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Vahit YILDIRIM

ilginin ve teknolojinin paha biçilmez olduğu bir
çağda yaşıyoruz. Buna bağlı olarak gelişmiş ekonomi ve güçlü toplum amacı doğrultusunda artık
kadınların her alanda kendilerini kanıtladığı, kadın girişimcilerin ve çalışanların sayısının giderek daha da
arttığı bir dünya bekliyor bizi. Türkiye’de kadınların işgücü
piyasasındaki genel durumu ve istihdamına yönelik tartışılması ve çözüme kavuşturulması gereken birçok konu var.
Elbette hemen hemen her gün bir takım iyi niyetli girişimler oluyor. Ancak tüm çabalara rağmen özellikle cinsiyet
temelli ayrımcılık uygulamaları kadınların iş hayatında var
olmaları ve güçlenmelerinin önünde hala en büyük engel.
Peki gelişmiş toplumlarda durum ne? Örneğin ülkemizde?
Önümüzde nasıl bir yol var? Kadınlarımızın iş hayatında
aktif ve güçlü var olmaları ne kazandırır, olmamaları ne
kaybettirir? Şimdiye kadar atılan adımlar neden istediğimiz sonuca ulaşmamızı sağlamadı? İşte aklımızı tam da
bu sorular kurcalarken yepyeni bir adım atalım istedik.
“Kadın çalışmak istiyorsa çalışır. Ailesi, hayatını paylaştığı
erkek, toplum, kamu kurumları, özel sektör, devlet, siyasetçiler, kısaca konu ile ilgili her kim varsa kadının çalışma
hayatında var olması için üzerine düşeni zaman kaybetmeden yapmakla yükümlüdür. Çünkü çalışmak sadece para
kazanmak, ekonomiye katkıda bulunmak değildir. Çalışmak hayatın içinde olmaktır.” diyen “Sesim Olur musun?”
projesi ile... Alanında etkili ünlü ekran yüzleri ile birlikte,
çalışmak isteyen, üretmek isteyen, sadece ülkesinde değil
dünya çapında varlık gösterebilen, düşünebilen, düşündüklerini özgürce ifade edebilen güçlü kadınların sesi olmak
için çıktık yola. Ve 81 ile yayılacak projenin ilk adımını
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde attık. “Sesim Olur musun?” projesi paneli ile kadının çalışma hayatındaki yerini
tüm yönleri ile ele alalım istedik. Bu projenin duyurulması
ve kamuoyunda ses yaratması için de alanında etkin kadın
haber spikerlerini bir araya getirdik. Ve Sanayinin liderleri ile televizyon ekranlarının tanıdık simalarını Gebze
Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdiğimiz panelde buluşturduk. Duygu Canbaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildiğimiz panele, HaberTürk
Haber Spikeri Didem Arslan Yılmaz, NTV Haber Spikeri
Buket Aydın, TRT Haber Spikeri Işıl Açıkkar, ATV Haber
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Spikeri Nihan Günay ile
Gebze Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Haluk
Görgün ve Gebze Ticaret
Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Nail Çiler katılım
sağladılar. Kendilerine bu
projenin sesi oldukları için
teşekkür ediyorum.
Kadınlarla ilgili birçok
panel ve proje gerçekleştiriliyor ancak Gebze’den,
Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’nden startı verilen
bu proje, ülkemiz adına
büyük önem taşıyor.
Kadınların işgücüne katılımı ve istihdam oranlarının düşüklüğü, Türkiye’nin
istihdam alanındaki en
önemli sorunlarından biri.
Ülkemizin kaynaklarından
tam olarak yararlanmasını,
çağdaş iş gücü piyasasının
istenilen düzeye gelmesini engelleyen bu durum,
kadın istihdamı sorununun
genel istihdam ve işsizlik
sorunundan ayrı düşünülemeyeceğini gözler önüne
seriyor.
Sadece ülkesinde değil dünya çapında varlık
gösterebilen, düşünebilen,
düşündüklerini özgürce
ifade edebilen kadınların
toplumun her alanda gelişmesinde, ülkemizin dünya
devleri arasında hak ettiği
yeri almasında ne denli
önemli olduğu hepimizin

malumu. Ancak kadınların
işgücü piyasasına katılımları artmasına rağmen,
günümüzde hala çalışma
hayatında ayrımcılıkla
karşı karşıya oldukları da
yadsınamaz bir gerçek.
Kadınlar hala çalışma yaşamında sırf kadın
oldukları için aile ve iş
yaşamının uzlaştırılmasında sorunlarla karşı karşıya
kalıyor, mesleki eğitime
erişimde, iş bulmada ve
işyerinde yükselmede,
ücretlendirmede, sosyal
haklardan yararlanmada
eşitsizlikle, ayrımcılıkla
mücadele ediyor.
Çalışmak isteyen, başarmak isteyen, sağlıklı bir
beden ve sağlıklı bir ruh
ile ülkemizin geleceği olan
çocuklarını yetiştirmek
isteyen, aklını, emeğini ortaya koyan karşılığında da
ikincilleştirilmeden sadece
eşit olmak isteyen kadınların sesi bu proje aslında...
Biz, Türkiye’de 81 ilde,
bu panelleri düzenlemek
üzere, emin adımlarla bu
yola çıktık. Türkiye›nin
dört bir yanına yayılan
organize sanayi bölgeleri,
sanayi ve ticaret odaları,
üniversiteler ve belediyeler
bünyesinde seri paneller
düzenleyeceğiz. Bu paneller aracılığıyla ünlü haberciler, hukukçular, bölge-
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nin önde gelen sanayici
ve işverenleri, toplumda
saygın bir yere sahip kamu
önderlerini çalışanlarla
buluşturarak, kadınların
işgücü piyasasına etkin
katılımı konusunda fikir ve
önerilerin paylaşılmasına
zemin yaratacağız. Bundan
sonraki süreçte, her aşamada 10 paneli açıklayacağız.
Bizden sonraki iki panel,
Birlik OSB ve Dudullu
OSB’de gerçekleştirilecek.
Sonrasında, Çerkezköy
OSB, İzmir Atatürk OSB,
Ankara Anadolu OSB,
Düzce OSB’ye gideceğiz.
İlk 10’un sonuna geldiğimizde diğer 10’u açıklayacağız.
Bugün hükümetin uyguladığı politikalarla da kadının iş gücü piyasasına katılımının artması konusunda
çeşitli adımlar atılıyor.
Kamudaki aktörler kadar,
özel sektör aktörleri de pozitif uygulamalarla kadınların yanında yer aldıklarını
ortaya koyuyor. Ancak bu
iyi niyetli uygulamaların
tüm sektörlere ve ülkenin
tamamına yayılmasını sağlamamız lazım. Bunu da bu
projeyle gerçekleştirmeyi
hedeflediğimizi belirterek,
tüm OSB’lerimizi projeye destek vermeye davet
ediyorum.
Sevgi ve Saygılarımla…
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Hilmi UĞURTAŞ

retim Reform Paketi içinde OSB’lerin geleceği bakımından önem taşıyan maddelerden biri de OSBÜK’e
getirilen yeni yapılanma şeklidir. Kurulduğu günden
bugüne niçin kurulduğu, nasıl yapılandırıldığı, ne iş
yaptığı hususunda ciddi tereddütler ve hayal kırıklıkları yaratan
OSBÜK, yeni yasa ile “özel hukuk tüzel kişiliği” olarak, OSB’lerin
üye olması zorunlu olan bir kuruluş haline geldi.
Bu yasa değişikliği ile gerek kamusal alanda, gerekse ekonomik
anlamda ciddi bir yapılanma evresine giren OSBÜK’te henüz bu
değişimin bir etkisi görülmemiştir. Tüm OSB’lerde, kafalardaki
soru, yeni kazanımlar sonrasında OSBÜK’ün yeni yapısının nasıl
olacağı ve neler üreteceğidir.
OSB’lerimizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü tarafından sıkça dile getirilen “Güçlü OSBÜK” döneminin
ne zaman ve nasıl başlayacağı tartışılmaktadır. Çünkü bugüne değin, OSBÜK denildiğinde akıllara Türkiye’deki OSB’lerin gerçekleri ile çok örtüşmeyen, üretemeyen ve OSB’lerin temsili hususunda ciddi eksikleri olan bir kuruluş gelmekteydi.
Yasa ile desteklenen, yönetim erki ve finansal güç bakımından
kamusal desteği alan OSBÜK’ün yeniden yapılandırılacağı bu dönemde, tüm OSB’lerin bu yapılanma ve değişim hakkında fikirlerini ve beklentilerini dile getirme zamanıdır.
OSBÜK’ün bugüne gelen yapısı içindeki en büyük sorun noktası, OSBÜK’ü oluşturan delegasyon yapısındaki sıkıntılar ve bu
sıkıntıların yönetimlere yansıması olduğu aşikardır.
OSBÜK’ü bu şekilde yapılandıran gücün, yani TOBB’un tarihsel gelişimindeki bazı noktaları anlamadan, OSBÜK’ün yapılanmasındaki sıkıntıları da anlamak kolay değildir.
Odaların ve borsaların kuruluşu 19. yüzyılın sonlarında başlasa
da; odaların ve borsaların merkezi temsiline olanak sağlayan örgütlenme 5590 Sayılı Kanun’la gerçekleşmiştir. Bu yasanın bir diğer
önemli sonucu da, ticaret ve sanayi odalarından ayrı olarak, sanayi
odalarının da kurulmasına olanak sağlamasıdır.
1948 yılında 5590 Sayılı Kanun’un tartışıldığı dönemlerde
üretken sermaye ile ticari sermaye ilk kez karşı karşıya gelmiştir.
Üretken sermayenin o dönemdeki temsilcilerinden İstanbul Sanayi
Birliği, bağımsız sanayi odaları kurulması yönünde gayret gösterirken, ticari sermayenin temsilcilerinden olan İstanbul Tüccar Derneği bu talebe karşı çıkmıştır. Ancak, 1950’lerde sanayi üretiminin
nispeten bir varlık göstermesi neticesinde sanayi odaları kurulmaya
başlamıştır.
Bu geçiş, üretken sermayenin gelişmesinin yanında, dönemin
siyasi dinamikleri ve çok partili siyasi yaşamın harekete geçişi ile
kendini göstermeye başlayan Sivil Toplum Kuruluşlarının hareketleri ile açıklanmıştır. Ancak, esas nedenin; sermaye birikiminin
ulaştığı aşama ve bununla ilişkili olarak sermaye içi bileşenler ara-

Ü

Tarihsel bir
değerlendirme
ışığında
OSBÜK’e
bakış

başkandan

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DERNEĞİ DERGİSİ

OSBDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili

sındaki mücadelenin yansıması
olduğu ortadadır.
Bu dönemle birlikte değer aktarımına dayalı birikim
modelinden, değer yaratılmasına dayalı birikim modeline
geçilme ihtiyacı, ticari sermayeden üreten sermayeye geçişi
hızlandırmıştır. Bu dönemde
dahi, TOBB içindeki temsiliyet
açısından ağırlık ticari sermayenin elinde olduğundan, üretken
sermaye karşısında daima ticari
sermayenin talepleri ve konumu
daha güçlü olmuştur.
Bu denge 1960’lara kadar
korunmuştur. Ancak 1958 krizi
ülke için artı değerin yaratılması gereğini ortaya koymuş ve
uluslararası sermayenin üretken
sermayeye katılımı ile sanayinin
gücü artmıştır.
Üretken sermayenin
1960’lar boyunca birikimini
artırdığı bu dönemde ticari ser-

maye ile çıkarların ters düştüğü,
çatışmaların yaşandığı pek çok
konu olmuştur.
1984 yılında yayınlanan
araştırmasında Bianchi’nin
(*) belirtiği gibi, sanayiciler
ile ticari gruplar sık sık karşı
karşıya gelmişlerdir. İthalatçılar ile döviz kurunda ve ithalat
lisanslarının dağıtımında, perakendecilerle fiyat kontrolü ve
distribütörlük haklarında, tarım
ihracatçıları ile vergilendirme
ve toprak reformu konularında,
özel bankalar ile faiz oranları ve
borçlanma şartları gibi konularda mücadeleler yaşanmıştır.
Yine Bianchi’ye göre TOBB
kota ve lisans dağıtımında önceliğini ticari firmalara vermiş ve
sanayicilerin artan ithal hammadde ihtiyaçlarını karşılama
yeteneğini kısıtlamıştır.
Ancak bu örnekten yola
çıkarak, TOBB’un genel olarak
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sanayileşmeyi savunmadığı ya
da sanayinin çıkarlarını ticari
sermaye çıkarlarının ardına koyduğu şeklinde bir yargı doğru
olmayacaktır. Ama, TOBB’un
temsiliyet yapısının niceliğe
dayanması, üretken sermayenin ticari sermaye karşısında
TOBB’da söz sahibi olmasını
engellemektedir. Bu da doğal
olarak sayıca az olan sanayicinin
sesinin istenen düzeyde çıkmamamasına neden olmaktadır.
Üretken sermayenin TOBB
içinde kendi stratejilerini ortaya
koymakta zorluklarla karşılaştığı bu dönemlerde, farklı
örgütlenme hedefleri de ortaya
çıkmıştır.
1960’ların sonlarında Ege
Bölgesi Sanayi Odası’nda
Dönemin Başkanı, rahmetli büyüğümüz Şinasi Ertan, TOBB
içinde sanayi odalarının yaşadığı
sıkıntılara istinaden 5590 Sayılı
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Kanun’da değişiklik için çalıştıklarını açıklamıştır. 1968 yılı Eylül
ayında ise Ankara, İstanbul,
Adana, Kayseri, Eskişehir ve Ege
Bölgesi Sanayi Odaları ortak bir
açıklama yaparak, TOBB’daki
temsiliyet sıkıntılarından bahisle
“Sanayi Birliği” kurulmasına
karar verdiklerini açıklamışlardır. Ancak bu çabalar; siyasiler
nezdinde çok yer bulmamış ve
1971 yılında öncü konumunda
olan üretken sermaye aktörleri
TÜSİAD yapılanması şeklinde
kendilerine yeni bir yön çizmişlerdir.
Dünya ve Türkiye ekonomisinin gidişatı ile 1990’lı yıllara
gelindiğinde KOBİ’lerin TOBB
içindeki sayısı ve etkinliği artmıştır. KOBİ’ler de Anadolu’da
sanayi odaları örgütlenmeleri
yeterli sayıda olmadığından ya
ticaret odalarında ya da ticaret
ve sanayi odaları içinde yer bulabilmişlerdir.
Bugüne gelindiğinde TOBB
içinde sanayicilerin bu sıkıntısı
devam etmektedir. Sanayicilerin,
tacirlerin, denizcilerin, borsa
üyelerinin menfaat ve taleplerini
tek bir çatı altında toplayarak,
çözümler üretmek çok zordur.
Bu, ekonominin doğasında var
olan güçler ayrılığının normal
bir sonucudur. Bir tacir ile bir
sanayicinin, bir sanayici ile bir
armatörün, bir tarımsal üretici
ile tacirin ortak menfaatlerde
buluşturulması için çok özel
yapılanmalara ihtiyaçlar vardır.
TOBB’un bugün halen devam
eden temsiliyet sorunları ne
yazık ki aynen OSBÜK yapılan-

masında da görülmüştür.
OSB’lerin yönetimleri ve
buradan çıkacak OSBÜK yönetimleri TOBB içinde temsil gücü
sayısal olarak fazla olan sanayi
ve ticaret ya da ticaret odaları
ağırlıklı olarak oluşmaktadır.
Bu yönetimlerde görev alan
kişiler de, sanayicilik vasfı ya da
bir OSB katılımcısı olmak gibi
kriterler aranmadan her odanın
kendi iç seçim dinamiklerine
göre oluşturulmaktadır. Bunun
sonucunda da OSB’lerin yönetiminde güçlü bir temsil payını
tacirler almıştır.
Yine seçim dinamiklerine odaklı olarak gelişen OSB
yönetimlerini belirleme yöntemleri, OSB’lerin ve dolayısıyla
OSBÜK’ün verimli çalışması
yönünde ciddi eksiklerin ortaya
çıkmasına neden olmuşlardır.
OSB’ler geçen dönem içinde
sayıları arttıkça, yarattıkları
katma değer ve üretim ekonomisi içindeki stratejik önemi
yükseldikçe; odalarda ve TOBB
içindeki seçim dinamiklerde sıkça kullanılan enstrümanlar halini
almıştır.
Düne kadar OSBÜK yönetimleri TOBB’un çizdiği çizgiden
çıkamamışlardır. Çıkmaya çalışanların ise üstü çizilmiş, aforoz
edilmişlerdir.
Sonuçta bu, yeni yasa ile
“Güçlü OSB’lerin yaratılacağı” ve onların üstünde “Güçlü
OSBÜK”’ü oluşturmanın hedeflendiği bir dönemdeyiz.
Başta Sayın Bakanımız olmak
üzere tüm ilgililere seslenmek
istiyorum:

OSB’leri yönetmek, üreten
ve istihdamı yaratan, OSB’lerde
doğan, büyüyen, yaşayan sanayicilerin işidir.
OSB’leri, o bölgelerin havasını solumayan, acısıyla, tatlısıyla
sanayiciliğinin tadını tatmayan
insanlar anlayamaz. Üretmek,
istihdam yaratmak biz sanayicilerin içine işlemiştir. Bu duygu
sadece duygusal bir çıkarım
değildir. Bu ülkede üretimi de
istihdamı da artıracak, bu ülkeyi
büyütecek en büyük güç sanayidir ve OSB’ler sanayicilerin
evleridir.
OSB’leri ve OSB’nin üst
kuruluşunu bu işe zaman ayıran,
camiaya ilgi gösteren, bilgi ve çalışmaları ile OSB’lerin gelişimine
katkı koyacak kişiler yönetmelidir. Sayın Bakan Özlü tarafından
söz edilen” Güçlü OSBÜK’ün
ancak OSB’lerin gerçekleri üzerine inşa edilen, Genel Kurullarını yapmış ve kendi kendilerini
yöneten OSB’lerin güçlü olarak
temsil edilebileceği bir yapı ile
gerçekleşmesi mümkün görünmektedir. Kendi genel kurullarını yapmak, kendi sanayicisi
ile yönetilen OSB’lerin güçlü
bir şekilde temsil şansı bulacağı
OSBÜK’ün daha güçlü olacağı
aşikardır.
OSB’ler ve OSB’lerin üst
kuruluşu, seçim hesaplarına, güç
kavgalarına feda edilmeyecek
kadar önemlidir.
*Bianchi, R. (1984) Interest
Groups and Political Development in Turkey, New Jersey:
Princeton University.
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Küresel rekabette iki
basamak yükseldik
D

ünya Ekonomik
Forumu, 2017-2018
Küresel Rekabetçilik
Raporu’nu açıkladı.
Türkiye 137 ülke
arasında iki basamak yükselerek 53.
sırayı aldı.
İsviçre’de yerleşik olan Dünya
Ekonomik Forumu (World Economic Forum) 2017-2018 Küresel Rekabetçilik Raporu’nun sonuçlarını
kamuoyuna açıkladı. Rekabet gücü
sıralamasındaki 137 ülke arasında
ilk üç sırayı bu sene de İsviçre,
ABD ve Singapur aldı. Türkiye ise 2
basamak yükselerek 53. sıraya çıktı.
Raporun başlıca vurguları
şöyle özetlenebilir: Avrupa ülkeleri
ekonomileri yeniden sıralamada ilk
10’a hakim olmaya devam ederken,
İspanya iki puan düşüş göstererek
34. sırada, İtalya bir puan yükselerek 43. sırada, Yunanistan ise
geçtiğimiz seneye göre bir basamak
geri giderek 87. sırada yer almıştır.
Euro Bölgesi’nin ikinci büyük eko-

nomisi olan Fransa ise bir basamak
düşerek 22. sıraya yerleşmiştir.
İngiltere’nin bir basamaklık düşüşü
(8.) henüz Brexit müzakerelerinin
sonucunu yansıtmamaktadır. Brexit
müzakerelerinin ülkenin rekabet
gücünü daha da zayıflatması muhtemeldir.
Çin (27.) bir basamak yükselerek BRICS ülkesi ekonomilerinin en yükseği olarak sıralamada
yerini almıştır. Rusya 5, Brezilya
1 basamak yükselerek sırasıyla 38.
ve 80. olmuş, Güney Afrika ise 14
sıra birden düşerek 61. sırada yer
almıştır.
Raporda Türkiye ile ilgili de-

ğerlendirmeye gelince; Türkiye’nin
2016 itibariyle satın alma gücü
paritesine göre 857,4 milyar ABD
Dolarlık bir GSYİH büyüklüğüne,
kişi başına düşen 10742,7 ABD
Dolarlık bir gelire, Türkiye’nin
GSYİH’sinin dünya toplamında
yüzde 1,66’lık bir paya sahip olduğu
hatırlatılmaktadır.
2017-2018 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına
göre, Türkiye 137 ülke arasında
53. sıraya yükselmiştir. Türkiye, bir
önceki yıl 138 ülke arasında 55.,
ondan önceki yılda ise 140 ülke
arasında 51. sırada konumlanmıştır.
Son iki yılda olduğu gibi Küresel

Temel Bulgular: Krizden 10 yıl sonra da, finansal sektör savunmasız
kalmaya devam etmektedir. Mevcut durumda daha fazla ülke inovasyon
yapabiliyor, ancak bunun faydalarını yayabilmek için daha fazlasının
yapılması lazım. Çin, Hindistan ve Endonezya gibi başlıca gelişmekte olan
pazarlar, gelişmiş ekonomileri yakalayarak inovasyon merkezleri haline
gelmektedir. Ancak inovasyonun meyvelerin daha geniş bir biçimde
paylaşılabilmesi için kişi ve şirketlerin yeni teknoloji edinme kabiliyetlerinin
artması gerekli. 4. Sanayi Devrimi döneminde ortak refahı sağlamak için
hem işgücü piyasalarını daha esnek olması hem de çalışanların korunması gerekmektedir.
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Rekabet gücü sıralamasındaki ilk 10 ülke
Küresel Rekabetçilik Endeksi
2017’ye Göre Sıralama
(137 ülke içinde)

Küresel Rekabetçilik Endeksi
2016’ya Göre Sıralama
(138 ülke içinde)
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Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin hesaplanmasında kullanılan ana bileşenlerde
Türkiye’nin yeri
REKABETÇILIK ENDEKSI
BILEŞENI
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TÜRKIYE’NIN
SIRALAMASI (2017)
71
53
84

