışı engeller (ithalatı zorlaştıracak
kurallar, denetimler), anti damping
ve telafi edici vergi önlemleri gibi
uygulamalar bu yöntemlerin en
bilinenleri.
Bretton Woods sistemi ve onun
getirdiği kurumlar olan IMF, Dünya
Bankası ve GATT (sonra Dünya
Ticaret Örgütü) önceki dönemde
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ortaya çıkan ticaret savaşlarının
yarattığı refah kayıplarını gidermeyi
görev edinmişti. İkinci Dünya Savaşı öncesinde kimi ülke ithal ikamesi
modeli uyguladığı için, kimi ülke dış
ticaret açığını kapatmak için mal ve
hizmet ticaretine çeşitli kısıtlamalar
uygulamış ve bu uygulamalar dünya
refahının düşmesine yol açmıştı.
Bretton Woods sistemi dünya ticaretinin gelişmesinin dünya refahının
artmasına katkıda bulunacağı kabulüne dayanıyordu. Aslında bu kabul
kapitalizmin ‘karşılaştırmalı üstünlükler teorisine dayalı refah artışı
kabulünün’ de temelini oluşturuyor.
Dünya Bankası, önceleri savaşta
yıkılan Avrupa’yı ayağa kaldırarak
dünya ticaretine katılmasını sağlamayı hedef edinmişti. Bu misyon
tamamlandıktan sonra gelişmekte
olan ülkelerin altyapı yatırımlarını
uygun koşullarla kredilendirerek
onların dünya ticaretine aktif
katılımını sağlamaya yöneldi. IMF,
ödemeler dengesi sıkıntısına düşen
ülkelerin dünya ticaretinden çekilmesini önlemek için geçici destekler
vermeyi hedef alıyordu. GATT ile
başlayan ve Dünya Ticaret Örgütü
ile devam eden oluşum da dünya
ticaretinin kurallarını belirliyordu.
Bretton Woods sistemi uzun süre
dış ticaret kısıtlarına başvurulmaksızın yürütülebilen bir düzen kurmuştu. Küreselleşme bu düzenin doruk
noktasıydı. Bu noktaya varıldığında
artık dünya ticaretine eski sosyalist
ülkeler de katılmış, olay genişlemiş
ve geri döndürülemez bir aşamaya
ulaşmıştı. 21. yüzyılın başlarında
görünüm böyleydi.
Ne var ki yaşam kitaplarda ya da
planlarda öngörülenden çok daha
karmaşık ilişkiler yaratabiliyor.
Mal ve hizmet ticaretinin, serbest
kalan sermaye hareketlerinin
eşliğinde, geri dönülemez
bir serbestliğe ulaştığı
düşünülürken işler tersine
dönmeye başladı.
Önce kur savaşları başla-
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dı. ABD ile Euro Bölgesi arasında
ya da belki daha doğru bir ifadeyle
dolar ile Euro arasında bilek güreşiyle kur savaşları gün yüzüne çıktı.
Ne var ki bu bilek güreşi şaka gibi
bir görünüm taşıyordu. Yani ikisi de
galip gelmek için değil de berabere
kalmak için sahneye çıkmış gibiydiler. Sonra sonra iş ciddileşmeye
başladı. Zaman zaman iki taraf da
güçlü bir para birimi istemediklerini dile getirir oldular. Çünkü
para biriminin böyle bir ortamda
güçlenmesi demek ihracatın düşmesi, ithalatın artması ve dolayısıyla
ticaret açığının yükselmesi demekti.
Biraz daha zaman ilerleyince bu kez
kur savaşlarına Japonya da katıldı.
Japonya’nın derdi Çin ve Kore ile
idi. Onların para birimlerini düşük
tutması aşağı yukarı benzer ürünleri
ihraç eden Japonya’nın ihracatını
sıkıntılı bir duruma sokuyordu.
2016’da Japonya Yen’i düşük
değerde tutmaya çaba gösterdi.
2017’den itibaren görünüm değişti
ve üç ülke de paralarını bu şekilde
kollamayı bıraktılar.
ABD yönetimi öteden beri
karşılıklı ticarette açık verdiği
ekonomilere belirli ölçülerde baskı
uyguluyordu. Bu baskı özellikle de
Çin’e yönelikti. Bunu tam olarak
bir ticaret savaşı diye nitelendirmek
o zaman için pek doğru olmazdı.
Çünkü baskılar daha çok sözlü ya
da Dünya Ticaret Örgütü üzerinden
yürüyordu. Trump’ın, başkan seçildikten sonraki söylemleri ve bunları
giderek yaşama geçirmesi çoğu kez
su yüzüne çıkmamış olan ticaret
savaşlarını bu kez açığa çıkarmaya
başladı. Son dönemde iki önemli
gelişme yaşandı. ABD,
korumacılığa
dö-
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nüş eylemlerini uygulamaya sokmaya yöneldi ve yurtdışına gitmiş olan
Amerikan sermayesinin ülkeye geri
dönmesi için vergi indirimleri başta
olmak üzere teşvik uygulamalarını
devreye soktu. Trump, Davos toplantısının hemen öncesinde “Önce
Amerika” sloganını ortaya attı. Bu
slogan, sonradan farklı anlamlar verilmeye çalışılmış olsa bile ABD’yi
serbest ticaret şampiyonluğundan
indirecek kadar önemli bir değişime
işaret ediyor.
Böylece dünya ABD’nin serbest
ticarete dayalı kapitalizm şampiyonluğundan korumacılığa geçiş bocalaması içinde olduğu, buna karşılık
Çin’in serbest ticaretin erdemlerini
savunduğu tuhaf bir aşamaya geldi.
Emeğin dolaşımının serbest olmadığı bir dünyada serbest görünen
ticaret ve sermayenin dolaşımı da
sekteye uğrarsa küreselleşmeden
dönüş başlamış olur. O zaman herkesin kendi başının çaresine bakmaya yöneldiği dağılmış bir dünya
yapısını karşımızda bulabiliriz. Bu
gelişmeler bize, neredeyse yarım
yüzyıl üzerinde çalışarak Sovyet
sistemini dağıtmaya ve çok kutuplu bir dünyadan tek kutuplu bir
dünyaya geçişi sağlamaya uğraşan
ABD’nin bunun sonucunda ortaya
çıkacak düzene hiç de hazır olmadığını gösteriyor. Her tarafta saçma
sapan savaşlara girmesi, çatışmalar
çıkarması, çelişkili kararlar alıp
uygulamaya çalışması da bundan
olsa gerek.
www.mahfiegilmez.
com