138 ÜLKE ARASINDA
TÜRKIYE’NIN
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74
48
79

140 ÜLKE ARASINDA
TÜRKIYE’NIN
SIRALAMASI (2015)
75
53
73
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71
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Mali piyasaların gelişmişliği

80
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62
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67
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işbaşında eğitim
Mal piyasalarının etkinliği
Pazar büyüklüğü
İnovasyon
İşgücü piyasaları
Makroekonomik ortam

Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin hesaplanmasında kullanılan ana bileşenlerde
Türkiye’nin yeri
REKABETÇILIK ENDEKSI
BILEŞENI

Kurumsal yapılanma
Altyapı
Sağlık ve ilköğretim
Yükseköğretim ve
işbaşında eğitim
Mal piyasalarının etkinliği
Pazar büyüklüğü
İnovasyon
İşgücü piyasaları
Makroekonomik ortam
Mali piyasaların gelişmişliği
Teknolojik hazırlık
İş dünyasının yetkinliği

Rekabetçilik
Endeksi’nin
137 ÜLKE ARASINDA
138 ÜLKEiçinde
ARASINDA
TÜRKIYE’NIN
TÜRKIYE’NIN
bulunan
bileşenler
arasında
en
SIRALAMASI (2017)
SIRALAMASI (2016)
iyi performans
14. sırada yerini
71
74
koruyan 53Pazar Büyüklüğü 48kalemin84
79
de gösterilmektedir. Son 2 yılda
48
50
en ağır düşüş Sağlık ve İlköğ53
52
retim ile14Altyapı endekslerinde
17
gerçekleşmiştir.
Geçtiğimiz71 yıllara
69
126 Makgöre en 127
belirgin yükseliş ise
50
54
roekonomik Ortam ve Teknolojik
80
82
Hazırlık endekslerinde gerçekleş62
67
miş olup, diğer endekslerde 1-2
67

65
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basamak
artış meydana gelmiştir.
140
ÜLKE ARASINDA
TÜRKIYE’NIN
Türkiye
iki sıra yükselmiş, anSIRALAMASI (2015)
cak tarihsel
olarak hala daha düşük
75
53
bir konumdadır (2012’de 43. sıra73
daydı). Bu yıl, en güçlü gelişme son
55
teknolojilerin kullanımında olduğu
45
gibi mobil
genişbant abonelikle16
rinde 60
de görülmüştür, abonelerin
127oranı 2015’te yüzde 51 iken,
nüfusa
68
2016’da yüzde 67’ye yükselmiştir.
64
Rapora göre gelecekte Türkiye,
64
kurumsal çerçevesini iyileştirmeli,
58

Tablo: Gelecek 3 yılda hangi ülkeler en çekici yatırım pazarları olacaktır

emek piyasalarında var olan önemli katılıkları gidermeli ve finansal
piyasaların etkinliğini ve istikrarını
sağlamlaştırmalıdır.
Rapora göre 2017’de Türkiye
ekonomisinin yüzde 2,9 oranında
büyümesi beklenmektedir.
Yılın ilk yarısında liranın değer
kaybetmesi, Türk ihracatına ve
hükümetin parasal ve mali politikalar yoluyla iç talebi artırmasına
yardımcı oldu.
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H

ayattaki tüm motivasyonumuz, nasıl ve
ne olduğumuz değil,
nasıl göründüğümüz
üzerine yoğunlaşmış
durumda. Bu yüzden bugün olduğumuz gibiyiz. Güçlü demografik
yapımız var, 79 milyon nüfusumuzla
dünyada 16’ıncı büyük ülkesiyiz.
Ortalama yaşımız (29,8) gelişmekte
olan piyasaların da (GOP) en düşüğü, nüfusun yüzde 56’sı 35 yaşında
olunca enerjik, aktif, çalışkan varsayılabiliriz. Bulunduğumuz coğrafya
nedeniyle 1,5 milyar tüketiciye
kolayca erişebiliyoruz. Jeopolitik
önemimiz tarifsiz. Enerji hatları,
hizmet ve ürün trafiği üzerimizden
geçiyor. Buna karşın, dünya sermaye
piyasalarında adımız geçmiyor,
kaydımız yok. Sektörel yapımız
anlamsız ve geleceği yakalamıyor.
Gelişmiş dünyadan kopuğuz. Yoğun
olarak değeri düşük alanlarda
çalışıyor, değeri yüksek sektörlerde bulunmuyoruz. İnsan kalitemiz
kiloyla alsan da para etmiyor.
Eli Koen, Londra’da Union
Bancaire Privée’de gelişmekte
olan sermaye piyasaları grubu fon
yöneticisi. Aynı zamanda Türkiye
fonlarının yönetiminde de sorumlu.
24 yıldır aralarında Goldman Sachs,

Biz bizi
biliriz de,
siz bizi nasıl
bilirsiniz?
Lehman Brother’s gibi dev finans
kuruluşlarının bulunduğu pencereden, gelişmekte olan piyasaları ve
Türkiye’yi izliyor. İsviçre Ticaret
Odası, Koen’ı, özel bir gruba konuşma yapmak üzere davet etti. Konu
başlığı “Bizi dışarıdan nasıl görüyorsunuz?”. Koen, “Dünya üzerinde
bu soruyu yaşamının orta yerine
yerleştiren bir başka millet tanımadım” diyerek söze başladı.
Ve devam etti… Yalın ve yumuşak anlatımıyla acı gerçekleri bir bir
saydı… Bildiğim ve tahmin ettiğim
konuları ondan dinlerken “Böyle
olmamalıydı” dedim içimden. Kafa-

yı değiştiremiyoruz… Varsa yoksa
adet, kilogram, yüzölçümü, kilometre… Oysa biz değil miyiz, “yükte
hafif pahada ağır olacaksın” gibi
deyimleri diline pelesenk eden… O
zaman nedir bu içi boş dışı yaldızlı
hayat. Yazık oluyor, yazık. Neden
mi, buyurun sizin için derledim ve
Koen’e konuşması haricinde soru
yönlendirdim.
Soru ve yanıtları aşağıda bulabilirsiniz.
n Sektörel yapılanmamız küresel
trendleri neden yakalamıyor?
Türkiye’nin Borsa’ya yansıyan
sektörel yapılanmasına baktığımız-

güncel
da, GOP’lardan farkı, finans sektörünün
büyüklüğü, teknoloji sektörünün hemen
hiç olmayışı. GOP’da finans ve teknoloji
sektörünün ağırlığı sırasıyla yüzde 24
ve yüzde 27. Türkiye’de finans sektörü
yaklaşık yüzde 41, teknoloji sektörü yok
denecek kadar küçük. Teknoloji şirketlerinin büyümesinin finans sektörünün
çok üzerinde olduğu düşünüldüğünde,
teknoloji ağırlığı yüksek GOP’lara göre
Türkiye’nin büyüme ve gelecek trendleri
yakalama konusunda dezavantajı olduğu
söylenebilir.
n İnsan kaynakları ekonomimizi neden
yukarı çekmiyor?
Teknik ve yaratıcı donanıma sahip iş
gücü eksikliği
sorun. NiteVarsa yokliksiz veya
az nitelikli iş
sa adet,
gücü inşaat
kilogram,
ekonomisini
yüzölçümü,
desteklemeye
kilometre…
yetebilir. Ama
bu şekilde sağOysa biz
lanan büyümedeğil miyiz,
nin sınırlarına
“yükte hafif
gelindiğinde,
pahada ağır
bu sınırları aşıp
olacaksın”
sürdürülebilir
büyüme mogibi deyimdeline geçmek
leri diline peliçin fikir üreten
esenk eden…
girişimciler ve
bu girişimcilerin fikirlerini sürdürülebilir iş modellerine
dönüştüren bir sermaye üretim ve dağıtım
sistemi gerekiyor. Bu ikisi için de gerekli
olan teknik ve yaratıcı insan gücünün
az olması, orta ve uzun vadeli büyüme
üzerinde olumsuz etki yaratabilir. “Orta
gelir tuzağı” denen, kişi başına gelirin orta
düzeyin üzerine çıkamaması sorunu, insan
kaynakları yapısıyla da ilgili.
n Büyüme rakamları yüksek gelişmişlik
düşük, neye bağlıyorsunuz?
Tutarsızlığın en önemli sebebi gelir
dağılımı. Büyüme rakamları üretilen gelir
hakkında bize bir bilgi verse de, o gelirin
dağılımı hakkında hiçbir şey söylemiyor. Gelişmişlik kriterleri, gelirin dağı-
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lımından etkileniyor. Son yıllarda
özellikle sağlık ve ulaşım alanında
yapılan yatırımların iyileştirici bir
etkisi olduğunu görsek de, hem
başlangıç noktasının düşük olması
hem de sağlık ve ulaşım dışında da
gidilecek çok yol olması yüzünden
gelişmişlik, büyümeye göre mütevazi.
n Türkiye’nin dünyanın en ucuz
hisse senedi pazarı olmasını nasıl
açıklayabiliriz?
En önemli sebep sermaye
maliyetinin yüksekliği. İki temel
bileşeni var: Birincisi, yüksek risksiz
getiri oranı. Banka faizlerinin yüzde
12-13, 10 yıllık devlet tahvil getirilerinin yüzde 11 civarında olduğu
bir ortamda, şirketlerin risk alarak
yarattığı yüzde 15-16’lık özsermaye
karlılığı yatırımcılara yeterince çekici gelmiyor. Sermaye maliyetinin
ikinci bileşeni de risksiz getirinin
üzerine eklenen risk maliyeti. Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı iç ve dış politik sorunlar risk
maliyetini artırıyor, çok yüksek bir
toplam sermaye maliyeti yaratıyor.
Yatırımcı da Türk şirketlerini çok
ucuza değerliyor.
n Önde gelen ekonominin, kayda
alınmayacak hisse senedi piyasası
olur mu?
Hisse senedi piyasasındaki
değerlemelerin düşük olması şirket
sahiplerini halka açılmaktan uzak
tutuyor. Oynaklığın son derece yüksek olması da bireysel yatırımcıların
borsayı bir kumar olarak görüp uzak
durmalarına sebep oluyor. Diğer
yanda emeklilik sistemindeki birikimlerin hala görece küçük olması
ve bu birikimlerin de çok azının
hisse senedi piyasasına yönelmesi
yüzünden yerli kurumsal yatırımcı
ağırlığı az. Bu kısır döngünün sonucu Türkiye hisse senedi piyasasının
boyu, ekonominin boyutuna oranla
küçük.
n Yabancı sermaye, yatırım için
ne arar?

Yabancı hisse senedi yatırımcılarının Türkiye iştahında 2013’ten
beri bir azalma görüyoruz. Birbiri
ardına gelen iç ve dış politik belirsizliklere bağlıyorum. Yabancı yatırımcı için en önemli kriter politik
ortamın istikrarı ve öngörülebirliği.
n Yabancı ne zaman geri döner?
Portföy yatırımları konusunda çok hızlı geri dönüş yapabilir.
Aynı şekilde çıkışları da çok hızlı
olabileceğinden, önemli olan doğrudan yatırımın tekrar yükselmesi.
Yatırımlar sadece iç gelişmelere
bağlı değil, küresel finansal gelişmelerden de etkileniyor. Bu açıdan
son yıllarda Türkiye gibi gelişmekte
olan piyasalar avantajlı. Dünyanın
geri kalanında büyüme ve faizlerin
çok düşük olduğu bir ortamda yatırımcı çekmek için çok iyi bir fırsat
penceremiz var. Koşullar sağlanırsa
yabancılar, Türkiye’deki yatırımlarını artırmak için çok hevesli
olacaktır.
n Türk firmalar kötü mü yönetiliyor, sorun ne?
Aksine özsermaye karlılığı ve
aktif karlılık gibi kriterlerde Türk
firmalarının istikrarlı bir şekilde
GOP ortalamalarının üstünde
karlılık yaratabildiğini görüyoruz. Yönetim kalitesi, verimlilik,

kurumsal yönetim, pazarlama, satış,
strateji, finansal ve operasyonel
başarı olarak GOP düzeyinde iyi
yönetilen şirketler arasındalar. Sorun, çok yüksek sermaye maliyetiyle
çalışmak zorunda olmaları.
n Türkiye’deki dalgalanmalar,
neden başka coğrafyalardakilerden
daha şiddetli?
En önemli etki hisse senedi piyasasındaki yerli bireysel ve kurumsal yatırımcının küçüklüğü. Yabancı
yatırımcı piyasa değeri olarak hisse
senedi piyasasının yaklaşık yüzde
65’ine sahip. Dolaşımda olan hisseye baktığımızda bu oran daha da
yüksek. Oysa yabancı yatırımcıların
toplam portfoyünde Türkiye önemli
bir ağırlığa sahip değil. Yabancı
yatırımcı risk algısında bir artış olduğu zaman çok çabuk Türkiye’deki
hissesini azaltabiliyor. Karşılığında
güçlü yerli yatırımcı varlığı olmadığı için çok sert fiyat düşüşlerine
sebep oluyor. Aynı şey risk algısında
azalma olup yabancı yatırımcı alışa
geçtiğinde de geçerli. Türkiye’deki
oynaklık gelişmiş ülke hisse senedi
piyasalarının üç katı, gelişmekte
olan piyasaların iki katından yüksek.
Kaynak: Yaprak Özer
yaprakozer @indeksiletisim.com
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Sürdürülebilirlik
E

n küçük işletmeden
en büyük organizasyona kadar vizyonları ve
misyonları doğrultusunda hedeflerine
ulaşmak kadar önemli ve stratejik
bir nokta vardır. O da varılan noktada yaşamını sürdürebilme yeteneğinin sağlanmasıdır. Herkes yaptığı
işin devam etmesini, sadece bugünü
yaşamak değil, geleceğini de kurmasını ister. Ancak sürdürülebilirlik
yaklaşımı çok farklı bakış açısını
içinde barındırabilir. Bu yazımızda,
Türkiye’nin önde gelen kurum ve
kuruluşlarının yöneticilerinin sürdürülebilirlik hususunda fikirlerini
sizinle paylaşarak, bu konudaki
ufku genişletmek, kendi şirketinize
uyacak yaklaşım ve uygulamaları
bulmanıza yardımcı olmak istedik.
Sürdürülebilirlik, bu günün ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinden ödün vermemektir. Piyasalarda
güven ve itibarın yaratılması ancak
uzun vadede sürdürülebilir değerler
yaratmak ile mümkündür. Sürdürülebilirlik şirketlerin üzerinde
ciddi bir pozitif motivasyon yaratır.
Kurumsal sürdürülebilirlik felsefesi
şirketlerin önüne yeni fırsatlar çıkmasına ve çıkan fırsatların akıllıca
değerlendirilmesine yardımcı olur.
Sürdürülebilirlik, gerek kurumsal gerek çevre ve toplumsal
değerler açısından aldığı mirası hem
koruyup, hem de geliştirerek uzun
vadeli bir perspektife taşımaktır. Süreçlerde ve iş sonuçlarında sürdürülebilirliğin sağlanması için geçmişle
gelecek arasındaki bağı kurarak,
geçmişi reddetmeden, oradan beslenerek gelecek için çağdaş yönetim
modelleri kullanılması gereklidir.
Sürdürülebilirlik, gelecek kuşakların daha sağlıklı ve güvenli bir

dünyada yaşamaları için koruma ve
kollama temelinde çevresel, sosyal
ve ekonomik sorumlulukları içinde
barındıran bir prensipler bütünüdür.
Sürdürülebilirlik, insanların
yaşam kalitesinin sürekli arttırılabilmesi temeline dayanır. Bunu
yaparken varlığımızın temelinde
olan etik anlayışımızı ve doğal
kaynaklarımıza duyulan saygıyı çok
iyi korumak zorunda olduğumuz
bir gerçektir. Şirketlerin arkasından
koştuğu kurumsal kimliğin zaman
tablosu sürdürülebilirlik gayreti ile
belirlenir.
Sürdürülebilirlik, ekonomik,
sosyal ve çevresel parametrelerin
tüm temel, stratejik ve operasyonel süreç mekanizmalarına dahil
edilmesi ile mümkündür. Şirketlerin
yaptığı her aksiyonun etkilediği
iç ve dış paydaşlarla açık, şeffaf
ve kazan-kazan prensibine uygun
olarak yapılandırılan stratejileri
sürdürülebilir olmanın en önemli
güç kaynağıdır. Sorunların çözümü
ve başarı için paydaşlarla birlikte
hareket etme kültürü, gelen talep
ve tepkileri doğru değerlendirme
gücü şirketlerin risklerini minimize
ederek, sürdürülebilir olma güçlerini
beslemektedir.
Sürdürülebilirlik, ancak tüm
fonksiyonların sürdürülebilir yapı
içine alınması, korunması ve geliştirilmesi ile mümkündür. Sürdürülebi-

lir satış artışı, büyüme, ihracat artışı,
karlılık, müşteri memnuniyeti, sosyal
sorumlulukların taşınması gibi alt
değerler kendi içlerinde sürdürülebilir oldukça şirketlerin genel sürdürülebilir olmak güçleri artacaktır.
Şirketler buna göre yapılanmalı ve
güncellenmelidir.
Şirketler insanların bir arada
yaşadığı büyük aileler gibidir. Bu
ailelerin değerlerinin iş başarısı
dışında gelecek nesillere sağlıklı ve
güzel bir dünya bırakmak, çalışanlarını ve tüm paydaşlarını ortak bir
başarının ve mutluluğun paydaşı haline getirmek sürdürülebilir olmanın
temellerindendir. Yapılacak olan
işte sadece yerel bakış açısını değil,
dünya ölçeğinde, global bir bakış
açısını yakalamak takipçi ve taklitçi
olma stratejisi ile başarılı olamaz.
Sürdürülebilir olmak, takip eden,
yeniyi düşünen ve üreten olmaktan
geçer. Yenilik sadece bir seferlik olduğunda zaman içinde yenilik olma
özelliğini yitirecektir. Bunun için
yeniliğe odaklanan bir şirket yaşamı
sürdürülebilir olma enerjisini kendi
yaratacaktır.
Günümüzde sürdürülebilirliği
şirket gündemlerine almak ya da
almamak bir tercih meselesi olmaktan çıkmıştır. Gelecekte var olmayı
düşünenler bunun nasıl olacağını da
düşünmek zorundadır.
Derleyen: H. Doğan (İAOSB)
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“Sesim Olur musun?”
projesinin startı
GOSB’da verildi

S

esim Olur musun?”
projesinin startı, Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’nde verildi.
Türkiye’de kadınların işgücü piyasasındaki genel
durumu ve istihdamına yönelik
sorunların tartışıldığı, 81 ilde düzenlenecek olan “Sesim Olur musun?”
projesine, Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’nde gerçekleştirilen panel

ile başlandı.
Duygu Canbaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele,
HaberTürk Haber Spikeri Didem
Arslan Yılmaz, NTV Haber Spikeri
Buket Aydın, TRT Haber Spikeri
Işıl Açıkkar, ATV Haber Spikeri
Nihan Günay, GTÜ Rektörü Prof.
Dr. Haluk Görgün, GTO Yönetim
Kurulu Başkanı Nail Çiler, GOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Vahit

Yıldırım konuşmacı olarak katılım
sağladılar.
Kadın istihdamının öneminin
ortaya konulduğu ve kadınların
çalışma hayatında yaşadığı zorluklar
ve çözüm önerilerinin tartışıldığı
panel sonunda, GOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım ile
Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail
Çiler tarafından konuşmacılara
hediye takdiminde bulunuldu.

osblerden
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“Yılın En İyi Veri Altyapısı
Projesi” Ödülü GOSB’ye
I

nternational Data
Corporation (IDC)
Türkiye tarafından
düzenlenen, 8. IDC
CIO Summit 2017
Türkiye’de, “GOSB Kule-Gebze
Organize Sanayi Akıllı Bölgesi”
projesi ile Kamu Özel dalında
alınan “Yılın En İyi BT Yönetişim
Projesi” ödülünden sonra, bu kez

GOSB, IDC Teknoloji Ödülleri
2017 Türkiye’de, “GOSB Veri
Ambarı” projesi ile “Yılın En İyi
Veri Altyapısı Projesi” ödülüne
layık görüldü.
30-31 Ekim 2017 tarihlerinde
NG Sapanca Otel’de, “IDC Türkiye Smart Manufacturing Summit
2017” etkinliğinde gerçekleştirilen
ödül töreninde, “Yılın En İyi Veri

Altyapısı Projesi” ödülünü tüm
GOSB katılımcıları adına, GOSB
BT Müdürü Engin Işık aldı.
Danışma Kurulunda Boğaziçi Üniversitesi ve İTÜ
Teknokent’den akademisyenler ile
Türkiye’nin önde gelen kurumlarından CIO ve BT yetkililerinin
yer aldığı jürinin değerlendirmeleri
sonucunda kazanılan bu ödül,
GOSB’un teknoloji alanındaki
başarılarını yeniden taçlandırdı.

osblerden
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TBMM Sanayi Komisyonu’nun

GOSB ziyareti
T

ürkiye Büyük
Millet Meclisi
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’ni ziyaret etti.
Kocaeli ilinde sanayi
bölgeleri başta olmak üzere,
Gebze ve Dilovası ilçelerinde bulunan fabrikalar ile
TUBİTAK, MAM, BİLGEM ve UME’yi ziyaret
eden komisyon üyeleri,
GOSB’u da ziyaret ederek
bilgi aldılar.
Heyet, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit
Yıldırım ve Bölge Müdürü
Z. Nil Sönmez tarafından

karşılandı. Gebze Organize
Sanayi Bölgesini anlatan
tanıtım filminin gösterimi ile
başlayan toplantıya, GOSB
hakkında detaylı bilgilendirmenin yapıldığı sunum
ile devam edildi. OSB’lerin
yaşadığı sorunlar, özellikle
mevzuat değişiklik önerilerinin masaya yatırıldığı
toplantı sonrasında, Yıldırım
tarafından Komisyon Başkanı ve aynı zamanda AK Parti
Konya Milletvekili Ziya
Altunyaldız’a, ziyaret anısına
plaket takdim edildi.
Program, GOSB Teknopark A.Ş. ile Gülçiçek
Kimya ve Uçan Yağlar San.
ve Tic. A.Ş. firma gezisi ile
sonlandırıldı.

osblerden
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GOSB afet ve acil durumlara
hazırlık planlamasını yapıyor
ölgeyi etkileyebilecek
bir afet veya acil durumda, mevcut kaynakların
etkin şekilde kullanılarak, afet/acil durum
sırası ve sonrasındaki aksiyonların
doğru yönlendirme ve etkili müdahale ile hızlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, GOSB
Afet ve Acil Durum Yönetim Planı
hazırlık çalışmalarına başlanmıştı.
Planın oluşturulmasında görev
alacak GOSB personelinin konuya
ilişkin bilinç düzeyini artırmak ve
planlama için kullanılacak metodolojiler hakkında bilgi sahibi olmalarını
sağlamak amacıyla, Doğu Marmara
Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) 2017
yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde, 27-30 Eylül 2017 tarihlerinde
GOSB Yönetim Merkezinde Afet
ve Acil Durum Planlama Eğitimi
gerçekleştirildi.
Yürütülecek faaliyetlere ilişkin
bir yol haritası oluşturulmasını sağlayan eğitim, GOSB Katılımcılarından
Kaya Yapı İç Mim. Tas. İnş. Deniz
Taah. San. ve Tic. A.Ş. firmasının deneyimli eğitmenlerinden Ozan Çılgın
tarafından verildi.