sağlık
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Enver OLGUNSOY

luten hakkında son yıllarda medyada bir çok program
yapıldı. Medyatik profesörlerimiz gluten yükünün
başımıza neler açacağı konusunda uyarılarda bulundular. Bunlar doğru ama, bu defa da gluten ‘tu kaka’ oldu
ve toplumda glutensiz diyetler aldı başını gitti. Glutensiz beslenme
eğilimi giderek arttı. Tüm dünyada da böyle bir trend oluştu. Hatta
dünya glutensiz ürün pazarı 2015 yılında 4,63 milyar dolarken bu
rakamın 2020 yılında iki katına çıkacağı hesap edilir oldu. Glutensiz
ürün, bundan 10 yıl önce bulmak çok zor iken, bugün glutensiz beslenme popüler. Ancak dikkat! Glutensiz beslenme de sakıncalı.
Bir defa normal beslenmeye göre 3 kat pahalı. Bu cebiniz için
sakıncalı. Ayrıca yüksek kalorili bir beslenme türü, kilonuz için sakınca oluşturabilir. Sodyum içeriği yüksek, zaten bol bol tuz tüketen
bir toplumuz, artı bu tür beslenme ile sodyum yükümüz daha da
artabilir. Lif bakımından fakir bir beslenme türü, o nedenle bağırsak problemleri yaşayabilirsiniz. Kalsiyum, demir, B grubu vitamini
glutensiz beslenmede son derece düşük alınabiliyor, bir sakınca da
vitamin-mineral yoksunluğu.
Bunlar ‘glutensiz beslenmenin’ sakıncaları. Biraz da bilgilerimizi
tazeleme adına glutenden söz edelim isterseniz.
“Glue” tutkal, zamk demek İngilizce. Kelime oradan türetilmiş.
Zira hamurun bir arada tutulmasını sağlayarak yapıştıran, dolayısıyla
suyu da tutup, hamurun yumuşak olmasını da sağladığı için yapıştırıcı “glue” kökünden türetilerek gluten denmiş. Başta buğday olmak
üzere çavdar, arpa, yulaf gibi tahılların bünyesinde var. Mesela
mısırda yok. O nedenle ilave “glue” konmazsa, mısır ekmeği dağılır,
un ufak olur. (pirinçte, nohut unu, soya unu, patateste de yoktur).
Gluten insanlarda başta sindirim sistemi hastalıkları olmak üzere,
ishal, kilo ve güç kaybı, ALS, otizm, diyabet, depresyon, kısırlık, anemi, östeoporoz, vitamin, mineral eksikliklerine çocuklarda gelişim
bozukluklarına sebep olabiliyor. Uzun yıllar bu tür rahatsızlıklara
farklı teşhisler konmuş. Ancak 1950’li yıllardan sonra asıl suçlunun
gluten olduğu saptanmış. Yaklaşık yüzde 1 insanımızda ağır türü
olan çölyak (çölyak bir otoimmun sistem hastalığıdır) hastalığı
tarzında orataya çıksa da, yüzde 10-15 arası insanımızda da gluten
hassasiyeti, gluten intoleransı var. Bu gruptakiler çölyak hastaları
kadar almasa da, bu tür rahatsızlıklarını başka nedenlere yorarak
bilmeden yaşıyorlar. Neden bilmeden? Çünkü teşhisi zahmetli, hatta
zor denecek kadar problemli.
Bir defa gluten hassasiyeti ülkemiz insanı için çok önemli. Zira
Türk insanı dünya insanına oranla 6 kat fazla ekmek tüketiyor ve
daha önce söylediğim gibi buğdayda bol miktarda gluten var. Hatta
pastane ürünleri üretiminde ayrıca dışarıdan gluten ilave edilerek
hamurun olgunlaşması sağlandığı için problem daha da artıyor.
Ayrıca yine 1940’lı – 1950’li yıllardan bu yana melezlenerek genetik
yapısı bozulan buğdayımız daha da gluten yüklü günümüzde. 14
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kromozomlu kadim buğdayımız
melezlene melezlene 42 kromozoma kadar çıktı. Her kromozom artışı gluten artışına sebep
oluyor. Kabaca 1950’li yıllardan
bu yana buğdayımızın gluten
yükü 6 misli artmış durumda.
Bu buğdaydan -ki ayrıca içine
konan katkı maddelerinden söz
bile etmiyorum- yapılan ekmek
ve dünya insanından 6 kat fazla
ekmek tüketimi birleştiğinde,
toplumumuz için gluten çok
önemli bir madde haline geliyor.
Ayrıca bisküvi, gofret vs. gibi
ürünlerin tüketiminin artışı, ekşi
maya yerine hazır maya ile üretim de, gluten ile ilgili şikayetlerimizin artmasına neden oluyor.
Bugün gluten diğer hazır yiyeceklerin içinde de bol bol var,
kıvam arttırıcı olarak var. Örneğin akla gelmeyen gıdalarda,
dondurma, ketçap, hatta çeşitli
kozmetiklerde bile kullanılıyor