B

GOSB katılımcılarının
ASELSAN ziyareti
Gebze Organize Sanayi Bölgesi katılımcıları, Türkiye’nin savunma sanayinde ana kuruluşlarından Askeri Elektronik Sanayi A.Ş.’yi
(ASELSAN) ziyaret etti. Programa, GOSB Başkanı Vahit Yıldırım ile
GOSB’da faaliyet gösteren firma yetkililerinin yanısıra, GTÜ Rektörü ve ASELSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Görgün,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ve GTO Yönetim
Kurulu Başkanı Nail Çiler katıldı. Kurumsal Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Hezarfen Oruç tarafından karşılanan GOSB Heyeti,
Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı (HBT) Üretim
Holü, Hacim Kamoy Üretim Holü, Ulaşım Güvenlik ve Enerji Sistemleri Sektör Başkanlığı (UGES) Üretim Holü’nde incelemelerde
bulundu. Tesis gezisinin ardından, Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç
ASELSAN A.Ş. satınalma ve tedarik süreçleri hakkında bilgi verdi.
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Çağdaş Sanat Seçkisi’nin
onur konuğu Devrim Erbil
B

arış Soyak Art
Projects’in temsil
ettiği sanatçılardan Yücel Dönmez, Murat İrtem, Barış Sarıbaş, Sayat Uşaklıgil,
Mustafa Yüce, Burcu Yavuz, Onur
Fırat Fen, Elif Saylam, Nezihe Bilen Ateş, Mihriban Mirap’ın seçme
eserlerinin yer aldığı “Çağdaş Sanat
Seçkisi” sergisinin açılışı, 18 Ekim
2017 Çarşamba günü gerçekleştirildi. GOSB Sanat Koleksiyonu’nda
da eserleri bulunan, Değerli ressam
Devrim Erbil’in onur konuğu
olarak katıldığı sergi açılışında,
GOSB Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Ümit Şişmanoğlu, Bölge
Müdürü Z. Nil Sönmez ile GOSB
katılımcıları yer aldı. Sergide yer
alan eserler, 18 Kasım 2017 tarihine
kadar sanatseverlerin ilgi ve beğenisine sunuldu.

Ersin Özince GOSB katılımcıları
ile ekonomiyi konuştu
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin
Özince, “Sanayici Sohbetleri Toplantıları” kapsamında,
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde GOSB katılımcıları
ile bir araya geldi. “2018’in Eşiğinde Türkiye’nin Ekonomi
Haritası” konulu panelde, reel sektör ve finans sektörünün sorunları, finans sektöründe Türkiye’yi bekleyen
tehlikeler, Türkiye’nin 2023 vizyonu, Türkiye ekonomisinin genel görünümü masaya yatırıldı. Ekonomiye dair
merak edilen soruların da yanıt bulduğu toplantının
moderatörlüğünü GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit
Yıldırım yaptı. Toplantıya, Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinin
yanısıra, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Haluk Görgün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan
Aydın, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Nail Çiler, GOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ümit
Şişmanoğlu ve Bölge Müdürü Z. Nil Sönmez katılım
sağladı. Toplantı, anı plaketi takdimiyle sonlandırıldı.

ABB Yağlı ve
Kuru Tip Trafolar

Schneider Hücre,
Röle ve Aksesuarları

Ulusoy Elektrik Hücre,
Köşk ve Trafolar

Vekmar Elektrik Sistemleri Yatırım ve Ticaret A.Ş. ABB, Schneider Electric, Ulusoy Elektrik başta olmak
üzere dünya enerji sektörünün önde gelen orta gerilim trafo ve hücre üreticilerinin
resmi distribütörü ve proje partneridir.
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Bakan Özlü’nün ilk
durağı İAOSB oldu

B

u yıl 86’ncı defa dünyaya kapılarını açan
İzmir Enternasyonal
Fuarı kapsamında
İzmir’e gelerek, açılış
öncesi sanayicilerle bir dizi görüşme
gerçekleştiren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün ilk
durağı, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi oldu. Özlü’nün öncülük
ettiği programda; TBMM Sanayi,
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili
Ziya Altunyaldız ve AK Parti ile
CHP kanadından Komisyon Üyesi
12 Milletvekili, İzmir Valisi Erol
Ayyıldız, Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ender Yorgancılar, bürokratlar ve
Bölge katılımcıları yer aldı.
Ziyarete ev sahipliği yapan
İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Hilmi Uğurtaş, açılış konuşmasında sanayici gözü ile Üretim
Reform Paketi’ne ilişkin değerlen-

Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü;
TBMM Sanayi,
Ticaret, Enerji
Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
Üyeleri milletvekilleri ile birlikte İAOSB’yi
ziyaret ederek
sanayicilerle
biraraya geldi.
dirmelerde bulundu. Söz konusu
paket sayesinde OSB’lerin önünün
açılarak, sıkıntılı konulara çözüm
sağlandığına dikkat çeken Uğurtaş,
düzenleme yapılması gereken birkaç
noktaya değindi. Arsa satış bedellerinin yüzde 25 oranında arttırılarak
satılabileceğine ilişkin maddenin
üzerinde durulması gerektiğini

kaydeden Uğurtaş, enflasyon farkı
nedeni ile parsel fiyatlarının her
geçen yıl gerileyeceğini vurguladı.
Bunun yanı sıra Türkiye’deki tüm
sanayicilerin enerji fiyatları konusunda yaşanan belirsizlik nedeni
ile önünü göremediğini vurgulayan
Uğurtaş, rakamların sabitleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Birleştirilerek idari tatile çevrilen bayramların ise özel sektör
çalışanları üzerinde olumsuz bir etki
bıraktığına dikkat çeken Uğurtaş,
kamu kurum ve kuruluşlarının
kapalı olması nedeni ile birçok işin
tatil sürecinin bitmesini beklemek
zorunda kaldığını vurguladı.
Uğurtaş son olarak Başbakan
Binali Yıldırım’ın ‘İzmirliler mutabakata varsın, projeye hemen başlayalım’ sözleri ile dile getirdiği tüp
geçit projesi için “Projenin başlangıç
tarihini bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’yi ileri sanayi ülkesi
yapmayı hedefliyoruz
İAOSB’nin Türkiye’nin ihracat,
üretim ve istihdam üslerinden birisi

osblerden
olduğunu vurgulayarak sözlerine
başlayan Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü de 1 Temmuz
2017 tarihinde kanunlaşan Üretim
Reform Paketi ile sanayiciyi ve
üretimi desteklemeyi amaçladıklarını söyledi. Özlü, yerleşim alanları
içinde kalan sanayi işletmelerinin
kent dışına taşınmasının bir zorunluluk olduğuna dikkat çekerek,
şunları söyledi:
“Ülkemizde taşınması gereken yaklaşık 65 bin civarında
işletmemiz bulunmaktadır. Söz
konusu taşınmanın maliyeti 20
milyar TL’dir. Ancak biz kimseyi
mağdur etmeyecek, bu masrafları
kredi ile destekleyeceğiz. Bakanlar
Kurulumuzdan aldığımız yetki ile
başarılı OSB’lerimize yurtdışında
OSB kurma hakkı getirdik. OSB,
endüstri bölgesi, serbest bölge,
teknoloji geliştirme bölgesi ve
sanayi siteleri için uygun alanlar
belirlemek ve altyapısını yapmak
için Bakanlık olarak yetki aldık,
çalışmalara başlayacağız. Bunların
yanı sıra meslek yüksek okulunda
okuyan her öğrencimize eğitim
desteği verecek, OSB’ler içinde
kurulacak olan okullar için kredi
desteği sağlayacağız.”
OSB’lerin Türk sanayinin
taşıyıcı kolu olduğunu vurgulayan
Özlü, ülkemizdeki yaklaşık 300
OSB’deki 50 bin parselin tamamında üretim yapılması ile 2 milyon
200 bin kişiye istihdam sağlanmış
olacağını söyledi.
Özlü, “Sanayi sitelerimizin
daha iyi şartlarda, teknolojik
imkanlarını kullanarak verimli,
güvenli bir şekilde büyümesi için
çalışacağız. Türkiye’nin sanayide
ve üretimde sıçrama yapmasını
istiyoruz. Tüm politikalarımızı,
düzenlemelerimizi Bakanlık olarak
bunun üzerine yoğunlaştırıyoruz. Amacımız Türkiye’nin bilim
merkezi, teknoloji üssü ve ileri bir
sanayi ülkesi olmasıdır” dedi.
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Türk işadamları dünya
markası oldu
Türk iş dünyasının günden
güne sınırını aştığını belirten Özlü,
Türk işadamlarının ve özel sektörün dünya çapında bir marka haline geldiğini söyledi. Türkiye’nin
katma değeri yüksek, kaliteli ve
teknoloji ürünlerine dayanan
bir ihracat modeline doğru hızla
ilerlediğini söyleyen Özlü, şöyle konuştu: “Türk iş dünyası kabuğuna
sığmamakta, sınırlarını aşmaktadır.
İş adamlarımızın geniş ufku, dışa
açılmadaki becerileri ve dünyayla
olan entegrasyonları, artık somut
bir hal almıştır. Gururla belirtmek
isterim ki Türk iş adamları ve özel
sektörü, yurt dışında bir markadır.
Bu markayı yaygınlaştırma ve pekiştirme yolunda atılacak her adım,
bizim için çok kıymetlidir.
Türk iş adamlarımızın yurt
dışında yaptıkları doğrudan yatırımlar, satın almalar ve birleşmeler
her geçen gün artmaktadır. Türk
şirketlerinin, yurt dışında yaptıkları
doğrudan yatırımlar son 15 yılda
10 kat artmıştır. Darbe girişimiyle
karşı karşıya geldiğimiz 2016 yılında bile Türk şirketleri yurt dışında
2,8 milyar dolar sıfırdan yatırıma,
3,7 milyar dolar birleşmeye ve satın
almaya imza atmışlardır. Türkiye
artık yurt dışında yatırım yapan
ülkeler sınıfına girmiştir.”

Bize yeni bir hikaye lazım
TBMM Sanayi, Ticaret Enerji,
Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da,
komisyon olarak yaptıkları çalışmalara değindi. Amaçlarının birlikte
üreterek değer yaratmak olduğunu
vurgulayan Altunyaldız, “Üretimi yakaladık, ancak bize yeni bir
hikaye lazım. Bunun için de katma
değeri yüksek, yatay inovasyon, ArGe, marka ve tasarım ile sanayinin
dönüşümünü gerçekleştirmek
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üzerine tüm çalışmalarımızı odaklandırdık” diye konuştu.

Enerji konusunda kat
etmemiz gereken yol uzun
EBSO Yönetim Kurulu
Başkanı ve TOBB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ender
Yorgancılar da, Endüstri 4.0’da
enerji konusu üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, Türkiye’nin
enerji konusunda kat etmesi
gereken uzun bir yolu olduğunu
söyledi.
Sürekli gelişen dünyada büyük bir dönüşümün yaşandığını
vurgulayan Yorgancılar, “Bizler
de sanayici olarak değişim adımını hızla atmak mecburiyetindeyiz.
Üretim Reform Paketi bunlardan
birisiydi.
Özellikle özel sektör ile diyalog kurarak, paketi bu doğrultuda
şekillendirdiğiniz için de ayrıca
teşekkür etmek istiyorum. 86.
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın
teması da enerji. Doğalgaz
ağırlıklı, yani dışa bağımlı bir
enerji sisteminin içindeyiz. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız
ile birlikte Endüstri 4.0 konusu
üzerinde ‘enerji’ odaklı çalışıyoruz” dedi.
Ender Yorgancılar da, uzun
bayram tatilleri nedeni ile üretimde aksaklıklar yaşandığına
dikkat çekerek, “Üretmediğimiz
her gün kaybımız oluyor. Turizm
sektörünün canlanması için uzatılan bayram tatillerini anlıyoruz
ancak üretimi durdurmadan
alternatif bir çözüm bulunması
gerektiğini düşünüyoruz” diye
konuştu.
Toplantının ardından Uysal
Makine firmasını ziyaret eden
Bakan Özlü ve komisyon üyeleri,
buradaki sunumun ardından Özel
İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’ni gezerek
öğretmenlerden bilgi aldılar.
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KATILIMCI FİRMALAR
Althernas.com
1A Kimya Mim. Müh. Temiz. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akar Tekstil Gıda ve Turizm San. Tic. A.Ş.
Ali Galip İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Amway Türkiye Ltd. Şti.
Ar Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Avenof Agv
Batı Kauçuk Merdane
Budin Akarca Mürekkep ve Boya San. ve Tic. A.Ş.
Çeksan Yol Süpürme Araç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Deka Kaynak ve Mot. Spor. Merk. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Dirinler Makina San. ve Tic. A.Ş.
Dönmez Debriyaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ege Profil A.Ş.
Egeplast- Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş.
Etkin Tıbbi Cihazlar Servis Tic. ve San. Ltd. Şti
Göktoğan Teknik Makina Model San. ve Tic. Ltd. Şti.
İdeal Teknoloji Bilişim Çözümleri A.Ş.
Lupamat Makina Sanayii A.Ş.
Mimar Tahsin Erkan Ltd. Şti.
Norm Civata San. ve Tic. A.Ş.
Obel Civata Sanayi ve Ticaret. A.Ş.
Örtaş Örücüler A.Ş.
Rdn Ar-Ge Ltd. Şti.
Roteks Tekstil İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Sda Gıda
Şanlı İlaç Sanayi A.Ş.
T.K.F Metal Kap. Kimy. ve Mak. Araç. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Teknik Balans Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tepaş Tekstil Pazarlama ve Sanayi A.Ş.
Tolkar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üstünel Pompa Ve Makine San. Tic. A.Ş.
Vansan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ZF Lemförder Aks Modülleri San. Tic. A.Ş.
Zormak Balansrot Bilgisayar ve Müh. San. Ltd. Şti.
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KATILIMCI AKADEMİSYENLER
Atmosfer TTO-İYTE
Celal Bayar Üniversitesi
DEÜ/İnnolife Mekt. Müh. Dan.
Dokuz Eylül Üniversitesi
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
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Yaşar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi BTTO
Yaşar Üniversitesi BTTO

Uzm. Ahmet Ulaş Buhur
Doç. Dr. Leyla Özgener
Dr. Lütfi Mutlu
Doç. Dr. Egemen Teomete
Prof. Dr. Levent Cavas
Prof. Dr. Ramazan Karakuzu
Doç. Dr. Yusuf Arman
Prof. Dr. Ayşegül Korlu
Prof. Dr. Cengiz Akdeniz
Doç. Dr. Gülen İrem Kaya
Doç. Dr. İpek Kazançoğlu
Yrd. Doç. Dr. Moharram
Challenger
Doç. Dr. Murat Kocamaz
Prof. Dr. Murat Pehlivan
Prof. Doç. Mustafa
Murat İnceoğlu
Prof. Dr. Önder Özgener
Doç. Dr. Serdal Temel
Araş. Gör. Dr.
Şevket Karacancı
Yrd. Doç. Ural
Gökay Çiçekli
Yrd. Doç. Dr.
Yücel Başpınar
Uzm. Evren Çukular
Uzm. Ezgi Turunç
Uzm. İsmail Öztürk
Uzm. Mustafa Cenk Erbil
Uzm. Nursel Kaya
Uzm. Seda Genç
Uzm. Seda Nur Kaya
Uzm. Seyfettin Demir
Uzm. Ayşegül
Nalbantoğlu
Uzm. Yrd. Doç. Dr.
Emel Sokullu
Uzm. Yrd. Doç. Dr.
Dilek Ongan
Uzm. H. Ahmet Uran
Yrd. Doç. Dr. Halil Koyu
Doç. Dr. Kutlay Sever
Doç. Dr. Mustafa Can
Yrd. Doç. Dr. Osman Akın
Yrd. Doç. Dr.
Sedat Yalçınkaya
Yrd. Doç. Dr. Şuayyip
Doğuş Demirci
Doç. Dr. Zeynep Şenyigit
Dr. Tuğbanur Özen
Prof. Dr. Arif Hepbaşlı
Yrd. Doç. Dr. Mahir Kutay
Prof. Dr. Mustafa
Gündüzalp
Yrd. Doç. Dr. Özgür
Kabadurmuş
Araş. Gör. Selin Küçük
Doç. Dr. Yiğit Kazançoğlu
Doç. Dr. Şevkinaz
Gümüşoğlu
Uzm. Necip Atılgan
Uzm. Simla Şahin
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2011 yılından bu yana sanayi ve akademi dünyasını
buluşturan İAOSB Üniversite-Sanayi Eşleştirmesi
(ÜSE 2017) etkinliği, bu yıl üniversite rektörlerini de
ağırlayarak, görüşmelerde rekor katılım sağladı.

Etkinliğe Ege Üniversitesi,
Celal Bayar Üniversitesi, Dokuz
Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Yaşar
Üniversitesi’nde tekstil, kimya,
malzeme, sağlık, biyoloji, makine,
bilişim, enerji, iktisadi ve idari
bilimler gibi farklı disiplinlerde
çalışan 49 akademisyen ile tekstil,
kimya, makine, otomotiv, plastik,
sağlık, bilişim gibi birçok farklı
alanda faaliyetine devam eden 36
İAOSB firmasından 70 temsilci
katılım göstermiş, 114 ikili görüşme
gerçekleşmiştir.
Akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde
ticarileşmesine ilişkin faaliyetleri
yürüten, sanayicilerin ve yatırımcıların araştırmacılarla buluşmasını
hedefleyen organizasyonlar olan
Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)
İzmir iş dünyası ile teknolojiyi buluşturan arayüzler olarak etkinliğe
davet edilmiştir. Bu kapsamda; EÜ
EBİLTEM TTO, Yaşar Üniversitesi
BTTO, İKÇÜ TTO, İYTE Atmos-

fer TTO; ÜSE’ye katılarak firmalar,
üniversiteler ve farklı TTO’lar arasında yeni işbirliklerinin oluşmasına
katkı vermiştir.
Yine etkinlik kapsamında bu yıl,
EÜ EBİLTEM TTO’nun temsilciliğini yürüttüğü Avrupa İşletmeler
Ağı (EEN) projesi ve Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu

(ÜSİMP) İnovasyon Karnesi uygulamaları için ayrılan masalarda hem
akademisyenlere hem de firmalara
bilgilendirmeler yapılmıştır. İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi Merkezi
Araştırma Laboratuvarları Koordinatörlüğü de etkinliğe katılarak,
firmalara laboratuvar çalışmaları
hakkında bilgiler vermiştir.
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İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, Ege Ekonomik Forum’da Ege Bölgesi’ni inovasyon, verimlilik ve dış
rekabet açılarından değerlendirirken, Bölge’nin büyüme
stratejileri hakkında da ayrıntılı bilgi verdi.

E

konomi Bakanlığı’nın
desteği ile Küresel
Gelişmeler Işığında
Bölgesel Vizyon ana
temasıyla Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı tarafından İzmir’de düzenlenen Ege Ekonomik Forumu; Türkiye sanayine,
ekonomisine ve siyasetine yön
verenleri bir araya getirdi. İzmir’in
ve Ege Bölgesi’nin ekonomik
potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesinin yolunu açacak görüş ve
önerilerin gündeme getirilmesini
hedefleyen forumda; uygulamaya
dönüşebilecek ekonomik, sosyal
ve uluslararası politikalar tartışılırken, bu görüşmelerden elde edilen
raporlar ışığında somut çıktıların
kazanılması hedefleniyor.
Başbakan Binali Yıldırım,
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,
Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma
Bakanı Dimitri Papadimitriou,
Yunanistan Kuzey Ege Eyalet
Valisi Christiana Kalogirou,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi
Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu, İzmir Atatürk
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş,
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Ender
Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem
Demirtaş, İzmir Ticaret Borsası
(İTB) Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı
Birlikleri Koordinatör Başkanı
Sabri Ünlütürk’ün de aralarında
bulunduğu sanayi ve siyaset camia-

sının temsilcileri, Ege Ekonomik
Forumu’nda Ege Bölgesi’ne ilişkin
değerlendirmelerini paylaştılar.
Forumun ilk gününde düzenlenen “Ege Bölgesi Ekonomisi ve
Sanayisi” başlıklı oturum, İzmir
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, Ege Bölgesi Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ender Yorgancılar, Ege Serbest
Bölge’nin Kurucusu ve İşletmecisi ESBAŞ’ın CEO’su Dr. Faruk
Güler, İnci Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Perihan İnci, Dokuz
Eylül Üniversitesi İİBF akademisyenlerinden Prof. Dr. Yaşar Uysal,
Denizli Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci ve
Türk Eximbank Genel Müdürü
Adnan Yıldırım’ın katılımlarıyla
Ege İhracatçılar Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk’ün
moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
İzmir Atatürk Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, Ege
Bölgesi’ni inovasyon, verimlilik
ve dış rekabet açılarından değerlendirirken, Bölge’nin büyüme
stratejileri hakkında da bilgi verdi.