(diş macunu, krem, şampuan
gibi). Hidrolize bitkisel protein,
stabilizör, kıvam arttırıcı, doğala
özdeş tatlandırıcı, malt, nişasta
vs. gibi adlandırılarak yani ismi
gizlenerek ürün etiketlerine
yazılabiliyor.
Peki çölyak hastasımıyız ya
da gluten hassasiyetimiz, gluten
intoleransımız var mı bunu nasıl
anlayacağız? Maalesef bu teşhis
biraz zor konabiliyor.
Teşhisin en kolay yolu,
glutenli yiyecekleri tamamen
keserek, yani bir çölyak hastası
gibi beslenerek, en az 30 gün
izlemektir. Sonra tekrar normal
beslenmeye geçince şikayetler
tekrar başlarsa, gluten yönünden
sorunlusunuz demektir. Bu arada mısır, pirinç, patates, et, balık,
yumurta, meyve ve sebze, süt ve
süt ürünleri gibi ürünler gluten
içermez.
Ayrıca eczanelerden ula-
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şabileceğiniz çölyak ön testi
diyebileceğimiz testler de var.
Parmaktan aynen şeker testi yapar gibi alacağınız kanla
yapılıyor. Bu ön test sorunlu
çıkarsa profesyonel testleri de
yaptırmak üzere hastane yolu
gözüküyor. İnce bağırsak biopsisi
ile tanı konabiliyor. Çölyak testi
negatif çıkarsa buğday alerjisi,
çölyak dışı gluten hassasiyeti diye
isimlendirilen rahatsızlığınız var
demektir. Buğday alerjisi uzun
sürmez, kaşıntı, kabarık kızarmış
cilt, belki hırıltılı, nefes alamama
gibi sıkıntı yaratır, ancak kısa
sürede geçer.
Fakat toplumun yüzde 1015’inde olduğundan söz edilen
gluten hassasiyeti, intoleransı, bir
immun sistem hastalığı olmadığı
gibi alerjik nitelikte de değildir.
Bu rahatsızlığa bağlı şikayetler
ancak ve ancak sağlıklı beslenme
düzeni ile biter.
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Türkiye Sanayi tarihi

Dünya Savaşı sırasında
Türk-Alman ticareti
T

ürk-Alman
ilişkileri
özellikle
19. yüzyıl
ikinci
yarısında özellikle de 2.
Reich’ın kurulmasından
sonra önemli miktarda
artmıştır. Almanların/
Kayzer II. Wilhelm’in
“Weltpolitik” (Dünya
Politikası) ve “Drang
nach Osten” (Doğu’ya
Doğru) politikaları
Sultan II. Abdülhamit’in
Ruslar ve İngilizler arasında sıkışmışlığına bir
çözüm gibi oldu.
Her iki imparatorluk
bu ilişkiyi Kayzer II. Wilhelm’in
Osmanlı İmparatorluğu’nu Sultan
Abdülhamit Dönemi’nde iki defa
ziyaret etmesiyle her anlamda
pekiştirirler. Kayzer 1889 ve 1898
yıllarında İstanbul’a gelir. Bu ziyaretlerden silah anlaşmaları, Bağdat
Demiryolu’nun Almanlar tarafından yapılması ve İzmir’de –Sultan
II. Abdülhamit’in özel izniyle- bir
Protestan kilisesinin inşa edilmesi
gibi sonuçlar çıkar.
Karşılıklı çıkarların örtüştüğü bu
ikili ilişkinin sonu –bilindiği gibi- I.
Dünya Savaşı ile sonuçlanmıştı. Bu
dönemde iki imparatorluk arasındaki ticari ilişkinin kapsamı demiryolu
ve silah endüstrisine dayanıyordu. Özellikle 1897 Türk-Yunan
Savaşı’nda kullanılan Alman silahlarının getirdiği başarı bu ilişkinin
pekişmesini de sağlamıştı.
Savaşın sonunda her iki ülke
imparatorluklarının sonunu getir-

diği gibi aralarındaki ticari ilişkinin
boyutunu oldukça etkilemişti.
Almanlar Weimar Cumhuriyeti
içinde düştükleri enflasyon çukurunda boğuşurlarken, Türkiye’de
Gazi Mustafa Kemal önderliğinde
içinden çıkılan işgalin ve savaşın
sonuçlarının ağır faturası ortadan
kaldırılmaya çalışılıyordu.
I. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında
iki ülke arasındaki ticari ilişki neredeyse tamamen durmuştu. Özellikle savaştan galip çıkan ülkelerin
Almanya’ya uyguladıkları yaşamsal
öneme sahip olanlar ve olmayanlar
kategorizasyonu Almanya’nın neleri
ithal edip etmeyeceğini belirliyordu.
Bu dönemde Türkiye’den tütün ve
meyve Almanya’ya girebilme olanağı bulabilmişti.
II. Dünya Savaşı öncesi iki ülke
arasındaki ticari ilişki 1920-29 arasında durağan seyrederken; 19301939 döneminde iktisat politikaları
bakımından iki belirleyici özellik

olarak nitelenen “Korumacılık ve
Devletçilik” politikalarının egemen
olduğu dönemde -özellikle de 193538 arasında- yeniden ivme kazanmaya başlamıştır:
Almanya’nın Türkiye’ye ihracatı
1925-1938 yılları arasında şöyleydi:
1925 65.245.000, (Reich Mark)
1935 67.327.000,
“
“
1938 151.453.000, “
“
Türkiye’nin Almanya’ya aynı
yıllar içindeki ihracatı şöyleydi:
1925 69.141.000, (Reich Mark)
1935 93.375.000,
“
“
1938 115.989.000, “
“
1929 yılında Almanya’nın
Türkiye ticaretindeki payı yüzde
20 iken bu oran 1930’lu yılların
sonunda yüzde 52’ye tırmanmıştır.
Bu bağlamda her iki ülke arasındaki
ticaretin özünü 19. yüzyıldaki değiştokuş oluşturmaya devam ediyordu.
Yani Türkiye tütün, üzüm, fındık,
incir, pamuk ve hatta krom cevheri

eskiden
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Türkiye Sanayi tarihi

ihracat
ederken, Almanya’dan yüzde
50’sini makine, otomobil, metal ve
elektronik ürünler, yüzde 20’sini
tekstil ve yüzde 6’sını kimyasal
ürünlerin oluşturduğu ithalatı
yapmaktaydı.
Özellikle 1930’lu yılların
ikinci yarısında artan ticaret hacmi
Türkiye açısından bir başka sorunu
ortaya çıkarmıştır. Türkiye bu
dönemde Almanya ile ticaretin
toplam ticaret hacminin yarısına
yaklaşması ve Türkiye’nin bu
ülkeden bir türlü rahatça kullanamadığı alacaklarının birikmesi,
dış ekonomik ilişkilerin yapısına
önemli bir sapma getirmiştir.
II. Dünya Savaşı sonrasında
ilk Türk-Alman Ticaret Anlaşması