Ege Bölgesi’nin incisi olarak tabir
edilen, en yüksek nüfusa sahip
Ege şehri olan İzmir’den örnekler
vererek konuşmasına başlayan
Uğurtaş, yatırımcı için yetişmiş iş
gücünün, lojistik olanakların, hammaddeye ve pazara yakınlığın çok
önemli olduğuna dikkat çekerek,
İzmir’de tüm bu imkanların bir
arada olduğunu söyledi.
Büyüme stratejisinin belirlenirken; öncelikle güçlendirilmiş,
gelişmiş ülke standartlarının üstünde bir alt ve üstyapı planlamasının
yapılması gerektiğinin altını çizen
Uğurtaş, konuyla ilgili alt başlıkları
şöyle sıraladı:
“Ulaşım ağlarının güçlendirilmesi, sosyal ve kültürel altyapının
geliştirilmesi, kentsel dönüşüm
ile yaşam kalitesinin arttırılması,
kentsel ve kırsal altyapının iyileştirilmesi, turistik alanların düzenlenerek gelir getirici faaliyetlere
yöneltilmesi gerekir. Bir diğer
öncelikli alanımız ise işletmelerin
rekabet güçlerinin arttırılması için
üretimde verimlilik-yenilik-kalite
yönlerinin geliştirilmesi ile ulusal
ve uluslararası pazar paylarında
artış sağlanmasıdır. Bunun için de
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Ege’nin stratejisi belirlenirken her kesimin görüşünün
harmanlanmasını isteyen Uğurtaş, “Paydaşlar bir araya gelir,
yerel yönetimler destekler, Ankara da bu stratejinin arkasında
olursa, raporlar o zaman somut çıktılara ulaşır” dedi.
Bölgesel Ar-Ge ve yenilik kapasitelerinin geliştirilmesi, işletmelerde
kurumsallaşmanın sağlanarak,
üretim ve pazarlama kapasitelerinin arttırılması, kümelenmelerin
oluşturulması ve düzenli sanayileşmenin sağlanması, OSB’lerin verimli kullanılarak cazibe merkezleri
haline getirilmesi ve sanayileşmenin
OSB’lerin içine alınması, üretim ve
hizmet altyapılarının geliştirilmesi,
sektörel bazda verimlilik ve ekonomik çeşitliliğin sağlanması, istihdam
ve işgücünün arttırılması, eğitim ve
sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi,
sosyal hizmetlerin güçlendirilerek
göç ile gelen olumsuzlukların en aza
indirgenmesi gerekir.”
İzmir potansiyelinin daha
verimli değerlendirilerek, yapılması
gereken çalışmalara da değinen
Uğurtaş, “Ege Bölgesi’nin lokomo-

tifi olan İzmir, İller Arası Genel Rekabetçilik Endeksi’nde 31 puan ile
3. sırada yer alıyor. Beşeri Sermaye
Alt Endeksi’nde 4., Yenilikçilik Alt
Endeksi’nde 6., Yaşanabilirlik Alt
Endeksi’nde 4. sırada yer alıyor.
Tüm bu verileri el birliği ile geliştirmek, kentimizi ve Bölgemizi daha
üst seviyelere taşımak zorundayız”
ifadesinden bulundu.

Eğitimsiz gelişmeden
söz edilemez
Sanayi stratejisi içerisinde diğer
tüm alanlarda olduğu gibi eğitimin
en büyük rolü üstlendiğine dikkat
çeken Uğurtaş, özellikle teknik lise
ve teknik üniversite konusunda
ülkemizdeki eksikliğin bir an önce
giderilmesi gerektiğini söyledi.
Uğurtaş, konuyla ilgili sözlerini
şöyle sürdürdü:

“Ege Bölgesi’nin sanayi stratejisini konuşurken teknik liseleri
ve teknik üniversitelerin nicelik ve
nitelik bakımından eksikliklerini
de göz ardı edemeyiz. Teknik lise
ve üniversitelere kamunun ve diğer
vakıfların destek olması gerekir ki
sanayide gelişimden bahsedebilelim. Ülkemizin çok nitelikli teknik
üniversitelere ve liselere ihtiyacı
var. Bunun yanı sıra Ar-Ge ve
inovasyondan bahsediyoruz, bunu
başarmamız için öncelikle ailelerin fen fakültelerine gençlerimizi
yönlendirmesi lazım. Devletimiz ve
biz sanayiciler, fen fakültelerinden
mezun olan öğrencilere ayrıcalıklı
ücret imkanı sunmalıyız ki Ar-Ge ve
inovasyonu geliştirebilelim.
Ben de mühendisim. Biz uygularız ancak Ar-Ge’nin temelinde fen
fakülteleri yatar.”
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Strateji için çok görüş,
ortak karar gerekir
Bölge stratejisi belirlenirken
yerel yönetimlerin, Oda temsilcilerinin, STK yöneticilerinin ve
siyasilerin de görüşlerinin
alınarak harmanlanması gerektiğine dikkat çeken Uğurtaş, “Ancak
bu paydaşlar bir araya gelir, yerel
yönetimler destekler, Ankara da
bu stratejinin arkasında olursa, işte
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o zaman hazırlanan raporlar somut
çıktılara ulaşır. Egeli bakış açısı bireysellikten yana ama Anadolu’da
birlikte çalışabilme özelliği var.
Eğer Bölgemizi olduğu noktadan
daha ileriye taşımak istiyorsak hep
birlikte hareket etmesini öğrenmek
ve bunu başarmak zorundayız”
dedi.
Ege Bölgesi’nin sanayi stratejisini değerlendiren Uğurtaş,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şu an bulunulan nokta değerlendirilirken; ‘sektörel yoğunlaşmalar ile bu sektörlerin kapasite
kullanım oranları birbirini destekler rakamlarda mıdır? Sektörlerin
uluslararası pazarlardaki yeri ne
durumdadır? Sektörel ithalat ve
ihracat dengeleri nasıldır? Sektörlerin teknoloji kullanımları hangi
düzeydedir? Sektörlerin Ar-Ge ve
inovasyon çalışmaları ne düzeydedir? Katma değerli üretim çizgileri
nerededir? soruları sorulmaktadır. Bu sorulara verdiğimiz cevap
ise kısaca ‘Ege Bölgesi pek çok
yönden ulusal bazda diğer bölgelere göre daha iyi durumdadır’
olmaktadır. Halbuki; ‘bu durum
uluslararası rekabet arenası için
yeterli midir ve Ege’nin dünya
pazarlarındaki yeri bu mu olmalı?’
soruları sorulmalıdır. Bu noktada doğru çizgiyi bulmak için;
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anahtar sektörler tespit edilmeli,
ileri teknolojiye dayalı sanayiler,
yenilenebilir enerji, turizm, lojistik,
tarım ve tarıma dayalı sanayiler
geliştirilmelidir. Ege Bölgesi’nin
kilit sektörleri belirlenerek; Ar-Ge,
inovasyon ve yenilik alanlarında
bu sektörlere odaklanılmalı, bu
sektörlerin uluslararası rekabet
edebilirlik düzeyleri arttırılmalı, nitelik ve nicelik bakımından uygun
ve yeterli insan kaynağı sağlanmalı,
Bölgesel mesleki eğitim programları bu önceliklere odaklanmalı,
KOBİ’lerin finansmana ulaşımı
kolaylaştırılmalı, Bölgesel teşviklerden vazgeçerek, sektörel ve
proje bazlı teşviklerin gelişmesi
sağlanmalıdır. Katma değeri yüksek, aynı zamanda yüksek teknoloji
üreten, Ar-Ge ve inovasyonu ön
plana alan, nitelikli firmalarla
dolu teknoparklarının sayısını
artıran bir yapıya sahip olmamız
gerekir. Siyaset, sanayi ve ekonomi dünyasına yön veren isimlerin
değerli görüşlerinin paylaşıldığı
bu platformdan çıkan sonuçların
sanayiciler ile paylaşılması, sanayicilerin farkındalığının arttırılması,
bizim de bunları içselleştirmemiz
gerekir.”

Katma değeri yüksek
ürünle yol alabiliriz
Ege Serbest Bölge’nin Kurucusu ve İşletmecisi Dr. Faruk Güler
de yapılan işlerden farklı çalışmalara imza atılmadığı müddetçe ‘refah
seviyesinin’ artmayacağına dikkat
çekti. Bunu başarmak için herkesin
zihniyetini değiştirmesi gerektiğini
vurgulayan Güler, “Önümüzde var
olan tehlikeleri bilmemize rağmen
organize olmada yavaş kalıyoruz. Yapamadığımız şey hareket
eksikliğimiz. Bunu ancak eğitimle
karşılayabiliriz” dedi.
Türkiye’nin ancak katma
değeri yüksek ürünler üreterek yol
alabileceğini vurgulayan Güler,
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İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Uğurtaş, “Anahtar sektörler tespit edilmeli, ileri teknolojiye dayalı sanayiler,
yenilenebilir enerji, turizm, lojistik, tarım ve tarıma
dayalı sanayiler geliştirilmelidir” ifadesinde bulundu.

“Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri
arasında ihracatının kg değerini 3,5
dolara yükseltmek de yer alıyor.
Bu rakam, günümüzde Almanya ve
Güney Kore’nin ulaştığı rakamdır.
Bunu başarabilmek için hepimizin
bu yolda ilerlemesi ve katma değeri
yüksek ürünler üretmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Strateji planını uygulanabilir
hedeflere dönüştürmeliyiz
İnci Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Perihan İnci de şirketleri
hakkında bilgi vererek Ege Bölgesi
için hazırlanan stratejilere ilişkin
açıklamalarda bulundu. İnci, “Ege
Bölgesi’nde çalışmalarını yürüten
Kalkınma Ajansları tarafından
hazırlanan strateji planı devletin
yaptığı stratejiye doğru gidiyor.
İzmir Kalkınma Ajansı’nın vizyonu; bilgi, yenilik, tasarım üreten,
Akdeniz’in çekim merkezi olan bir
İzmir’i ortaya çıkartmak… Bu plan
ile güçlü ekonomi, yüksek yaşam
kalitesi ve başarılı toplum hedeflen-

miş. 5 ana başlık altında 24 hedef
belirlenmiş. Sanayiciler olarak
biz bu çalışmadan tüm teşviklerin
KOBİ’lerin geliştirilmesi üzerine
olduğunu anladık. Bu da Endüstri
4.0 ile mümkün kılınıyor. Ancak
bunun yatırımı maliyetli olacağı için
Endüstri 4.0 büyük işletmelerde
başlıyor. Bu nedenle Endüstri 4.0’a
yönelik teşviklerin olması gerekiyor
diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra
bu gelişmeye paralel olan dijital
dönüşüm için de kaliteli eğitilmiş
gençlere ihtiyacımız var. Bunun için
de eğitim sistemimizi değiştirmemiz
gerekiyor. Strateji planlarını uygulanabilir hedeflere dönüştürmeliyiz”
ifadesinde bulundu.

Ege Bölgesi Türkiye’nin
Silikon Vadisi adayıdır
Denizli Sanayi Odası Başkanı
Müjdat Keçeci de, Denizli’nin Türkiye ekonomisindeki yerini paylaşarak, Ege Bölgesi’nin ulaştığı gücün
altyapısında yer alan unsurları şöyle
sıraladı:

“Gelişmiş sosyo-ekonomik
yapısı, nitelikli insan kaynağı,
İzmir Limanı’nın en önemli ihracat
limanlarından birisi olması, uzun
kıyı şeridi sayesinde deniz ulaşımına
imkan sağlaması, doğal hammadde kaynakları, yenilenebilir enerji
kaynaklarının bulunması, endüstriyel bitki tarımının olması, yabancılarla olumlu iletişim kurmaya
yatkın insan yapısı, ilk ihracat yapan
bölge olma yapısıyla uluslararası
rekabeti tanıması, telekomünikasyon sistemlerinin gelişmiş olması,
kadın istihdamının yüksek olması
ile Ege Bölgesi diğer Bölgelerden
daha başarılı rakamlar elde etmeyi
başarmıştır.”
Çok sektörlü bir yapıya sahip
olan Ege Bölgesi’nde; tarım, turizm
ve sanayinin kendi içinde çeşitlilik
gösterdiğine dikkat çeken Keçeci,
bununla birlikte sektörel çeşitlilik
açısından üst sıralarda yer alan
Ege’nin uzmanlaşma konusunda
ülke genelinin gerisinde kaldığını
söyledi.
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Mevcut firmaların rekabet
gücünün ve nitelikli istihdamın arttırılması, ulaşım, iletişim ve sosyal
alanlar başta olmak üzere alt-üst
yapının güçlendirilmesi, sürdürülebilir başarılı çevre politikası ile Ege
Bölgesi’nin gelecek 10 yıl içinde
ciddi bir ilerleme kaydedeceğine
inandığını vurgulayan Keçeci,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Teknolojik yatırımların üst
düzeyde desteklenmesi halinde
Ege Bölgesi, Silikon Vadisi olmaya
adaydır. Teknolojiyi üreten genç
beyinlerimiz sosyal dünyanın içindeler. İzmir, diğer iller arasında
en çok tercih edilen il konumundadır. Bu, dengeli bir gelişim planı
uygulanmadığının göstergesidir.
İleri teknolojili ürünler üretebilir,
yabancı ortaklık kurabiliriz. Sanayi
stratejimizi ileri teknoloji üzerine
kurmalıyız. Ege Bölgesi’ni ulusal
ve uluslararası ölçekte rekabetçi
kılmanın yolu, sanayinin rekabet
gücünü arttırmaktan geçiyor. ArGe ve yenilik çalışmalarını ilerleterek insanımızın hayat standardını
yükseltebiliriz. Bölgemizin Ar-Ge
ve yenilik altyapısının iyileştirilmesi, insan kaynağımızın niteliğinin
geliştirilmesi, patent ve buluşların
ticarileştirilmesi, ekosistemin
güçlendirilmesi, firmaların finansa
kolayca erişebilmesinin sağlanması
gerekir.”

Dünya ticareti, Türkiye’nin
üretim anlayışı ile aynı değil
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF
akademisyenlerinden Prof. Dr.
Yaşar Uysal da, bulunduğumuz
çağı ‘bilgi, yenilik ve rekabet çağı’
olarak tanımlayarak, paranın kolay
kazanıldığı böyle bir dönemde
sanayici olmayı ‘maça 1-0 yenik
başlamak’ benzetmesi ile açıkladı.
Dünya ticaretinin Türkiye’deki
üretim anlayışı ile örtüşmediğinin
altını çizen Uysal, ülkemizde,
insanların geliri arttıkça daha az
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talep edilen malların üretildiğine
dikkat çekti. Her şeyden önce bu
verinin sorgulanması gerektiğini
vurgulayan Uysal, Türkiye’nin
dünyadaki yerine ve yapılması gereken çalışmalara ilişkin görüşlerini şöyle özetledi:
“Dünya dönüşümleri yaşarken
Türkiye nerede? Küresel rekabet
endeksinde biz neredeyiz?
Bu soruların yanıtlarını bulmak
gerekir. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmeyi hedefleyen Türkiye, şu anda 53. sırada yer
alıyor. İş yapma kolaylığı açısından
Türkiye, 190 ülke arasında 69., işe
başlama açısından 79. Sırada yer
alıyor. Türkiye toplumsal gelişme açısından üretimde sanayi,
tüketimde bilgi çağında yer alıyor.
Ürettiğimiz ürün ile dünyadan gelen talep deseni örtüşmüyor. Cari
açık da işte budur; talep deseni ile
üretim deseni arasındaki farktır…
Kapitalizm açısından da finansman kapitalizminden borçlanarak
faydalanıyoruz. Daha çok montaj
sanayi ile Endüstride 4.0 gibi değil,
2.0 aşamasında gibiyiz…”

Üretme, müteahhit ol
Ege Bölgesi’nin gelir düzeyini de değerlendiren Uysal, Ege
Bölgesi’nde GSYH içinde aldığı
pay ile öne çıkan illeri İzmir,
Manisa, Denizli ve Uşak olarak sıraladı. Uysal, söz konusu tablonun
Ege Bölgesi’nde sanayi kültürü
anlayışının olduğunu gösterdiğini
söyledi.
Uysal, Türk sanayinin en büyük
problemleri arasında yüksek faiz
düşük kur politikasının yer aldığına dikkat çekerek, konuyla ilgili
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu konu söylenenden daha
ciddi bir ‘sanayiden uzaklaşmayı’
beraberinde getiriyor. Bu küresel
bir tuzaktır. 1998 yılında 100 birim
sanayi ürünü ile 100 birim inşaat
ürünü alınırken, şimdi 100 birim
sanayi ürünü ile 30 birim inşaat
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ürünü alınıyor. Yani, ‘üretmek
yerine git müteahhitlik yap’ deniliyor. Bu da bizi dışarıya daha çok
borcu olan bir ekonomi haline getiriyor. Bir karar verirken; yatırım,
üretim, ihracat konusunda dünün
tecrübeleri yerine geleceğin bilgilerine bakmak zorundayız. Zihinsel
olarak bu dönüşümü yaratmak zorundayız. Newton fiziğinin getirdiği determinist mantığı değiştirmeli,
biraz kuantum ile ilgilenmeliyiz.
Dünya bir sentez çağına giriyor.
Sentezci ürünler pazarlamalı,
sentezci yatırımlar yapmalıyız.
Bugün başarılı dediğimiz ülkeler
bir ürün üretiyorlar, artan verimden azalan verime geçildiğinde ise
yeni bir ürüne geçiyorlar. Bizim de
dönüşüme geçmemiz gerekiyor.
Telefon aldığınızda, ‘bozulursa
benim teknik servisim dışında
bir servise yaptırırsan garantisini
kabul etmem’ diyor, yani üreticitüketici arasındaki ilişkiyi sattıktan sonra bitmeyen bir yapı içine
dönüştürüyorlar. Bu durumda biz
konuşmak yerine kolları sıvamaya
başlamalıyız. Herkes üniversite
sanayi işbirliği konuşuyor. Bilişim
parklar, agro-parklar kuralım.
Mesela özellikle tarımsal ürün, tohum, gübre üretimi gibi üçlü yapıyı
İzmir’e yerleştirebiliriz. İnsanlar
büyük ölçekli yatırımlara girmek
istemiyor. Yatırımın başlamasından itibaren kapsayan bir teşvik
modeli getirmemiz gerekiyor.
Unutmamak gerekir ki bu dünya
düzeninde ya yenileceğiz ya da
yenileneceğiz.”

Ege Bölgesi’ne tam destek
Eximbank’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Türk Eximbank
Genel Müdürü Adnan Yıldırım,
Eximbank’ın finansman enstrümanlarını büyüterek yenilerini
eklediklerini söyledi.
Bugüne kadar Türk Eximbank
olarak ihracatçıya 33 milyar
dolarlık destek verdiklerini ifade
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eden Yıldırım, 2017 sonunda bu
rakamı 40 milyar dolara çıkartmayı
hedeflediklerini söyledi. Yıldırım,
Türkiye ihracatının yüzde 26’sını
desteklediklerine vurgu yaparak,
“Türk Eximbank olarak birçok ilki
Ege Bölgesi’nde başlattık” diye
konuştu.

Sanayi 4.0 için önce Eğitim 4.0
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ender
Yorgancılar da, yerinde saymayan,
sağlam adımlarla ilerleyen bir
Türkiye için önce eğitim sisteminde
önemli reformlar yapılması
gerektiğini söyledi. Her ülkenin
farklı bir sistemi ve başarıyı
yakalama yöntemi olduğuna dikkat
çeken Yorgancılar, konuyla ilgili
şunları söyledi:
“1980’li yıllarda kişi başı milli
gelirimizin aynı olduğu Güney
Kore’nin söz konusu geliri bugün
42 bin dolarlara çıkarken, biz 9
bin dolarlardayız. Demek ki bir
şeyleri eksik yapmışız. EBSO

olarak özellikle Sanayi 4.0 ile
ilgili çalışmalara eğiliyoruz. Bu
süreçte şunu gördük ki Sanayi 4.0
için Eğitim 4.0 yapmak gerekir
önce. Eğitim sistemini oturtmadan
buradan bir sonuç beklemek
hayalden başka bir şey değil ne
yazık ki. Öğretmenler öğrencileri
ile Güney Kore’de 15 saat,
Finlandiya’da ise 3 saat bir arada
oluyor. Sonuca baktığımız da ikisi
de birbirinden başarılı modelleri
temsil ediyorlar, peki hangisi doğru?
Doğru eğitim modelinin bulunarak
Türkiye’de uygulanması gerekiyor.
Eğitimdeki değişim de ancak devlet
politikası ile yapılır.”

Geleceğin sektörlerine
odaklanmalıyız
Eğitimdeki değişimin ardından
yakalanacak olan Sanayi 4.0’da
konuşulan konuların başında
akıllı üretim ve akıllı fabrikaların
geldiğini bildiren Yorgancılar, kıt
kaynakların tükenecek olmasından
dolayı yenilenebilir enerji

kaynakları, küresel ısınma nedeni
ile organik tarım, sağlık sektörü ve
yeni nesil şehirler konularının da
geleceği şekillendirecek başlıklar
arasında yer aldığını söyledi.
Yorgancılar ayrıca, Sanayi 4.0’ın
yüzde 89 oranında fırsat olarak
görülmesine rağmen sanayicilerin
yüksek maliyet rakamlarından
dolayı girişimde bulunamadıklarına
dikkat çekerek, konuyla ilgili devlet
politikası geliştirilmesi gerektiğine
dikkat çekti.
İzmir’de 64 değişik sektörde
faaliyet gösterildiğini hatırlatan
Yorgancılar, özellikle bilgi
ve iletişim teknolojisi, sağlık
biyoteknolojisi, akıllı tekstil, makine
sanayi ve yenilenebilir enerji
sektörlerinin geleceğin üretim
alanları olacağını vurguladı.
Türkiye’de sanayicilerin ‘yap-sat’
yerine ‘al-sat’ modelini uyguladığını
ifade eden Yorgancılar, “Türkiye’de
önemli girişimciler var. İmkan
verildiği takdirde yapılacak çok da iş
var” dedi.
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Özel İAOSB Nedim Uysal MTAL
yeni döneme kapılarını açtı

Ö

zel İAOSB Nedim
Uysal Mesleki ve
Teknik Anadolu
Lisesi, 2017-2018
Eğitim-Öğretim yılının açılışını konferans
salonunda düzenlenen törenle
gerçekleştirdi. İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş başta
olmak üzere yönetim kurulu üyeleri
ve okula ismini veren Norm Grup
Onursal Başkanı Nedim Uysal’ın
katılımlarıyla gerçekleştirilen törende, öğrenciler keyifli sunumlara
imza attılar.
Yeni eğitim-öğretim yılında
öğrencilere başarılar dileyerek
sözlerine başlayan İAOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş,
Türkiye’yi geleceğe taşıyacak in-

sanlar yetiştirme hedefi ile çıktıkları yolda gerek akademik kadro
gerekse fiziksel donatılar bakımından Türkiye’de örnek gösterilen bir
okula imza atmanın mutluluğunu
yaşadıklarını söyledi.
Uğurtaş, “Okulumuzu gezen
bakanlar ve milletvekilleri ‘burası
üniversite olmalı’ diyorlar. En son

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü
okulumuzu ziyarete geldiğinde, ‘bizim, organize sanayi
bölgeleri içerisinde kolejler
kurma hayalimiz vardı; görüyorum ki siz fazlasıyla bunu
gerçekleşirmişsiniz, hepinizi
kutluyorum’ dedi ve Sayın Bakan
her ziyaret ettiği yerde okulumuzdan bahsediyor. Fiziksel üstünlük
bir yanda, akademik anlamda da
oldukça iddialıyız” dedi.