Nisan 1948’de, Almanya’nın
Fransız işgal bölgesiyle imzalandı. Ocak 1949’da
bu anlaşma
ABD
işgal
bölgesine
genişletildi.
Ek anlaşmalarla
yıllık olarak yapılan bu
ticaret sözleşmeleri 21 Kasım
1951’de Ankara’da yapılan
görüşmelerde çıkmaza girdi.
Ankara sözleşme süresini 1,5
yıl isterken Almanya 1 yıl ile sınırlı
kalmasını istiyordu. Türkiye ayrıca
ürün tanımlaması ve ödeme şartı
dile getiriyordu. Almanya özellikle kurtulmuş meyve ve özellikle
Doğu tütününden Virjinya tütüne
değişen damak tadı nedeniyle ürün
tanımlamasından geri duruyordu.
Nihayet 16 Şubat 1952’de 1 Ocak
1952’den itibaren geçerli olmak
üzere 1,5 yıl süre kapsamlı TürkAlman Ticaret Anlaşması imzalandı. 1 yıl geçerli olan anlaşma eğer
itiraz olmazsa 6 ay daha uzatılacaktı.
Yapılan anlaşmada Türkiye’nin
ihracat ürünü olarak tanımlanan
ürünler şunlardan oluşmaktaydı;
Liste A: Portakal, şarap ve
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likör.
Liste B olarak adlandırılan ve
Almanya’nın Türkiye’ye ihracatını tanımlayan ürünler şöyleydi:
Pamuklu dokuma, çimento, döküm
boru, aks ve otomobil yedek parça,
zirai alet ve ekipmanlar, vagon
ve drezin, olmak üzere toplam
31 milyon 769 bin dolar.
Liste C olarak tanımlanan ve
Türkiye’nin teslim yükümlülüğünde olan ürünler: Bakır (4 milyon
dolar), kurşun, çinko ve krom (2,5
milyon dolar), 30 bin ton dökme
blok ve 50 bin ton hurda.
Liste D olarak tanımlanan
ve Federal Almanya’nın teslimat
yükümlüğünde olan ürünler: Eğer
Türk teslimatı hurda 50 bin tonu
geçecek olursa 1/3 oranında artış
opsiyonlu hadde çekme ürünleri.
Ayrıca Alman traktör ve zirai
aletler özel anlaşmaya tabi olacaktı. Bu ürünler için özel akredite
olan firmalar sorumluydu. Her
100 traktör için yüzde 5 yedek
parça; her 300 traktör için de 1
servis istasyonu açma yükümlülüğü
bulunuyordu.
16 Şubat 1952’de oluşturulan
karma komisyon Ocak 1953’te
Ankara’da bir araya geldi ve iki
ülke arasındaki ticaret ve ödeme
trafiğinde karşılaşılan sorunlar
masaya yatırıldı.

dosya
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OSBDER FAALİYETLERİ

OSBDER Yönetim Kurulu 2017’nin son
toplantısını Hasanağa OSB’de yaptı

TOSB Otomotiv
Yan Sanayi İhtisas OSB
OSBDER’in yeni üyesi oldu
Üretim, teknolojik gelişme ve ihracat yönünden yapılaşma zorunluluğu gibi konularda
çözümler üretebilmek için başta İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa olmak üzere Türkiye’nin
çeşitli yerlerinde dağınık bir şekilde faaliyet
gösteren ve otomotiv sektörüne parça üreten
TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği) mensubu sanayicilerin bir araya gelerek
kurduğu TOSB (TOSB Otomotiv Yan Sanayi
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi), evrensel çevre
kurallarına ve insana duyarlı, örnek ve önder
bir Organize Sanayi Bölgesi olmak” vizyonu
doğrultusunda otomotiv parça sanayicilerinin
faaliyet gösterdiği tek “Global İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi” olma ayrıcalığına sahiptir. Derneğimiz yeni üyesi ile daha da güçlenecektir.

OSBDER Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım,
OSBDER Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Uğurtaş,
Eyüp Sözdinler, B. Murat Önay, Hüseyin Kutsi Tuncay ve Selim Yirmibeşoğlu; Bursa Hasanağa Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk
Korun’un ev sahipliğinde Hasanağa OSB’de gerçekleştirilen OSBDER Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Arıtma tesisleri gezildi. Tesisle ilgili Başkan Ömer Faruk Korun ve Bölge
Müdürü Bahattin Canıgüleç’den bilgi alındı. Yönetim
Kurulu toplantısında, Torba Yasa’da sanayiciyi ilgilendiren kiralama maddesi başta olmak üzere gündemdeki
birçok konu ele alındı. Bunun yan ısıra OSB’ler arasında
işbirliğini ve yatırımları artıracak önemler ile ilgili yapılabilecekler tartışıldı. OSBDER Yönetim Kurulu daha
sonra akşam yemeğinde Bursa’da bulunan OSB’lerin
yöneticileri ile bir araya gelerek OSB camiasının sorunları görüşüldü. Yemekte farklı bölgelerdeki sanayiciler
kaynaşma fırsatı buldu.

medya
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Dünyanın 6’ncı büyük
turizm ülkesiyiz
D