Örnek oluyoruz
Hayal kurmadan başarıdan
bahsedilemeyeceğine dikkat çeken
Uğurtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye gibi gelişen ve gelişmekte olan tüm ülkelerin yolu
beşeri sermayeden, yani sizlerden
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geçiyor.
Sizler iyi
eğitim almazsanız, ülkenin bugünkü dünya şartlarında rekabetçi
bir yapıya bürünme şansı yok.
Türkiye’nin eğitim kalitesine baktığımız zaman çok vahim bir tablo
ile karşı karşıya kalıyoruz. Şöyle
ki; Türkiye’nin başarılı öğrenciler yetiştirme oranı yüzde 3 iken
Singapur’da bu rakam yüzde 25’e
ulaşıyor. Binde 3’lük bir başarı
oranıyla biz nasıl yol alabiliriz?
Matematikte 72 ülke arasından
50. sıradayız… Okuduğunu anlama konusunda 33. sıradayız…
Tüm bunlara bağlı olarak; biz
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
olarak nitelikli, iyi eğitimli gençler
yetiştirip; sanayimize ve ülkemize
başarılı gençler kazandırılabileceğini göstermek için buradayız.
Bunu gösterecek olan sizlersiniz.
Biz var gücümüzle yanınızdayız
ancak hikayeyi yazacak olan sizlersiniz.”
Okulun kurulmasında büyük
emeği geçen duayen sanayici,
Norm Grup Onursal Başkanı
Nedim Uysal’a da maddi-manevi
desteklerinden dolayı teşekkür
eden Uğurtaş, “Önemli olan okul
açmak değil, başarıyla o okulları
yaşatabilmektedir. Tüm gücümüzle bunun için çalışıyor olacağız”
ifadesinde bulundu.
Ar-Ge ve Ür-Ge ile ilerlemeyi
hedefleyen ülkemizin temel bilim-

lere yönelik konusunda donanımlı
mezunlar hazırlaması gerektiğine
dikkat çeken Uğurtaş, öğretmenlerden 7 tane istekte bulunarak,
şunları söyledi:
“Değerli öğretmenlerim;
sizlerden 7 tane ricam var. Gençlerimizin; küresel beceri, eleştirel
düşünme ve iş birliği, zihinsel
çeviklik ve esneklik, inisiyatif alma,
sözlü ve yazılı iletişim, veri analizi
ve hayal kurma becerilerini geliştirme odaklı yol alalım ki ülkemizi
sağlam ellere emanet edebilelim.
Tüm gençlerimize başarılı bir yıl
diliyorum.”

Uysal’dan başarı dileği
Okula adını veren Norm Grup
Onursal Başkanı Nedim Uysal
da, OSB içinde yer alan bir eğitim
kurumunda olmanın avantajlarına
dikkat çekerek velilere seslendi:
“Evlatlarınızın geleceği konusunda içiniz rahat olsun. Her bir
öğrencimiz pırıl pırıl parlıyor. Bu
nedenle böyle bir okulun açılmasına sebep olan İAOSB Yönetim
Kurulu’na teşekkür ediyor, tüm
gençlerimize başarılar diliyorum.”

Atatürk ilkelerine bağlı
çözüm üreten gençler…
Okul Müdürü Satı Çalışkan ise,
2016-2017 yılında tüm öğrencile-
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rin bir üst sınıfa geçme başarısını
gösterdiğini hatırlatarak, “Bu
öğretim yılında 12. sınıfa devam
eden öğrencilerimiz geçtiğimiz
yaz döneminde Bölgemiz işletmelerinde 40 günlük staj çalışması
yaparak; iş yeri koşullarını, çalışma
disiplinini, gerçek üretim ortamlarını tanıdılar. Tüm bu çalışmalar
onların daha da olgunlaşmasını,
hayata ve geleceğe farklı bakmalarını sağladı. İnanıyorum ki bu
deneyim ve kazanımlarını kendilerinden sonra gelen arkadaşlarına aktaracak, onlara iyi örnek
olacaklardır. 12. sınıf öğrencilerimiz aynı zamanda okulumuzun ilk
mezunları olacaklar. Dolayısıyla bu
öğretim yılı içerisinde üniversite sınavına girecekler. Öğrencilerimizle
haftasonları da dahil olmak üzere
çalışmaya başladık” diye konuştu.
Çalışkan, Özel İzmir Atatürk
Organize Sanayi Bölgesi Nedim
Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi olarak; demokrasiyi yaşam
biçimi olarak benimsemiş, Atatürk
ilke ve inkılaplarına bağlı, Cumhuriyetimizin temel değerlerine
sahip çıkan, değişikliklere uyum
sağlayan, sorumluluk alabilen ve
çözüm üreten 21. Yüzyıl dünya
vatandaşları yetiştirmeye devam
edeceklerini sözlerine ekledi.
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Yolundan ilerleyen
milyonlar ‘Ata’sını andı

T

ürkiye
Cumhuriyeti’nin
kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk, aramızdan
ayrılışının 79. yılında saygı, sevgi ve
özlem ile tüm yurtta anıldı. İzmir
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Meydanı’nı dolduran 7’den
70’e yüzlerce kişi, Ata’sına saygı
duruşunda bulunarak, saat 09:05’te
Ulu Önder’i gözyaşları ile yad etti.
Özel İAOSB Nedim Uysal
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri, İAOSB Mesleki Eğitim
Merkezi ve Gelişim Koleji İAOSB
Anaokulu öğrencileri, Mustafa
Kemal Atatürk’ün heykelinin önüne
çiçekler bıraktılar. İAOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, bize

bu vatanı kazandıran Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı
yolda ilerleyen öğrenciler yetiştirerek, ülkenin geleceğine hizmet
etmeyi bir borç bildiklerini söyledi.
Atatürk Meydanı’ndaki tören, öğrencilerin anma gösterileri ile sona

erdi.
Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde
devam eden 10 Kasım anma
töreninde konuşan okul müdürü
Satı Çalışkan, “Atamızı her yıl daha
çok anlıyoruz. Onu anıyoruz ama
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her yıl daha önce bilmediğimiz
bir yönünü daha bilerek anıyoruz.
Atatürk, her yıl, bir yıl öncesine
göre gözümüzde daha da büyüyor,
saygımız ve hayranlığımız daha da
artıyor. Bu gün, dünyada yaşanan
olayları gördükçe, O’nun bizim için
bir şans, bir armağan, bir mucize olduğunu anlıyoruz. Çünkü,
liderliğinde, çok zor koşullarda
kazanılan Kurtuluş Savaşı ve
kurulan Cumhuriyet sayesinde
ülkemiz bağımsız, milletimiz huzur
içindedir. Mustafa Kemal Atatürk;
yaratıcılığı, zekası, becerisiyle 20.
yüzyılın tarihsel gidişini yönlendirmiştir. Çanakkale’de emperyalizmi
yenmiş, ardından Milli Kurtuluş
Savaşını kazanarak, dünyanın en
saygın ve çağdaş devleti olan Tür-
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kiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Bu
gelişmeler sonucunda; İngiltere’de
hükümet ve Yunanistan’da Kral
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devrilmiş, İstanbul’da ise bir
saltanat yıkılmıştır. 10 Kasımlar,
Türk Milleti için Atatürk’ü anma
günü olduğu kadar, aynı zamanda
O’nun ideallerini gerçekleştirme
konusundaki kararlılığı gösterme
günüdür. Türk Gençliği, Ata’sının
kendilerine bıraktığı ve kararlılıkla
sahip çıktığı Cumhuriyeti, daima
daha iyi bir geleceğe taşıma azim
ve kararlılığında olacaktır. Ülkemizi daha güçlü, daha kalkınmış,
daha etkin bir ülke haline getirme yolunda atılan her adımın,
Atatürk’ün kutsal hatırasına en
anlamlı saygı olduğuna inanıyor,
aramızdan ayrılışının 79. yılında
rahmet ve özlemle anıyoruz” dedi.
Tüm öğrenci ve öğretmenlerin
katılımları ile 10 Kasım’a ithafen
seslendirdikleri oratoryo, törene
katılanlara duygusal anlar yaşattı.
Sunumun ardından kürsüye çıkan
İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Hilmi Uğurtaş, “Bugüne kadar
yaptığım en onurlu, en gururlu
konuşmayı gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyim. Ulu Önderimizin
ışığında yetiştirdiğimiz gençlerin
bu yüreklere dokunan sunumundan etkilenmemek mümkün değil.
Tek tek hepsine bize bu duyguları
yaşattıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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İAOSB sanayicilerinin
‘Dayanışma Gecesi’
zmir Atatürk Organize
Sanayi Bölgesi sanayicileri arasındaki bağın
geliştirilmesi amacıyla
düzenlenerek,
geleneksel hale gelen ‘İAOSB Dayanışma Gecesi’, Etçibaşı Hayal Park
Restoran’da gerçekleştirildi. İAOSB
Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde
düzenlenen geceye; İzmir Milletvekilleri Özcan Purçu ve Atilla Sertel,
Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, Çiğli
Belediye Başkanı Hasan Arslan,
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
Meclis Başkanı Salih Esen, Ege
Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı
Mehmet Ali Susam, Torbalı OSB
Müteşebbis Heyeti Başkanı Hakkı
Attaroğlu, Kemalpaşa OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Kutsi Tuncay, EBSO Geçmiş
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Taşkın, EBSO Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi ve İzmir Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp
Sevimli, İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Ege Giyim
Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu

İ

Başkanı Atınç Abay, Rusya Federasyonu Fahri Konsolosu Rıza Eray
Gürler, Çiğli İlçe Emniyet Müdürü
Metin Esen, İAOSB Geçmiş Dönem
İdare Komitesi Başkanlarından Kadri
Şeker ve Hayrettin Yorgancıoğlu,
İAOSB Geçmiş Dönem Yönetim
Kurulu Üyeleri, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı
Murat Demircan, basının temsilcileri
ve Bölge sanayicileri katıldılar.
Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İAOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Hilmi Uğurtaş, Türkiye’nin
en modern OSB’leri arasında yer alan
İAOSB’nin, bataklık bir araziden
bugünlere geldiğini hatırlatarak,
geçmişten günümüze Bölge’ye hizmet
veren tüm sanayicilere teşekkür etti.
İAOSB’deki arsaların değerinin her
geçen gün artarak, sürekli talep edilmesinden duydukları memnuniyeti
dile getiren Uğurtaş, “Bu değer hepimizindir. Bölgemiz sadece sanayicilerimize sunduğu altyapı hizmetleri ile
değil, aynı zamanda sosyo-ekonomik
ve kültürel yatırımları ile de örnek
bir Bölge olmaya devam etmektedir”
dedi.
Özel İAOSB Nedim Uysal

MTAL’nin akademik kadrosu ve
fiziksel donanımları ile Türkiye’nin
önde gelen okulları arasında yer aldığını vurgulayan Uğurtaş, “Bölgemizi
ziyaret eden bakan ve milletvekillerimizin gittikleri yerlerde okulumuzu
örnek göstermeleri bizi gururlandırıyor. Okulumuza talepler o kadar
fazla ki bu sene 96 olan yeni öğrenci
kontenjanımızı 120’ye çıkartarak,
daha çok çocuğumuza ulaşmaya
gayret ettik. Diliyor ve inanıyoruz
ki bu okulumuzdan mezun olacak
çocuklarımız dilerlerse ara eleman
olarak, dilerlerse en iyi üniversitelerin mühendislik bölümlerine giderek
ülkemizin ekonomisine ve üretimine
ciddi katkı sağlayacaklardır” diye
konuştu.
Gelecek dönem çalışmalarına da
değinen Uğurtaş, yürütülmekte olan
AVM projesi ile okulun giderlerine
yönelik düzenli bir gelir kaynağı sağlanacağını söyledi. Uğurtaş, İAOSB
Eğitim ve Sağlık Vakfı’na tüm sanayicileri çağırarak, güzel işlere atılacak
imzaların devam etmesini de diledi.
Yıldonümü pastasını da, İAOSB
Mevcut ve Geçmiş Dönem Yönetim
Kurulu Başkan ve Üyeleri kesti.

Atatürkorganize
70
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Kıvanç Şen
Kıvanç Şen

Kemeraltı’nda
yaşam
Kemeraltı’nda yaşam
İ

zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
bünyesinde kurularak fotoğraf severlerin bir
arada bulunduğu İAOSB Fotoğrafçılık Kulübü;
bu ayki gezisinde her köşesinden tarih fışkıran,
İzmir’in kalbi, Türkiye’nin en eski çarşılarından
olan Kemeraltı’nı ele aldı. 18 kulüp üyesinin yer
aldığı ve Eğitmen Kıvanç Şen’in öncülüğünde
gerçekleşen gezide her fotoğraf karesine ayrı bir
hikâye sığdırıldı.

İşte fotoğraf severlerin gözünden Kemeraltı…
Tarih boyu, doğu ve batı pazarlarının
İstanbul’dan sonra en önemli bağlantı noktası olan
Tarihî Kemeraltı Çarşısı, dünyanın en büyük açık
hava alışveriş merkezidir. Antik Dönem’den beri
var olduğu bilinen Tarihî Kemeraltı Çarşısı, her seferinde sizi bağrına basarak adeta tarihsel bir şölen
eşliğinde günümüz ile kucaklaşır. Her köşesi ayrı
bir hikâye, ayrı bir yaşamdır. Bundan dolayı da
sanat ile uğraşanların özellikle de fotoğraf sanatçılarının hemen hemen her dönem dikkatini çekmiş
ve ilgi odağı olmuştur. Daha içeri girer girmez
tarihi yapılar içerisinde sıcakkanlı ve güler yüzlü
esnafı sizi karşılar. Kalabalık sokaklarında yürürken hem tarihin nabzını tutabilir hem de gelecek
nesillere fotoğraf sanatı aracılığı ile günümüzdeki
Kemeraltı’nın belgesini bırakabilirsiniz...

Sevinc Zunbuldere
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Ali Küçükekici

Oktay Demirbaş

Aydın Karadaban

Nil Köseoğlu

Fatma Kalınkaya

Cem İnam

45 71
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Av. Hasan DOĞAN

OSBDER Hukuk Müşaviri

epimizin de bildiği gibi, daha önce “Üretim Reform
Paketi Kanun Tasarısı” olarak adlandırılan ve çeşitli
kanunlarda değişiklikler içeren kanun tasarısı, meclisten de geçerek 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7033 Sayılı Kanun olarak adlandırılan bu kanunla, özellikle
OSB Kanunu’nda da bazı değişiklikler yapılmıştır. Çoğu maddesi,
01.07.2017 tarihinde yürürlüğe giren bu torba kanunun OSB’lere
ilişkin kısmı hakkında, iş adamı, hukukçular da dahil olmak üzere
çeşitli kesimlerce olumlu değerlendirmeler yapılmıştır. Ancak objektif olmayan, genel hukuk ilkeleri ve kanun yapma tekniğinden
uzak olan bu değerlendirmelere, aşağıda sunacağımız bazı nedenlerle katılamadığımızı belirtmek isterim.
Bu kanunla, beklentilerin sağlandığı yönündeki olumlu görüşlerin aksine, yeni düzenlemelerin daha çıktığı andan itibaren eskidiği
ve yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu, beklentileri karşılamaktan da çok uzak olduğu, tüm bunların da ötesinde, bu yeni düzenlemelerle kanunun bütünlüğü ve sistematiğinin hiçe sayıldığı, hatta
temel hukuk ilkelerinin dahi gözardı edildiğini ve hepsinden de
öte, adının aksine üretime ciddi bir katkı sunamayacağını söylemek
mümkündür.
Bu bakışımızın ana kaynağını ise Anayasa Mahkemesi, Yargıtay
ve Danıştay kararlarından çıkardığımız hukukun temel ilkeleri, içtihatlar ile bunca mesleki yaşamımızda edindiğimiz hukuk kültürü
ve de bu geçen süredeki mevcut somut durumdan çıkan sonuçlar
oluşturmaktadır.

H

7033 Sayılı
Kanunla OSB
Kanunu’nda
yapılan
değişiklikler
hakkında
değerlendirme

Torba Kanun
Evet, bu kanun bir torba kanundur ve her torba kanununda
olan eksiklikler, doğal olarak bu kanunda da kendisini açık bir
şekilde göstermektedir. Torba kanun olması ise, bizim subjektif
bir değerlendirmemiz değil; kanunun genel sistematiği ve bütünlüğü, hatta diğer kanunlarla olan ilişkisi hatta fiili durumlar yeterince
dikkate alınmadan, salt önceden belirlenmiş amaç doğrultusunda
bazı maddelerde değişiklik yapılmasından kaynaklanmaktadır.
Bu durumu, biraz da; kişinin genel durumu, yaşı, kültürü, işi,
sosyal çevresi vb. unsurlar dikkate alınmadan dikilen elbiseye
benzetmek de mümkündür. İpekten de olsa, kişinin yaşını, sosyal
ve ekonomik konumunu, fiziksel özelliklerini dikkate almadan
giydirilen bir elbise, kişiyi gülünç de kılabilir. Aynı durum, vücudun
genel hali, kan değerleri ve diğer verileri gözetilmeden verilen ilacın yarar yerine zarar vermesinde de söz konusudur ki bu anlamda
bu yeni düzenlemeler genel yapısı itibari ile OSB’lere ve sanayiciye
yarar sunmaktan çok uzaktır.
Bu genel bakış açısıyla düzenlemelere daha yakından bakacak olursak; OSB Kanunu’nun genel yapısı, hangi noktada kamu
hukuku, hangi noktada özel hukuka yaklaştığı dikkate alınmadan
yapılacak değişikliklerin yarar yerine zarar vereceği ve yargısal
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OSBDER Hukuk Müşaviri

süreçte çözülmez sorunlara
neden olacağı, biz hukukçularca
bilinen bir durumdur ki özellikle bu anlamda, kanunun düzenlenmesinde gerekli hassasiyet
gösterilmemiştir.
Buna çok kısa bir örnek
verecek olursak; Kanun’un 17.
maddesinin şimdiki halinde kaldırılmış da olsa, bölge müdürü
dahil, tüm OSB çalışanlarının
4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi
olduğu açıktır. Hal böyleyken,
OSB Kanunu’nun 23. maddesine konulan yeni düzenleme
ile OSB personelinin, bakanlık
tarafından görevden uzaklaştırılabileceği belirtilmiştir ki bu
düzenleme, yukarıda da değinmeye çalıştığımız gibi, kanunun
genel yapısı ve sistematiğine
aykırı ve o yapıyı bozan bir düzenlemedir. OSB Kanunu’nun
5. maddesinde, bir özel hukuk
tüzel kişiliği olduğu açıkça
belirtilen OSB tarafından işe
alınıp hizmet akti ile çalıştırılan
bir kişinin, aktin tarafı olmayan
Bakanlıkça görevden alınması
hukuken mümkün olmadığı ya
da temel ilkelere aykırı olduğu
halde, yine de böyle bir düzenlemenin yapılmış olması
hukuken doğru değildir.
Hizmet akti ile çalışan bir kişiyle kurulan hizmet akti ilişkisini, ancak işvereni yani hizmet
aktinin tarafı olan OSB, sona
erdirebilir ve de ortada bir özel
hukuk ilişkisi varken, konuyu
kamu hukuku kapsamındaymış
gibi değerlendirip, bu yetkiyi
bakanlığa vererek, OSB Kanunun temel yapısı ile çelişkiye
düşülmüştür. Kaldı ki böyle bir
durumda, yani bakanlıkça işten

alınacak bir OSB personelinin,
iş mahkemesinde açacağı dava
sonucu elde edeceği mali hakların sorumlusu da tamamen OSB
olacaktır ki bunun öngörülmemiş olması önemli bir hukuki
yanlıştır.
Dolayısıyla, 7033 Sayılı Kanunla OSB Kanunu’na getirilen
yeni düzenlemeler; hukuk sistematiği ve tekniği yanısıra, diğer
kanunlarla olan ilişki itibari ile
de sorunlu olup, çok sayıda yanlışlar içermektedir. Genel yapısı
ile bu düzenlemelerin; OSB’lere
bir katkı sunmayacağı, aksine,
OSB yönetimlerine yönelik yersiz müdahaleler nedeni ile zarar
vereceği, bunun sonucu olarak
da doğuracağı yeni sorunlardan
dolayı, sıklıkla yeni düzenlemelere ihtiyaç duyacağını şimdiden
söylemek mümkündür.
Nitekim, çoğu hukukçu bile
olmayan Bakanlık müffetişlerince hazırlanan hukuken yetersiz
raporlara dayanarak, seçimle
gelen OSB yönetimlerinin savunmalarının alınıp haklarında
suç duyurusu yapılmaya başlanmış olması ya da görevden
alınma tehdidi ile karşı karşıya
bırakılmasına ilişkin yanlış da
OSB Kanunu’nun 23. maddesine eklenen bu yeni düzenlemenin bir sonucudur.
Seçimle gelen OSB yönetimlerinin, suç işlemeleri halinde,
yargı yolu varken, her an görevden alabilecek genel kurul veya
müteşebbis heyeti mevcutken,
süreci tam bilmeyen bakanlık müfettiş raporları sonucu,
talimatla görevden alınması, en
başta, hukuk güvenliğini ortadan kaldıran ve hukukun temel
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ilklerine aykırı bir durumdur.
Kaldı ki böyle bir durum, istikrar ve hukuk güvenliği isteyen
sermayenin, bu çok önemli olan
yatırım parametreleri açısından
da doğru değildir.

Sermaye ve yatırım en
başta hukuk güvenliği ister
Zira, özellikle uluslararası
sermeyenin, yatırım yaparken
dikkate aldığı temel kıstas: ne
kadar avantajlı olursa olsun, her
an değişme olasılığı olan yeni
bir uygulamalar ve teşviklerden ziyade, tüm teşvik ve vergi
uygulamaların tek bir yasada
yer aldığı, kalıcılık ve istikrar
güvencesi de içeren, sınırları net
olarak belirlenmiş yasal düzenlemelerdir ki bu da, hukuk güvenliği anlamına gelir. Bu husus
artık, akademisyen, işadamları
ve her kesimde dile getirilip
benimsenen evrensel bir ölçüdür. Hatta son yıllar da sıklıkla
getirilip tartışılan konulardan
biri olan “Matrah aşındırması
yolu ile kar aktarımı” kavramı
dahi, hukuk güvenliği ilkesi ile
bağlantılı bir şekilde değerlendirilip ele alınmaktadır. Hukuk
güvenliğinin olmaması olarak
da değerlendirilebilecek olan,
sıklıkla değişen düzenlemelerin
ya da merkezi idarenin süreçlere müdahalelerinin olumsuzluğunun, salt teşviklerle ortadan
kaldırılamayacağı, teşviklere
rağmen hala katma değeri
yüksek üretimde bir artış olmamasından da açıkça görmek
mümkündür.
Kaldı ki gerçek anlamda
bir muafiyet veya maliyet girdi
avantajı da söz konusu değildir.

mevzuat
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Yukarıda da bu yeni düzenlemeler ile her ne kadar bazı muafiyetler getirilmiş ise de bunlar,
sanayiciye gerçek anlamda bir
avantaj sağlamaktan uzaktır.
Gerçek manada avantaj, Kurumlar Vergisi veya Gelir vergisi
oranlarındaki bir indirim ile
mümkündür ki bu yapılmamıştır.
Keza, sanayici için önemli
girdi maliyetlerinden biri de
taşınmaz ve bina maliyetleridir
ve bu maliyeti azaltmak ise,
OSB’lerdeki emsali (KAKS)
artırmak suretiyle mümkünken
bu da yapılmamıştır.
Bunun yanı sıra getirilen çok
sınırlı istisnalar dışındaki kiralama yasağı da önemli olumsuzluklardan biridir.

OSBDER Hukuk Müşaviri

Bu yeni düzenleme ile
getirilen bazı olumlu
değişiklikler
Pek tabi ki, bu yeni düzenlemeler ile sanayici açısından bazı
olumlu değişiklikler de yapılmış
olup çok önemli gördüğümüz
bazı mali avantajlar şunlardır:
7033 Sayılı Kanun’un 7. maddesi ile 488 Sayılı Damga Vergisi
Kanunu’nda değişiklik yapılarak,
OSB’lerdeki katılımcılardan, adlarına yapılan arsa tahsislerinden
doğan sözleşme ve taahhütlerden
artık damga vergisi alınmayacaktır.
Keza yine bu yeni düzenlemenin 8. maddesi ile de, 492
Sayılı Harçlar Kanunu’nun 59/1n bendinde değişiklik yapılmak

suretiyle, bu arsaların veya OSB
içindeki binaların devir ve tescil
işlemleri ile cins değişikliği işlemleri harçtan muaf hale getirilmiştir ki bu muafiyet, bina değerleri
dikkate alındığında doğacak olan
harçlar nedeni ile sanayici için
gerçekten önemli bir avantaj
sağlayacaktır.
Yine bir diğer olumlu yeni
düzenleme de, 7033 Sayılı
Kanun’un 48.maddesi ile OSB
Kanunu’nun 14. maddesine
getirilen değişikliktir. Bu yeni
düzenlemeye göre, mali açıdan
zayıf olan OSB’ler belli projelerini gerçekleştirmek istediklerinde bu projeler için bakanlıkça
gerekli olan kredinin sağlanacak
olmasıdır.

mevzuat
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OSB’lerin arsa satışlarından
KOSGEB’e ödediği yüzde 1’lik
payı 01.01.2018 tarihinden sonra artık ödemeyecek olmasını
da olumlu bir değişiklik olarak
değerlendirmek mümkündür.
Buna karşın, diğer bazı muafiyete ilişkin düzenlemelerin
ise, katılımcıya gerçek anlamda
somut bir katkı sunmaktan uzak
olduğu düşüncesindeyim.
Bunlara kısaca değinecek
olursak;
Bilindiği üzere, 7033 Sayılı Kanun’un 10. maddesi
ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi
Kanunu’nun 4 (m) fıkrasına “
...Organize Sanayi Bölgelerinde
yer alan binalar” cümlesi de
eklenmek suretiyle OSB’lerde
emlak vergisi muafiyeti, aynı
kanunun, 27. maddesi ile de,
3093 Sayılı Kanun’un 4 maddesinde değişiklik yapılmak
suretiyle, elektrik bedellerinden
alınan yüzde 2 oranındaki TRT
payının kaldırılması sağlanmıştır. İlk anda, bu iki muafiyet de;
uygulamada, sanayici açısından
olumlu sonuçlara neden olacağı
algısı yaratabilir.
Ancak, bu iki madde ile dile
getirilen “muafiyet” sözcükleri,
ilk anda olumluluk arz etse de
konu; somut sonuçlar ışığında
irdelendiğinde, en azından mali
avantajları yönünden olumlu bir
etkisinin olmayacağı görülecektir. Şöyle ki;
OSB’lerde tüketilen elektrikten alınan yüzde 2’lik TRT
payını ele alalım: Evet, yeni düzenleme ile yüzde 2 oranındaki
TRT payının kalktığı doğrudur.
Ancak kalkan bu yüzde 2 paya

karşılık, bu sefer de sanayiciye
daha ağır mali yükler getirilmiştir. Maddenin yeni metni
aşağıdaki gibidir:
Madde 4 – a) Aşağıdaki
cihazları imal edenler cihazın
satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer
Vergisi matrahı, ithal edenler
ise Gümrük Giriş Beyannamesindeki (özel tüketim vergisi
hariç) Katma Değer Vergisi
matrahı üzerinden bir defaya
mahsus olmak üzere, ilave bir
yazılım veya donanım desteği
olsun veya olmasın doğrudan,
internet üzerinden veya başka
bir yolla her türlü görsel ve/veya
işitsel yayınları alabilen; (1)(2)
6. (Ek: 18/6/2017-7033/27
md.) (1) Cep telefonları için
% 6,
7. (Ek: 18/6/2017-7033/27
md.) (1) Bilgisayarlar ve tablet
bilgisayarlar için % 2,
8. (Ek: 18/6/2017-7033/27
md.) (1) Taşıtlarda yer alan
bandrole tabi cihazların ayrı
ayrı tevsik edilememesi hâlinde,
imalatta taşıtın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç)
Katma Değer Vergisi matrahı,
ithalatta ise gümrük giriş beyannamesindeki (özel tüketim
vergisi hariç) Katma Değer
Vergisi matrahı üzerinden;
9. (Ek: 18/6/2017-7033/27
md.) (1) Video görüntü veya
ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan televizyon
alıcıları (uydu alıcıları, set üstü
medya kutuları dâhil) için
% 10,
Tutarında ücret tahsil
ederler ve 5 inci maddeye göre
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Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumu’na öderler.(3)
Yukarıdaki kanunun yeni
halinden de açıkça görüleceği
gibi; yüzde 2 oranındaki TRT
payı kaldırılmış, ancak bu sefer
de, önceden olmayan pek çok
kalem ve oranda yeni vergi
yükleri getirilmiştir ki, bu çerçevede olaya bakıldığında, gerçek
anlamda bir muafiyetten ya da
azalan mali yükten söz edilemeyecektir.
Emlak vergisine gelince,
orada da aslında, yaygın olan
durumla ilgili bir muafiyetten
söz edilemeyecektir.
Zira; eğer sanayici henüz
binasını yapmamış ise, arsa
vergisinden muaf olmadığından
vergisini ödeyecektir. Zira 7033
Sayılı Kanun’la gelen muafiyet,
arsaları kapsamamaktadır.
Yani OSB’lerde fabrika binası yapmak üzere arsa satın almışsanız, bina yapıncaya kadar
emlak vergisini ödeyeceksiniz.
Bina yaptıktan sonra ise, eğer
bu binayı bir başka sanayiciye
kiraya vermiş, hatta kanunun
mantığına göre, o binada,
(hakim ve bağlı şirket olma hali
dışında) taşınmaz sahibi kişiye
ait bir başka firma dahi olsa,
kiralama işlemi yapamayacağınız gibi, farzedelim ki yine de
kiralama yaptınız, o durumda
da (diğer yaptırımlar hariç
olmak üzere) bina vergisinden
muaf olamayacaksınız.
Diyelim ki, üretim yapan ve
bina sahibi de olan X katılımcısının, bir de Y pazarlama
firması var. X firması ortakları
ile Y firması ortakları (mesela

mevzuat
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aile şirketi olması itibari ile) aynı
ortaklardan oluşsa dahi, aynı parselde faaliyet gösteremeyecektir.
Buna rağmen hukuki riski göze
alıp, aynı parselde faaliyet göstermesi halinde ise, yasal açıdan
bir kiralama işlemi söz konusu
olacağından, belediye tarafından
bina vergisine muhatap kılınabilecektir.
Yeni düzenlemede, her ne kadar “hakim ve bağlı şirket”lerin,
bundan muaf olduğu ve kiralama
yapabileceği belirtilmiş ise de,
TTK da belirtilen hakim ve bağlı
şirket kavramı, iki şirketin aynı
ortaklardan oluşması dışında,
tamamen farklı bir duruma işaret
ettiğinden, aynı ortaklardan
oluşan bir üretim ve pazarlama
firması aynı parselde faaliyet
gösteremeyecektir.
Bu nedenle, yeni düzenleme
ile tek parselde, hakim ve bağlı
şirket istisnası dışında kiralama
yasağının getirilmesi, kanunun
özüne aykırı ve ülke sanayisine
de yarar yerine zarar veren bir
uygulama olup, kesinlikle bir an
önce bunun değişmesi gerekmektedir.
Bu ilginç durumun, uygulamada çok sayıda şikayetlere neden olacağını şimdiden görmek
mümkündür ve bunun da “hakim
ve bağlı şirket” kavramının
yeterince doğru kavranamamış
olmasından kaynaklandığı düşüncesindeyiz. Eğer bu kavram,
doğru algılanmış olsaydı, bu
maddede: “hakim ve bağlı şirket”
yerine “aynı ortaklardan oluşan,
aralarında organik bağ olan vb”
tanımlar kullanılmak suretiyle,
uygulamada sıkça karşılaşılan

OSBDER Hukuk Müşaviri

duruma daha uygun bir hale getirilebilir diye düşünüyorum.
Kaldı ki bir binada, kiracının da OSB mevzuatına uygun
üretim yapacağı düşünüldüğünde, salt o binada, tümüyle ya da
kısmen kiraya verme nedeni ile, o
binayı bina vergisi muafiyetinden
mahrum bırakmanın, toplumsal
yada mantıksal bir nedeninin de
olmadığı düşüncesindeyiz. Bu
nedenle en kısa zamanda 7033
Sayılı Kanun’un 51. maddesi ile
OSB Kanunu’nun 18. maddesinde eklenen: “...OSB’lerde yer
alan her bir parselde bir katılımcı
ya da katılımcının kiracısı üretim
yapabilir. 6102 Sayılı TTK’da tanımlanan hakim ve bağlı şirketler
bu hükümden istisnadır.” şeklindeki düzenlemenin, yukarıda
belirttiğimiz şekilde değiştirilmesinde yarar vardır.
Bir başka hukuki olumsuzluk

da, OSBÜK üyeliğinden
kaynaklanmaktadır. Şöyle
ki; 7033 Sayılı Kanun’un 57.
maddesi ile, OSB Kanunu’nun
27. maddesinde değişiklik
yapılarak OSBÜK’ün, üyeliğin
ve aidatın zorunlu olduğu bir
özel hukuk tüzel kişisi olduğu
belirtilmiş ancak bunun dışındaki
tüm hususlar yönetmeliklere
bırakılmıştır ki bu durum, kanun
hazırlama tekniğine de uygun
değildir.
Zira mali yükümlüklerin, en
azından alt ve üst limitlerinin
mutlaka kanunla belirlenmesi
Anayasanın 73. maddesinin bir
gereğidir.
Oysa bu haliyle kanunda
temel ilkeler belirlenmeden tüm
hususlar yönetmeliğe bırakılmış
olmaktadır ki böyle bir durum,
hukukun temel ilkelerine ve
Anayasa’ya aykırıdır.

yönetim
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Güven kontrole
mani değil

ir işletmenin yaşamında tüm süreçlerin normal denilen
çizgiler içinde
yürüdüğünü varsaymak genel bir yaklaşımdır. Ancak,
içinde insanı barındıran her işletme
beraberinde hataları, yanlışları ve
hatta suistimalleri taşıma potansiyeline sahiptir.
Çok hızla değişen ekonomik ve
sosyal şartlar, insanın doğasında
yer alan hırs, zenginlik ve güç talebi gibi güdülerle birleştiğinde temel
inanç ve ahlak kurallarına aykırı
davranışları tetikleyebilmektedir.
Bu tetiklenen davranışlar suiistimal
denilen, işletmemizde hiç istemediğimiz ve hatta hiç beklemediğimiz
davranışları da doğurabilir. Teorik
bir bakış açısından, suiistimal ile
ilgili üç ana faktör vardır: fırsat,
güdü ve rasyonalizasyon.
Fırsat, genellikle dahili kontrollerdeki zayıflıklardan dolayı ortaya
çıkar ve suiistimalcilerin başarılı
olabileceklerine ve yakalanmayacaklarına inandıkları bir ortam
yaratır. O nedenle şirketler önleyici
çabalarını, belirli kontrol türleri
uygulamak ve etkili suiistimal riski
yönetim politikaları yürütmek
suretiyle fırsat üzerinde yoğunlaşırlar. Oysa ki, güven başlıca
risk faktörlerinden biridir. Çünkü
güven kontrol ile pekiştirilmezse,
suistimal için kapıları açan bir
faktördür.
Güdü, genellikle insanın yaşam
tarzının ve beklentilerinin yarattığı
baskıdan, kazanılan ücretle sırtında
taşıdığına inandığı sorumluluğu
uyumlaştıramamasından, güç ve
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zenginlik kazanma ile üstün olma
ve açgözlülüğünden kaynaklanan
duygulardır.
Rasyonalizasyon ise, suistimale
yönlenen kişinin kendi iç sesi ile
kendini haklı çıkartan diyaloğudur.
Yaptığı gayri ahlaki işin sorumluluğunu tamamıyla dış faktörlere
yüklemesidir. Bu üç faktör; kurumsallaşmanın olmadığı, iç denetim
sistemlerinin kurulup, verimli
çalıştırılmadığı tüm ortamlarda
kuluçkalanmaya müsaittir.
Güven ve suistimal olgularına
bakarken sadece çalışanları düşünmek özellikle aile temelli işletmelerde ciddi bir yanlıştır. Bir diğer
yanlış ise, suistimal olgusunu sadece maddi varlıklar için değerlendirmeye almaktır. Oysa, iş sahipliği
pozisyonunu taşıyan aile şirketlerinde de hesap sorulamaması,
aile içi bireylerin denetlenmesinin
ayıp yargısı içinde düşünülmesi,
aile ilişkileri ile iş ilişkilerinin iç içe
geçtiği ortamlarda aile huzurunun
bozulmaması maksadı ile yapılan
göz ardı etmeler işletmenin görünmeyen kayıpları olarak, yapmaya

alışkın olmadığımız manevi bilanço
içinde yer alacaktır.
İş aleminde yaşayanlar, yıllarca
faaliyet gösteren ülke veya dünya
devi şirketlerin bir anda nasıl yok
olduğuna çokça tanık olmuşlardır.
Oluşumu için uzun yıllar, büyük
emek verilen kurumsal itibarın bir
gecede çökmesi kadar acı verici deneyimler yaşanmıştır. Bu çöküşler
aynı zamanda ülke ekonomisinin
de kayıplarına neden olmuştur. Bu
nedenle: adillik, şeffaflık, hesap
verilebilirlik ve sorumluluk gibi
ilkeleri ortaya koyan, uygulatan bir
kontrol ve denetim mekanizmasının olması şarttır. İç denetim, iş
süreçlerinin iyileştirilmesi, insan
kaynağının gelişimi, kurumsal performans ve verimliliğin arttırılması,
iç iletişimin doğru çalışması, uygulamaların paylaşılması ve suiistimali yaratan temel etkenlerin yaşama
şansı bulamamasına yol açar.
Güvenin varlığı, insan doğasının hataya açık zayıflıkları göz
önüne alınarak kontrol ve denetime engel teşkil etmemelidir.
Derleyen: H. Doğan (İAOSB)
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Dudullu OSB’den
Atatürk Koşusu
D

udullu Organize Sanayi Bölgesi, Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirdiği Atatürk
Koşusu ile OSB’ler
arasında bir ilke daha imza attı.
İstanbul Dudullu Organize
Sanayi Bölgesi tarafından organize edilen 8K Atatürk Koşusu, 29
Ekim Pazar günü Dudullu OSB’nin
hizmete açtığı 30 bin metrekare ile
Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı spor ve yaşam merkezi olan We’ll
Club’da gerçekleşti.
OSB’ler arasında bir ilk

olma özelliği taşıyan 8K Atatürk
Koşusu’na bölgede bulunan birçok
firma çalışanı başta olmak üzere,
ülkemizden ve çeşitli ülkelerden
600’den fazla sporcu katıldı. Ultra
Maraton Atleti ve Macera Yarışçısı Faruk Kar ve Utkuer Yaşar’ın
danışmanlığında gerçekleşen koşu,
Türkiye Atletizm Federasyonu hakem ve gözlemcilerinin yönetiminde gerçekleşti. Katılımcılar, OSB
içerisinde uzun ve titiz çalışmalar
sonucu oluşturulan 8K parkurda ilk
defa Türkiye’de sanayinin nabzının
tutulduğu bir OSB’de koşma dene-
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yimi yaşadı.
İlk etapta 200 çocuğun start
aldığı Çocuk Koşusu ile Cumhuriyetimizin sağlam temelleri olan
sporsever minikler de ilk profesyonel yarışlarını gerçekleştirmiş oldu.
Çocuk koşusunda madalyalarını
alan minik sporcuların heyecanı
renkli karelere yansıdı. Hemen
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ardından Genel Klasmanda
yarışan koşucular, We’ll Club’dan
başlayarak Dudullu OSB’deki 8K
parkurda büyük bir coşkuyla yarışı
tamamladı. Değerlendirmelerinin kadın ve erkek olmak üzere 2
kategoride yapıldığı 8K Atatürk
Koşusu’nda kadın ve erkek katılımcılar kendi içlerinde 18-29, 29-39,
39-49, ve 50+ olmak üzere kategorilere ayrıldı. Böylelikle toplamda
30 finalist hediyelerin sahibi oldu.
Tüm sporcuların katılım madalyası ile ödüllendirildiği Atatürk
Koşusu’nda kadın kategorisinde
Özlem Kaya 26 dakika ile birinci olarak 5 bin TL’nin; Nuran
Satılmış ikinci olarak 2 bin 500
TL’nin, Betty Jematia Chepkwony
ise üçüncülük derecesi ile 1000 TL
ödülün sahibi oldu. Erkek kategorisinde Birincilik ödülü olan 5 bin
TL’yi 23 dakika ile Youssef Benhadi alırken, ikincilik ödülü olan
2 bin 500 TL, 5 salise farkla Nicolae Alexandru’nun, üçüncülük
ödülü 1000 TL ise Getaye Gelaw’ın
oldu. 15-17 Gençler Kategorisi
erkeklerde parkuru 33 dakikada
Abdullah Talha Tosun birincilikle tamamlarken, kadınlarda 40
dakika ile Çığıl Uzun birinci oldu.
Toplamda 17 bin liralık para ödülünün sahiplerini bulduğu organizasyonda DJ performansı eşliğinde
görkemli 29 Ekim kutlamalarıyla
Cumhuriyet Bayramı coşkusu
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doruklarda yaşandı.

Destekçi markalar festival
alanında yer aldı
Her biri sektöründe lider
markalar da bu yıl ilki gerçekleşen
Dudullu OSB Atatürk Koşusu’nu
destekledi. Decathlon, Uno, CocaCola İçecek, Powerade, Damla,
VIA Hospital, Technogym, Intersport, Lipton, Juice Up, Way Out
Nutritions, İkizler Çiçek, Marmara
Dent ve Dünyagöz Hastanesi festival alanında katılımcılara birçok
armağan sundu.

Türkiye’nin
en büyüğü ile
tanışın

1998’den beri ilklerin peşinde koşan Dudullu Organize
Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin en
yeşil OSB’si olmanın yanı sıra;
vizyoner gücünü ortaya koyarak
modern ve yenilikçi yatırımlarını
sürdürüyor. Bölgenin spora ve
sağlıklı yaşama verdiği önemi
vurgulayan son yatırımı olan
We’ll Club, 30 bin metrekare ile
Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı spor ve yaşam merkezi
olma özelliği taşıyor. We’ll Club,
2 bin metrekarelik fitness alanı,
tüm donanıma sahip 8 adet
grup egzersiz ders stüdyosu,
2 kulvarlı 150 m uzunluğunda
tartan koşu pisti, 1000 metrekare
kapalı spor sahası (Basketbol,
voleybol ve hentbol) masa
tenisi ve squash, yarı olimpik
kapalı yüzme havuzu, aktivitelerin izlenebileceği 300 kişilik
teleskobik tribün, çocukların
güvenle vakit geçireceği 650
metrekarelik We’ll For Kids alanı,
sauna, buhar odası, şok duşu,
hakem ve seminer odalarından
430 kişilik kapalı otoparka kadar
uluslararası standartlardaki
altyapısı ile Dudullu OSB yatırımı
olarak faaliyetlerini başarıyla
sürdürüyor.
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ÇOSB’den bir hizmet daha…

OSBKart
indirim
ve avantaj
sağlıyor
Ç

erkezköy Organize Sanayi Bölgesi
(ÇOSB) ve Birleşik
Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para A.Ş.
(BÖH) bölgemizdeki işletmelerde
çalışanların indirim ve avantajlardan yararlanacağı “OSBKart”
uygulamasını hayata geçirdi.
OSBKart, Birleşik Ödeme
Hizmetleri ve Elektronik Para
A.Ş. (BÖH) yetkilileri tarafından
ÇOSB’de faaliyet gösteren firmalarda kurulan tanıtım stantlarıyla
dağıtılmaya başlandı. Oldukça
yoğun ilgi gören OSBKart, kart
sahiplerine yerel ve ulusal ölçekte
bulunan firmalardan; gıda, giyim,
eğitim, hastane, akaryakıt gibi ürün
ve hizmetlerde özel indirimler sunmakta ve avantajlar sağlamakta.