ünya Turizm
Örgütü’ne göre, dünyanın en iyi 10 turizm
ülkesi sıralamasında
sadece Türkiye bir üst
basamağa çıktı.
UNWTO tarafından her yıl
düzenli olarak yayınlanan “Tourism
Highlights Edition”daki verilere
göre 1 milyon 300 binin üzerinde
yatak kapasitesine sahip olan sektörde, yatırımlar sürüyor.
Türkiye’nin ayrı bir başlıkla
incelendiği rapora göre, dünyanın
en iyi 10 turizm ülkesi sıralamasında
bu yıl sadece bir ülkenin yeri değişti.
2010’dan beri 7’nci sırada olan Türkiye 6’ncı sıraya yükseldi.
Dünyanın en popüler altıncı turizm merkezi olan ve yılda 30 milyonun üzerinde turist çeken Türkiye,
2023’te 50 milyon turist ziyareti
ve 50 milyar dolar turizm geliri
hedefliyor. Cari açığın kapatılmasına yaklaşık yüzde 80 katkı sağlayan
sektörün milli gelirden aldığı pay
ise yüzde 5 civarında bulunuyor.
Türkiye’de yaklaşık 14 bin konaklama tesisi bulunurken, bunların 9
bin 200’ü ilgili belediyelerce verilmiş
ruhsata sahipken, yaklaşık 4 bin 500

tesisin ise turizm işletme belgesi bulunuyor. Toplam 1 milyon 300 binin
üzerinde yatak kapasitesine sahip
olan sektörde, yatırımlar da devam
ediyor. Bu yatırımların yanı sıra
işletme sermayesinin finansmanında banka kredileri ön plana çıkıyor.
Turizm kredilerinde son 3 yılda
yaşanan artış 2 kattan fazla oldu.

1 yılda 12,5 milyar TL kredi
Hükümetin ekonomiyi canlandırmak için başlattığı Kredi Garanti
Fonu (KGF) uygulamasının da etkisiyle bankacılık sektörünün kredi
hacminde yıllık bazda yüzde 25 artış
yaşanırken, turizm sektörü de bu
büyümeden payını aldı. Bankaların
turizm sektörüne kullandırdığı kredilerin hacmi, bu yılın Ekim sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 24,5 artarak 63 milyar 520
milyon liraya çıktı. Kredi hacminde
bir yılda 12,5 milyar liralık artış
gerçekleşti. Aynı dönemde sektörün
kullandığı kredilerde takibe dönen
kısım yüzde 37 artarak 1 milyar 656
milyon liraya ulaştı. Turizm sektörünün gayrinakdi kredi hacmi ise 5,5
milyar lirayı aştı. Turizm sektörüne
verilen 63,5 milyar liralık kredinin

47,3 milyar lirasını oteller, 8 milyar
627 milyon lirasını ise restoranlar
kullandı.

4 yılda 32,2 milyar TL
Turizm sektörüne kullandırılan
krediler, son 3 yılda ise bankacılığın
kredi büyümesinin üstünde arttı.
2014 yılı Ekim ayına göre turizm
sektörüne kullandırılan krediler
yüzde 103 arttı. Bu dönemde özellikle restoranların kullandığı kredilerde büyüme gözlendi. Otellerin
2014 yılının Ekim ayında 22 milyar
735 milyon lira olan kredi hacmi
yüzde 108 artarak 47,3 milyar liraya
ulaştı. Aynı dönemde restoranların
kredileri ise yüzde 124 arttı. Turizm
sektörüne kullandırılan kredilerin
yüzde 103 arttığı 3 yılda, bankacılık
sektörünün genel kredi büyümesi
ise yüzde 72 oldu.
Son 15 yıla bakıldığında da
turizm sektöründeki kredi artışının,
bankacılığın genelinin üstünde olduğu görülüyor. Turizm sektörünün
kullandığı krediler 2004 sonundan bu yana yaklaşık 36 kat arttı.
Sektörün kullandığı kredi hacmi
2004 sonu itibarıyla 1,8 milyar lira
seviyesinde bulunuyordu.

DOĞRU HAMLELERİN PUSULASI
Sanayinin gelişiminde
kuruluşundan bugüne
doğru Bölgeyiz…
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