OSBKart, kullanıcı dostu
ÇOSB’deki firmalarda çalışanlara ücretsiz olarak dağıtılan
OSBKart ile ilgili ÇOSB Bölge
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi (ÇOSB) Müdürlüğü tarafından bölgemizdeki işletmelerde
çalışanların indirim ve avantajlardan yararlanacağı “OSBKart”
uygulaması adı altında bir projenin
hayata geçirilmesi planlanmıştır. Bu
kapsamda ÇOSB işletmelerinde çalışanlara, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (BÖH)
tarafından dağıtılacak OSBKart

ile kart sahiplerine yerel ve ulusal
ölçekte bulunan firmalardan; gıda,
giyim, eğitim, hastane, akaryakıt gibi ürün ve hizmetlerde özel
indirimler sunulmakta ve avantajlar
sağlanmaktadır.
Ücretsiz olarak çalışanlara
dağıtımı yapılacak bu kartlardan
ilerleyen dönemlerde de herhangi
bir isim adı altında ücret/bedel/faiz
vb. talep edilmeyecektir.

osblerden
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Kart sahibi kişinin “anlaşmalıüye işyerinde” OSBKart’ı ibraz
etmesi yeterli olacaktır. Kartın
geçerli olduğu üye işyerlerine ait
bilgilere http://www.cosb.org.tr/tr/
Hizmetler/OSB-Kart/31 veya www.
osbkart.com adresinden erişilebilir.
Bu web adreslerinde OSBKart’ın
geçerli olduğu üye işyerleri sürekli
güncellenecektir. OSBKart’a ilişkin

mobil uygulamaları “apple store”
veya “google play” uygulama marketlerinden “osbkart” araması ile
eriştikten sonra indirip kullanma
imkanı da bulunmaktadır.
OSBKart’a ilişkin olarak, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (BÖH) firmasının
çağrı merkezinde üyelerin soru ve
sorunları hakkında hızlı aksiyon al-

Bu kartta ücret YOK !

mak üzere haftanın 7 günü hizmet
verilmektedir. Çağrı merkezine
0850 252 22 22 no’lu telefondan
ulaşılabilmektedir. Kartların
dağıtımı 12/07/2017 tarihinden
itibaren Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (BÖH)
yetkilileri tarafından bölgemiz
işletmelerine yapılan ziyaretlerle
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.”

Bu kartta borç YOK !

OSB ÇALIŞANLARINA ÖZEL
AKARYAKITTAN KIRTASİYEYE BİR ÇOK MARKADA
İNDİRİM VE AVANTAJ SAĞLAYAN KART
VİZE GİYİM

www.defacto.com.tr

YAKUP KUNDURA
Dominos Pizza
www.sefamerve.com

iŞLETMELERDE ÜCRETSİZ KART DAĞITIMINA BAŞLANMIŞTIR.
DETAYLI BİLGİ İÇİN www.osbkart.com 0850 252 22 22

NAZAR GİYİM
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ÇOSB, Elektronik Belge
Yönetim Sistemine geçti
Ç

erkezköy Organize Sanayi Bölgesi
(ÇOSB) Bölge
Müdürlüğünde,
yaklaşık bir yıldır
altyapı çalışmaları süren Elektronik Belge Yönetim Sistemi
(EBYS) tamamlandı. ÇOSB,
teknoloji çağının artık bir gereği
olan sisteme geçmiş oldu.
Çerkezköy Organize Sanayi
Bölge (ÇOSB) Müdürlüğü tarafından kurulan Elektronik Belge
Yönetim Sistemi (EBYS) ile
öncelikli olarak kurum dışından
bölgeye gelen ve kurum içindeki

belgelerin takibe alınması amaçlanıyor. Bu sistem ile Bölge Müdürlüğü içinde farklı birimlerde
kullanılan belgelerin takibi, tüm
formların elektronik ortama aktarılması, süreçlere bağlı olarak
işlemlerin elektronik ortamda
izlenebilirliğinin sağlanması, kurum dışına gönderilen evrakların
elektronik imza ile imzalanarak
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
ile karşı tarafa gönderilmesi
gerçekleştiriliyor.
Proje, ÇOSB Bölge Müdürlüğünün birimleri arasında ve
kurum dışı yazışmalarda da bilgi

akışını hızlandıracaktır. Ayrıca
ÇOSB çalışanlarının bu çalışmayla birlikte mobil uygulamalar
vasıtasıyla sisteme erişimi ve
kullanması mümkün oluyor.
Yaklaşık bir yıl süren çalışmalar neticesinde geçilen sistemle
hem kağıt, hem zaman tasarrufu
sağlanacak. Yeni uygulamayla
birlikte, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında farklı
birimlerde kullanılan formlar da
kurumsal iş akışına bağlı olarak
EBYS sistemine dahil edildi.
Ayrıca e-imza uygulamaları da
sistemin uygulamalarına katıldı.

ELEKTRİK
SERVİS
HİZMETLERİ

Planlı (Önleyici) Bakım Hizmeti

Plansız Bakım

Danışmanlık, Fizibilite ve Analiz Hizmeti

İşletmenizdeki elektriksel cihazların ve
tesislerin uzun süre problemsiz
çalışmasını sağlamak üzere düzenlenmiş
hizmettir.

İşletmenizde bulunan yüksek gerilim
anahtarlama elemanları, yüksek gerilim
sekonder sistemleri, transformatörler,
ana dağıtım panelleri, kompanzasyon
sistemleri ve scada enerji izleme
raporlama sistemlerinin 365 gün 24 saat
müdahale hizmetidir.

Sistemlerin kurulum aşamasında danışmanlık
hizmetlerinin verilmesi, yaşamsal süreci
boyunca; durumunun analiz edilmesi,
değişim veya modernizasyon için maliyet
çalışmalarının ﬁzibilite edilmesi hizmetidir.

M: İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Tepeören, Tuzla / İstanbul
B : Birlik Organize Sanayi Bölgesi Orhanlı, Tuzla / İstanbul
B : Geri Kazanımcılar Koop. 6016 Cd. 5. Sk. No: 6 / 1 Işıkkent / İzmir
T : +90 444 8673 (444 TORE)
F : +90 216 593 25 52

www.torekselectric.com info@torekselectric.com
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Kişisel Verileri Koruma
Kanunu ÇOSB’de anlatıldı

Ç

erkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB)
çok önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Konusunda uzman
olan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Uzmanı Prof. Dr. Erdem Özdemir,
ÇOSB’deki firmalara “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun İnsan
Kaynakları Uygulamalarına Etkisi”
hakkında bilgiler verdi. ÇOSB
Konferans Salonunda gerçekleşen seminere, çok sayıda firmanın
İnsan Kaynakları yöneticilsi katıldı.
Katılımın oldukça yoğun olduğu
konferansta Kişisel Verileri Koruma
Kanunu anlatılarak, hayatımıza ne
tür değişiklikler getireceği örneklerle gösterildi.

Kanunun önemli noktaları
Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu’nun, 24.03.2016 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydeden Prof. Dr.
Özdemir, “Kanuna göre, kişilerin
ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi,
felsefi inancı, dini, mezhebi veya
diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti,
biyometrik ve genetik verilerinin
ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasak. Örneğin retina, parmak
izi gibi sistemlerle giriş çıkışları
denetleyen işverenlerin, bu konuda
Kanunun açık hükmü gereği işçinin
onayını alması gerekiyor” dedi.

Bir standart getirilecek
Kanunun özellikle iş ilişkilerinde
önemli sonuçlar doğuracağının altını çizen Özdemir, şu bilgileri verdi:
“İşe giriş aşamasından iş

sözleşmesinin ifası ve sona erme
süreçlerine kadar Kanunu dikkate
almamız gerekecek. Kişisel verilerin
korunması Batı’da uzun yıllardan
bu yana tartışılıyor. Ülkemizde bu
konuda Anayasanın 20. maddesinde
değişiklik yapılarak ve Türk Ceza
Kanunu’nda düzenlemeler getirilerek ilk adımlar atıldı. Her türlü
kişisel verinin işlenmesinde öncelikle temel ilkelere uygun hareket
edilmesi zorunlu. Bunlar hukuka ve
dürüstlük kurallarına uygun olmak,
doğru ve gerektiğinde güncel olmak,
belirli, açık ve meşru amaçlar için
işlenmek, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak, ilgili
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza edilmek. Öncelikle
iş başvuru formlarının tasarımının
gözden geçirilmesi gerekecek. Ki-
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şisel verilerin işlenmesinde, kural
olarak ilgilinin açık ve bilgilendirmeye dayanan rızası olmalı. Kişisel
verileri hukuka aykırı olarak
aktarmak, kanunda belirtilen para
cezalarının uygulanmasına, TCK
uyarınca hapis cezasına hatta
özel hukuk bakımından tazminat
sorumluluğuna da yol açabilir.
Kanuna göre, kişisel veriler, ilgili
kişinin açık rızası olmaksızın yurtdışına aktarılamaz. Sonuç olarak,
kanun son derece isabetli, başarılı,
insan yönetimi uygulamalarımızı
da ileriye, insan haklarına uygun
standartlara taşıyacak bir kanun.
Ancak, Kanunu uygularken buna
kaynaklık eden Batı Avrupa uygulamalarını esas alarak yorumlamamız gerekiyor.”
Konferans, soru-cevap kısmıyla
tamamlandı.

Konferansın ana başlıkları
Söz konusu toplantıda aşağıdaki konular ele alındı:
l 6698 Sayılı Kanun’a Genel
Bakış
l İş Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Özel Düzenlemeler, İşe Alım Süreçlerinde
Kişisel Verilerin Korunması
l İş Başvuru Formlarının Tasarımı Adayla Görüşmede Dikkat
Edilecek Hususlar
l İş Sözleşmesinin İfası Süreçlerinde Kişisel Verilerin Korunması

l Özlük Dosyaları Nasıl Düzenlenmeli, Hangi Hususlar Yer
Almalı ve Acilen Çıkarılmalı?
l İşçilerin Hakları Nelerdir?
Erişim Hakkı ve Düzeltme Hakkının Somut Uygulama Örnekleri,
l Kişisel Verilerin Aktarılması
ve Kişisel Verilerin Yurt Dışında
Saklanması ve Aktarılması
l Cloud System (Bulut Sistemleri) Nasıl Uygulanacak?
l Safe Harbour Kuralı Nedir?
l Kişisel Verilerin Korunma-

sında İşveren Yükümlülükleri
l Aydınlatma Yükümlülüğü:
İK’nın Hazırlaması Gereken Dokümantasyon Nasıl Olmalı?
l Rıza Kavramı: Çalışanın
Hangi Durumlarda Onayını Aramalıyız?
l Veri Sorumlusu Veri İşleyen
Kavramları
l Bildirim Yükümlülükleri
l Yaptırımlar, Para ve Hapis
Cezaları: İşverenin Kırmızı Çizgileri Nerede Olmalı?
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ÇOSB’den 38 firma

ilk 1000 Arasında
İ

stanbul Sanayi
Odası’nın (İSO)
2016 verilerine göre
hazırlamış olduğu,
Türkiye’nin İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde, Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi’nden (ÇOSB) 19 sanayi
kuruluşu yer aldı. ‘İSO’nun En Büyük İkinci 500-2016’ sıralamasında
adının açıklanmasını istemeyen bir
katılımcı 12’inci, Altınyıldız Tekstil
ve Konfeksiyon A.Ş. 21’nci, Putzmeister Makine 61’inci sıradan girdi.
Türkiye’nin En Büyük 500
Sanayi Kuruluşu-2016 listesinde
ÇOSB’de faaliyet gösteren 19
firma yer almıştı. Böylece İSO’nun
2016 verilerine göre hazırladığı
Türkiye’nin en büyük 1000 firması
listesine ÇOSB’den 38 firma girmiş
oldu.
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu-2015” araştırmasına
ÇOSB’den 20 firma girmişti. TİM’in
hazırladığı en büyük 1000 ihraçatcı
2016 listesinde ÇOSB’den 30 firma
bulunmaktaydı. “Türkiye’nin En
Büyük 1000 İhracatçı Firması” 2015
listesinde ise Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi’nden 23 firma yer
almıştı.
İSO’nun (İSO) 49 yıldır aralıksız
yayınladığı Türkiye’nin en kapsamlı
ve en detaylı sanayi kuruluşları
araştırmasını değerlendiren ÇOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp
Sözdinler, “İSO’nun gerçekleştirdiği
çalışma, hem Türkiye ekonomisi,
hem de ekonomiye yön veren şirketler hakkında ayrıntılı ve derinlemesine bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.
İSO’nun En Büyük 500-2016 ve En
Büyük İkinci 500-2016 çalışmala-

İSO İKİNCİ 500'DE YER ALAN ÇOSB FİRMALARI (2016)
Üretimden
2016 2015
KURULUŞLAR
Satışlar
(NET-TL)
12

-

ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

-

21

-

Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.

232.963.945

61

48

Putzmeister Makine San. ve Tic. A.Ş.

216.635.088

63

215

Hattat Traktör San. ve Tic. A.Ş.

215.743.773

98

141

Schott Orim Cam San. ve Tic. A.Ş.

205.071.251

103

26

Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş.

204.144.328

105

88

Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş.

202.175.654

110

177

Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş.

200.718.841

174

+

Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş.

180.271.636

177

223

Beks Çorap ve İç Giyim San. ve Tic. A.Ş.

179.043.225

302

207

Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş.

147.570.809

314

303

Altın İplik ve Çorap Sanayi A.Ş.

144.897.769

335

281

Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.

139.928.826

357

181

ATK Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

135.427.799

374

378

Botaş Nehir Boya Emprime San. Tic. A.Ş.

132.949.595

375

+

409

391

Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş.

125.144.957

416

438

Hema TRW Otomotiv Direksiyon Sistemleri A.Ş.

123.124.608

462

+

ATT Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

111.400.332

Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi A.Ş.
132.911.103

rında, yani Türkiye’nin en büyük
1000 firması içinde
ÇOSB’den
38
Toplam
19 Firma
firmanın yer bulması bizim için çok
önemli bir gösterge. Aynı zamanda
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ‘En
Büyük 1000 İhracatçı-2016’ listesine
ÇOSB’den 30 şirketin girdiğini de
belirtmeliyim. Türkiye genelini
kapsayan bu çalışmalarda daha çok
katılımcımızın yer alması için var
gücümüzle çalışıyoruz. Yatırımlarımızı katılımcılarımızın daha verimli,
katma değeri yüksek ve karlı üretim
yapmaları noktasında yoğunlaştırmış
bulunuyoruz” dedi.
Sözdinler şunları söyledi:
“Büyük çalkantıların yaşandığı
2016’da sanayi kuruluşlarının kendilerini dış etkenlerden koruyarak yollarına devam ettiklerini görüyoruz.
Türkiye ölçeğinde yapılan bu araştırmayı ÇOSB’nin ev sahipliği yaptığı

seçkin firmaların üretimde geldiği
noktayı göstermesi bakımından çok
önemsiyoruz. Türkiye’nin en önemli
üretim ve sanayi bölgelerinden
ÇOSB, altyapısı, konumu ve kurumsallaşmış yapısıyla katılımcılarına
verdiği desteği artırarak sürdürmektedir. ÇOSB birçok konuda olduğu
gibi yeni üretim devrimi Sanayi
4.0’ın Türkiye’de öncüsü olacaktır.
Katılımcılarımıza sürdürülebilir bir
rekabet ortamı yaratmak amacıyla
çalışıyoruz. Türkiye’nin En Büyük
500 Sanayi Kuruluşu ve İkinci En
Büyük Sanayi Kuruluşu listesine
2016 verilerine göre bölgemizden 38
firmanın girmesi çok önemli. ÇOSB
Yönetimi olarak katılımcılarımızın
en verimli üretimi sağlamaları, katma değeri yüksek teknolojili üretim
için ulaşım, iletişim, altyapı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.”
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İhracatın devlerinde
ÇOSB’den 30 firma
T

ürkiye İhracatçılar
Meclisi’nin (TİM)
her yıl açıkladığı
“Türkiye’nin En
Büyük 1000 İhracatçı
Firması” listesinde 2016 verilerine
göre Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi’nden (ÇOSB) tam 30 firma yer aldı. İlk 1000 ihracatçı listesinde 8’inci sırada yer alan Arçelik,
2015’te Çerkezköy’den en fazla
ihracat yapan firma oldu. Arçelik’i
14’üncü sıradaki BSH Ev Aletleri A.Ş. ile 31’inci sıradaki Taha
Pazarlama ve Mağazacılık (Özen
Mensucat) izledi. “Türkiye’nin
En Büyük 1000 İhracatçı Firması”
2015 listesinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nden 23 firma
yer almıştı.

Sözdinler: İlk 1000’de
ihracatçı sayımız arttı
TİM’in ilk 1000 ihracatçı listesini değerlendiren ÇOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler,
“İstanbul Sanayi Odası’nın ‘En
Büyük 500 Sanayi Kuruluşu’ ve
‘İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu’ listesinde
Çerkezköy OSB’den
her yıl çok sayıda
sanayi kuruluşu
yer almaktadır.
TİM’in 2016
verileriyle gerçekleştirdiği araştırmada
ÇOSB’den 30 katılımcımızın yer aldığı görülüyor.
İSO İlk 500 Firma-2016 araştırmasına ÇOSB’den 19 firmamız
girmişti. Türkiye’nin bu en önemli

iki araştırması ÇOSB’nin gücünü
ortaya koymaktadır. Eksiksiz ve
kusursuz fiberoptik donanımlı altyapımızla ve açıklanan bu
geniş çaplı araştırmaların
sonuçları ÇOSB’nin her
zaman söylediğimiz
gibi öncü ve örnek
bir OSB olduğunu
kanıtlamaktadır.
TİM’in araştırması
başka bir gerçeği
daha ortaya koymaktadır. 2015 rakamlarıyla
‘En Büyük 1000 İhracatçı
Firma’ araştırmasına ÇOSB’den
23 firma girmişken 2016 listesine
30 ihracatçı katılımcımızın girdiği-

ni görmekteyiz. Türkiye genelinde
ihracatta görülen daralmaya karşın
ÇOSB’de ihracatçı firma sayısı
artmıştır. Bu artış ÇOSB yönetimi
olarak göğsümüz kabartmaktadır.
Üretmeye devam edeceğiz. Biz
üretip ihraç edeceğiz, Türkiye
ekonomisi büyüyecek. Katılımcılarımızı kutluyor, üretim ve ihracat
başarılarının artarak sürmesini
temenni ediyorum. Katılımcılarımızın katma değeri yüksek ürünler
üreterek sürdürülebilir üretim ve
ihracat yapması, küresel rekabette
yer alabilmesi ve ayakta kalabilmesi için son teknolojik altyapı
yatırımlarını artırarak sürdüreceğiz” dedi.

osblerden

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DERNEĞİ DERGİSİ

ÇOSB turnuvalarının
kupa ve ödül töreni

Ç

erkezköy Organize
Sanayi Bölgesi (ÇOSB)
Bölge Müdürlüğü
tarafından, bölgedeki
birlik ve dayanışmayı
artırmak yönünde gerçekleştirilen
Futbol ve Tenis Turnuvalarının
başarılı takımları ve sporcuları için
ÇOSB Sosyal Tesisleri Parıltım
Restaurant’ta Kupa ve Ödül Töreni
düzenlendi. Ödül törenine; ÇOSB
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Natan
Yakuppur, ÇOSB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Elay, ÇOSB Bölge
Müdürü Mehmet Özdoğan ile ÇOSB
Bölge Müdürlüğü birim müdürlerinin
yanı sıra takımların oyuncuları ve
firma temsilcileri katıldı.

Takımlara teşekkür etti
Kupa ve Ödül Töreninde konuşan
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Natan Yakuppur, “Çerkezköy
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
olarak, Bölgemizde birlik ve dayanışmayı artırmak yönünde Futbol ve
Tenis Turnuvası gerçekleştirdik. Bölgemizde sosyal sorumluluk anlayışıyla
düzenlenen bu etkinliğimize katkıla-

rından dolayı başta firma yetkilileri
ve tüm katılımcılarımız olmak üzere
emeği geçen herkese teşekkür ediyor,
Futbol ve Tenis Turnuvası kapsamında dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Turnuvanın
organizasyonunda emeği geçen
komite üyelerimize ve hakemimize
de katkılarından dolayı yine teşekkür
ediyor, geleneksel hale getirdiğimiz
yarışmamıza katılımın artarak devam
etmesini diliyorum” dedi.

Ödül töreni
Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Futbol Turnuvası’nda
dereceye girenler kupalarını ve
ödüllerini ÇOSB Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Natan Yakuppur’un
elinden aldı. Tenis Turnuvası’nda
dereceye girenler kupalarını ve ödüllerini ÇOSB Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Elay’ın elinden aldı. Törende
ayrıca Turnuva Komite Üyelerine
ve Futbol Turnuvası hakemine de
sağladıkları katkıdan dolayı hediye
verildi. Komite Üyeleri ve Hakeme
de hediyelerini ÇOSB Bölge Müdürü
Mehmet Özdoğan verdi. Ödül ve

Kupa Töreninin ardından program
kokteyl ile devam etti.

Futbolda dereceye girenler
Futbol Turnuvası’nda birinciliği
Hema Endüstri, ikinciliği Hyosung ve
üçüncülüğü de Hattat Traktör takımları elde etti. Turnuvanın Gol Kralı;
47 golle Hema Endüstri takımından
Gökhan Balıkçı, En Centilmen
Takımı; ACT Metal, Yılın Kalecisi
ise Deva takımının file bekçisi Murat
Tozar oldu.

Teniste dereceye girenler
Yeni Başlayan Erkekler Kategorisi; birinci Alptuğ Ay, ikinci Sinan
Biryol.
Bayanlar Kategorisi; birinci Perihan Alp, ikinci Nevin Baykal.
Karışık Çiftler Kategorisi; Perihan-Erkan Alp çifti birinci, Adem-İsmigül Hiçyılmaz çifti ikinci.
Çift Erkekler Kategorisi; Adem
Hiçyılmaz ve Tayfun Uz birinci, Beha
Gedikli ve Timuçin Aydın çifti ikinci.
İleri Seviye Erkekler Kategorisi;
birinci Adem Hiçyılmaz, ikinci Göktuğ Seyhan.

osblerden

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DERNEĞİ DERGİSİ

63

Kompozisyon ve resimde
başarılı öğrencilere ödül
Ç

erkezköy Organize Sanayi Bölgesi
(ÇOSB) Bölge
Müdürlüğü tarafından Çerkezköy ve
Kapaklı’da bulunan ortaokul
öğrencilerine yönelik ödüllü resim
yarışması ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü kompozisyon
yarışması sonuçlandı.
Yarışmalarda dereceye girenler
için ÇOSB Bölge Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda ödül töreni düzenlendi. Törene; Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin
Gümüş, ÇOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Eyüp Sözdinler, ÇOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Natan
Yakuppur, ÇOSB Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri, Saim Buyruk, Ahmet Murat Ercan, Şükrü Gündüz,
ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet
Özdoğan, Türkiye Sakatlar Derneği
(TSD) Genel Başkanı Şükrü Boy-

raz, TSD Çerkezköy Şube Başkanı
Hayrettin Çetinkaya, TSD Kapaklı
Şube Başkanı Hayati Çakan’ın yanı
sıra dereceye giren öğrenciler, aileleri ve okul müdürleri katıldı.
Okullar arası resim ve kompozisyon yarışması ödül töreninin
açılış konuşmasını yapan ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler şunları söyledi: “Bu yıl ‘Hepimiz
Birer Engelli Adayıyız’ gibi anlamlı
bir konuda düzenlediğimiz yarışmaya gösterilen ilgiden dolayı teşekkür
ediyorum. Yarışmada ödül alan
Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerimizin
okullarındaki öğrencilerimizi tebrik
ediyorum. Yarışmalarda dereceye
giren eser sahiplerinin yanı sıra,
dereceye girmese dahi eser gönderen tüm öğrencilere de takdirlerimi
iletmek istiyorum.”
Çerkezköy Kaymakamı Atilla
Selami Abban da, yapılan yarışmanın önemine değinerek, ÇOSB’nin
katkılarına teşekkür etti.

Dereceye giren öğrenciler
Kompozisyon yarışmasında;
Hacı Fahri Zümbül Anadolu
Lisesi’nden Abdullatif Çetinkaya,
Latifi rumuzlu eseriyle birinci,
Enesler Anadolu İmam Hatip
Lisesi’nden Gönül Dayı, Kıyısız
rumuzlu eseriyle ikinci, Hacı Fahri
Zümbül Anadolu Lisesi’nden Gül
Aygün, Gülay rumuzlu eseriyle
üçüncü oldu.
Resim yarışmasında; Kapaklı
Belediyesi Ortaokulu’ndan Dilara
Dinç, Işık rumuzlu eseriyle birinci,
Nurullah Narin Ortaokulu’ndan
Sahra Tenekeci, Fikret Mualla
isimli eseriyle ikinci, Tepe
Ortaokulu’ndan Eslem Şencan,
Rainbow isimli eseriyle üçüncü
oldu.
Dereceye giren öğrencilere
tablet bilgisayar verilirken,
kategorilerinde birinci olan
öğrencilerin okul aile birliklerine
1000 TL yardımda bulunuldu.
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G

eçtiğimiz yıl Türkiye
Sakatlar Derneği
(TSD) Çerkezköy
Şubesi’ne engelli aracı
hibe eden
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) bu yıl da TSD Kapaklı
Şubesi’ne engelli aracı hibe etti.
Hibe edilen engelli aracı, yapılan
törenle derneğe teslim edildi.
Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şubesi’nde düzenlenen törene;
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe
Doğan, Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Kapaklı Belediye Başkan Vekili İbrahim Erkan, ÇOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp
Sözdinler, ÇOSB Bölge Müdürü
Mehmet Özdoğan, TSD Çerkezköy
Şube Başkanı Hayrettin Çetinkaya,
TSD Kapaklı Şube Başkanı Hayati
Çakan’ın yanı sıra çok sayıda davetli
katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunması ile başlayan

ÇOSB’den
bir engelli
aracı bağışı
daha...
törende bir konuşma yapan ÇOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp
Sözdinler şunları söyledi:
“Kapaklı’da çok sayıda engelli
vatandaşımıza önemli bir hizmet
ulaştırma noktası olan bu yapı altında sizlerle birlikte olmaktan sevinç
ve heyecan duyuyorum. Bu dernek
binasında ilçemizde engellilere

sahip çıkıldığını görmenin bizleri
çok mutlu ettiğini özellikle ifade
etmek isterim. Kuşkusuz hayatın
içerisinde, bu dernek çatısının altında olduğu gibi toplumsal ilişkilere
karışmanın insan olarak ne kadar
önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Biz Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi olarak, bilindiği gibi
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onlarla birlikte hayatı paylaşmaya
ve onların yaşantılarını kolaylaştıracak çalışmalara destek vermeye
özel gayret gösteriyoruz.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı
Şubesi’nin Bölgemize yaptığı
başvuru sonrası, Yönetim Kurulu
olarak, Derneğe bir engelli aracı
kazandırmayı istedik. Örnek çalışmaların yapıldığı böyle bir derneğe
biz de küçük bir katkı sağlayabildiysek, bizlere ne mutlu… Bu
duygularla, aracımızın derneğin ve
engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa fayda sağlayacağı inancıyla, bugünkü anlamlı
törenimize katılan değerli konuklarımıza, dernek yöneticilerine ve
diğer tüm katılımcılarımıza saygı
ve sevgilerimi sunuyorum.”

ÇOSB’ye teşekkür
Kapaklı Kaymakamı Mehmet
Yüzer, Sözdinler’e plaket, TSD
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Kapaklı Şube yetkilileri de çiçek
takdim etti. Törende konuşma
yapan; AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Kapaklı
Kaymakamı Mehmet Yüzer,
Kapaklı Belediye Başkan Vekili
İbrahim Erkan, Türkiye Sakatlar
Derneği (TSD) Genel Başkanı
Şükrü Boyraz, TSD Çerkezköy
Şube Başkanı Hayrettin Çetinkaya
ve TSD Kapaklı Şube Başkanı
Hayati Çakan, ÇOSB Yönetim
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Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler’e
ve Yönetim Kurulu’na teşekkür
ederek, ÇOSB’nin yaptığı bu çalışmaların Türkiye geneline örnek
olması gerektiğine vurgu yaptılar.
Konuşmaların ardından kurban
kesildi, dualar edildi. Aracı ilk olarak AK Parti Tekirdağ Milletvekili
Ayşe Doğan, Kapaklı Kaymakamı
Mehmet Yüzer ve ÇOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler
test etti.
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ÇOSB Geleneksel
Gülen Yüzler Pikniği

Ç

erkezköy Organize Sanayi Bölgesi
(ÇOSB) Bölge
Müdürlüğü’nün ev
sahipliğinde geleneksel olarak düzenlenen ‘Gülen
Yüzler’ pikniği oldukça neşeli geçti.
Çerkezköy ve Kapaklı’daki engelliler ve ailelerine yönelik düzenlenen
piknikte engelliler gönüllerince eğlenirken, Bölgede faaliyet gösteren
sanayiciler tarafından gönderilen
hediyeler ÇOSB Bölge Müdürlüğü
tarafından davetlilere dağıtıldı.
Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi Sosyal Tesisleri’nin içindeki
Parıltım Restaurant bahçesinde
düzenlenen pikniğe ÇOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler,
ÇOSB Yönetim Kurulu Yedek
Üyeleri Saim Buyruk,
ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan,
Türkiye Sakatlar Derneği
(TSD) Çerkezköy Şube
Başkanı Hayrettin Çetinkaya, TSD Kapaklı Şube

Başkanı Hayati Çakan ve çok sayıda
engelli vatandaş ile aileleri katıldı.
Etkinlikte Özel Çerkezköy
Organize Sanayi Bölgesi Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de engelliler ve aileleriyle
ilgilenerek güzel vakit geçirmelerini
sağladılar.
TSD Çerkezköy Şube Başkanı
Hayrettin Çetinkaya ve Kapaklı Şube Başkanı Hayati Çakan
programda yaptıkları konuşmalarda
Çerkezköy OSB yönetimine Dünya
Engelliler Haftası dolayısıyla düzenledikleri Gülen Yüzler Piknik Şöleni
için teşekkür ettiler. Çerkezköy
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp
Sözdinler de programda yaptığı
konuşmada;

“Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz bu etkinliğimize katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür
ediyorum. Geçen yıl Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi’ne
bir araç almıştık. Bu yıl da Kapaklı
Şubesine bir araç alacağız” dedi.
Sözdinler’in bu müjdesi davetliler
tarafından büyük alkış aldı.
Yapılan konuşmaların ardından canlı müzik eşliğinde ÇOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp
Sözdinler, yönetim kurulu üyeleri
ve dernek başkanları engelliler
ile birlikte oynadılar. Programda
animasyon ekiplerinin gösterileri
yanında tahta bacak, çuvallı koşu
vb. renkli yarışmalar da yapıldı.
Daha sonra engelliler ve aileleri
canlı müzik ve çeşitli etkinlikler
eşliğinde gönüllerince eğlenerek kendilerine unutulmaz bir
gün yaşatan ÇOSB yönetimine teşekkür ettiler. Program,
etkinlik için özel olarak
hazırlatılan uçurtmaların
uçurulması ile son buldu.
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Mandıra Filozofu
ÇOSB’de

Ç

erkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB)
Bölge Müdürlüğü’nün
kültür ve sanat
etkinlikleri çerçevesinde ‘Mandıra Filozofu’ namıyla
tanınan Yönetmen ve Oyuncu Müfit
Can Saçıntı’nın tek kişilik gösterisi
“Lafını Esirgemeyenler” sahnelendi.
ÇOSB Konferans Salonunda gerçekleşen gösteriye; Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Çerkezköy
Belediye Başkanı Vahap Akay,
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı
Hacı Ünal, ÇOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Eyüp Sözdinler, ÇOSB Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Saim
Buyruk ile Ahmet Murat Ercan
ve ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet
Özdoğan’ın yanı sıra yüzlerce firma
temsilcisi ve izleyici katıldı. İki

perde halinde sahnelenen ‘Lafını
Esirgemeyenler’ seyircilerden tam
not aldı. Benzerine daha önce pek
rastlanmayan şekilde, konuk oyuncuların videolarını da kullanarak
gösteriyi sahneleyen Müfit Can Saçıntı izleyicilerle girdiği diyaloglarla
kahkahaya boğdu.

Şaşırtırken güldüren, güldürürken düşündüren Saçıntı, gösterinin sonunda dakikalarca ayakta
alkışlandı. Söz ve hiciv ustalarının
da anlatıldığı gösterinin sonunda
günün anısına Sanatçı Müfit Can
Saçıntı’ya protokol tarafından çiçek
takdim edildi.

destek
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Av. Önder CANPOLAT

on günlerde Hazine garantili Kredi Garanti Fonu
(KGF) kefaletli kredilerin büyüme üzerindeki etkisi
ve nereye gittiği yönünde açıklamalar yapılmaktadır.
Bu kapsamda KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin
finansmana erişiminde kefalet yoluyla sağlanan KGF kredileri
değerlendirilmeye çalışılmıştır.
TÜİK verilerine göre; sanayi ve hizmet sektörlerinde 2014
yılında 2 milyon 677 bin girişimci faaliyet gösterdi. Bu sayı Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,8’idir. Çalışanların yüzde 78’ini
KOBİ’ler istihdam ediyor. Toplam yatırımların üçte birinden fazlası KOBİ’ler tarafından yapılıyor. Üretimin yüzde 54’ü ve yaratılan
katma değerin yüzde 55’i KOBİ’lere aittir. İhracatın, 2015 yılında
yüzde 55,1’i, ithalatın ise yüzde 37,7’si 1 ile 249 çalışanı bulunan
KOBİ işletmeler tarafından gerçekleştirildi. İşletmelerin ana faaliyetine göre; KOBİ’lerin ihracatının yüzde 59,3’ü ticaret sektöründe, yüzde 36’sı ise sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler
tarafından yapıldı.
KOBİ’lerin yatırım, istihdam, üretim, katma değer ve ihracattaki payı dikkate alınırsa ülkemiz ekonomisi bakımından KOBİ’lerin
finansmana erişimine sağlanan desteğin ne kadar önemli bir görev
ve sorumluluk olduğu anlaşılabilir.
Kredi Garanti Fonu (KGF), KOBİ’lerin ekonomi içindeki
öneminin anlaşılmış olması nedeniyle 1993 yılında yeterli teminatı olmayan KOBİ’lere kefil olmak suretiyle onların finansmana
erişimini kolaylaştırmak amacıyla kuruldu. KGF’nin temel görevi;
KOBİ’lere teminat desteği sağlamak olarak tanımlanıyor. Ancak
KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ dışı
işletmelere de kefil olur. Bankacılık Kanunu’na göre de KGF bir
finansal kuruluştur.
KGF, KOBİ’lere finansman için kefalet desteği sağlarken, bu
kefaleti; banka kredileri, Eximbank kredileri, KOSGEB geri ödemeli destekleri, TÜBİTAK transfer ödemeleri, Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı KOBİ destekleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri üzerinden sağlıyor. İşletmelerin ihtiyacına dönük
her türlü kredi için kefalet verilmekte olup, kredi türü konusunda
bir sınırlama bulunmamaktadır.
KGF, yararlanıcısı KOBİ’lerin bankaların talep ettiği tür ve
nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişemeyen bu işletmelerin kullanacakları kredilere, Hazine Müsteşarlığı ile imzaladığı
protokol çerçevesinde garanti sağlandı. Bu modelde; KGF, başvurulara kefalet onay veriyor ve bu onayı izleyen banka KOBİ’ye
krediyi kullandırıyor. İşletme başına toplam kefalet limiti 2,5
milyon TL, vadeler ise 6 ile 60 ay arasında değişiyor. Kredinin
onaylanması halinde KGF, 10 binde 3 oranında komisyon alıyor.
Bu şekilde kullandırılan kredilerin faizi serbest piyasa koşullarında
bankalarca belirleniyor.

S

Kredi Garanti
Fonu (KGF)
kefaletli
kredilerin
üretime
ve büyümeye
etkisi

AOSB Hukuk Müşaviri

destek
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Türkiye ekonomisi dış
kaynakla büyüyen bir ekonomidir. Dış kaynağı sağlamada
aracı kuruluşlar bankalardır.
Küresel kriz sonrası likidite
bolluğundan da yararlanan
bankalar buldukları dış kredileri içeride KOBİ’lere/KOBİ
dışı firmalara ve tüketiciye
satıyorlar, satabildikleri ölçüde
de kâr elde ediyorlar. Bankalar
kredi kullandırırken ince eleyip
sık dokuyor, mevzuata dikkat
ederek iş yapıyorlar ve kefalet
garantisi istiyorlar. Bankaların
kefalet garantisine yanıt vermek
gerekiyordu. Bu noktada KGF
önemli bir araç olarak devreye
giriyor.
Ekonomi politikacıları, ekonominin krize girme ihtimalinin
de artmasıyla birlikte, KGF
garantisi başta olmak üzere
kamu harcamalarının artırılması, yatırım teşvik ve destek
mekanizması gibi birtakım
tedbirleri devreye soktu. Kredi
musluklarını açma fikri benimsendi, ancak KGF’nin kefaleti
yeterli görülmediği için tam
da bu noktada devreye Hazine
garantili Kredi Garanti Fonu
kefaleti girdi. Hazine garantisinin devreye girmesi bankaları
kredi kullandırma konusunda
hareketlendirdi. Alınan bu
tedbirler sayesinde sıkışmış olan
piyasalar, geçici bir süre için
rahatlatılmış oldu.
Türkiye Bankalar Birliği
Başkanı, kredilerle ilgili şöyle
diyordu: “Belirsizliklerin ve
risklerin yüksek olduğu böylesi bir dönemde kamunun da
ekonomiye dokunuşları güveni
artırdı. Avrupa Birliği’nin (AB)

büyüme konusunda 10 yıldır
yapamadığını biz 6 ayda yaptık
ve 3 çeyrekte toparlandık. Yasal
limitlerimizi sonuna kadar kullandık. Elde, avuçta, cepte ne
varsa hepsini krediye verdik.”
Ancak yatırıma ve üretime gitmeyen bu kredilerin bir de dönüşü olacak. Kredi geri dönüşleri KOBİ’leri nasıl etkileyecek;
şimdiden olumsuz etkilerini düşünmek ve tedbir almak yerinde
olur. Hacizli satışların büyük bir
kısmını banka kredi borcunun
ödenememesinden kaynaklanan
satışlar oluşturuyor.
1994 yılından 2016 yılı sonuna kadar 40 bine yakın KOBİ’ye
16,3 milyar TL. tutarında
kredi kullandırmış olan KGF,
27.10.2017 itibariyle 355 bin
491 işletmeye, 197,300 milyon
TL kefalet hacmine ve 220,100
milyon TL kredi hacmine
ulaşmıştır. KGF, kefaletinin
250 milyar TL limitine yaklaşması ile birlikte, bu desteğin
ne kadar daha devam edeceği
ve bu büyüklükte bir kaynağın
nereye gittiği yatırıma, üretime
ve büyümeye etkisi konuşulmaya başlandı. KGF verilerine
göre; Eylül 2017 yılı itibariyle
KGF hazine garantili kredilerin;
yüzde 92,4’ü işletme, yüzde 2,5’i
yatırım ve yüzde 5,1’i gayrinakti
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amaçlı kredilerden oluşuyor. Bu
rakamlar kredilerin yatırıma ve
üretime gitmediğini gösteriyor.
TÜİK tarafından açıklanan
verilere göre, ekonomi yılın
ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 ile
Avrupa Birliği (AB) ortalamasının iki katından fazla büyürken,
G-20 ülkeleri arasında en iyi
üçüncü, dünya genelinde ise en
iyi beşinci performansı sergiledi. Bu hepimizi heyecanlandırdı. Büyümenin lokomotifliğini
ihracat ve yatırımlar üstlendi.
Hükümetin (ekonomi
yönetimi politika yapıcılarının)
ekonomiyi canlandırmak için
sağladığı teşvik ve tedbirlerin
yanı sıra, Kredi Garanti Fonu
(KGF) mekanizması büyümenin ateşleyicisi oldu. Kredi
Garanti Fonu’nun 2017’de
büyümeye tek başına 1-1,5 puan
destek sağlayacağı öngörülüyor.
2017 yılının ikinci çeyreğinde
bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre tarım sektörü yüzde 4,7,
sanayi sektörü yüzde 6,3, inşaat
sektörü yüzde 6,8 büyüdü. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve
yiyecek hizmeti faaliyetlerinin
toplamından oluşan hizmetler
sektörünün katma değeri ise
yüzde 5,7 arttı.
Büyümeye katkının ağırlıkla
ikinci çeyrekte ihracatta yüzde
10,46 ve yatırımlar da ise yüzde
9,48 olduğu görülüyor. Ancak
yatırımlardaki artışta önemli bir
sorun var. Yatırımlar yaklaşık
yüzde 9,5 artarken makine ve
teçhizat yatırımları yüzde 8,6
küçülmüş görünüyor. Makineteçhizat yatırımları uzunca bir
süredir (dört çeyrektir) sürekli
küçülüyor.

destek
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Av. Önder CANPOLAT

Bu durumda yatırımlar, sadece inşaat yatırımları ile büyümüş
gibi gözüküyor. Esas büyüme
artışına en büyük kaktı ise vergi
indirimleri ile desteklenen dayanıklı tüketim mallarından (beyaz
eşyadan) geldi.
Ekonomi çevrelerince dile
getirilen diğer önemli bir konu;
yıllık bazda kredi kullandırılan
KOBİ sayısında ve kredi hacminde yaşanan genişlemenin
yatırıma ve büyümeye yansımadığıdır. Peki, bu durumda krediler nereye gidiyor? Bankacılık
çevrelerine göre; bazı işletmeler
Hazine garantili KGF kredilerini işini büyütmek için yatırıma
yönlendiriyor. Ancak bankacılar
ve piyasadan bazı firma sahiplerinin verdikleri bilgilere göre;
KGF’den uygun koşulla çektiği
kredi ile arsa, döviz, lüks araba
ve ofis alanlar var. Hatta ihtiyaç
olana kadar krediyi tamamen
mevduata yatıralar da var.
Ekonomi ve banka çevrelerine göre; dış kaynak dışında
kredi hacmindeki artışa kaynak bulmak isteyen bankalar
mevduata yükleniyor, bunun
sonucu mevduat faizleri ve ister
istemez kredi faizleri yükseliyor.
Bu döngü yeni kredi almak ya
da kredisini yenilemek isteyen
işletmelere ciddi yükler getiriyor.
KGF desteğiyle kredi alan işletmelerin bir bölümü bu krediyi
yüksek mevduat faizinden yararlanarak bankaya yatırıp aradaki
faiz farkından kazanç sağlıyor.
Dolayısıyla kredilerde ortaya çıkan artışlar arzulanan yatırımlara
gitmiyor. Bazı bankalar, sıkıntılı
gördükleri kredilerini ya da temi-

AOSB Hukuk Müşaviri

natı eksik bulunan müşterilerinin
kredilerini KGF kredisiyle değiştirip kendilerini teminat altına
alıyorlar. Sonuçta; 2017 yılının
ilk 10 ayında KGF destekli kredilerde ortaya çıkan astronomik
artışın büyüme üzerinde istenilen
nitelikte olmasa da olumlu ve faizler üzerinde olumsuz etkisinin
olacağı söylenebilir.
Yukarıdaki açıklamalar ve
değerlendirmelere göre; KGF
kefaletli uygun koşullarda
kullandırılan kredilerin önemli
bir kısmının yatım ve üretim
dışı alanlarda kullanıldığı; KGF
kredilerinin büyüme üzerinde
olumlu etkisi olduğu, ancak bu
büyümenin yeni yatırım ve üretim artışından ziyade daha çok
imalat sanayi dışındaki sürekliliği
olmayan kısa dönemde getirisi
daha fazla olan inşaat ve ticaret
alanlarına gittiği söylenebilir. Bu
gidişatın imalat sanayi eksenli

yatırımlara yönelik değiştirilmesi
gerekir.
Sonuç olarak hazine garantili
KGF kefaletli kredilerin münhasıran; yeni yatırımlara, kapasite
artışına yönelik ilave yatırımlara, teknoloji değişimine ve ileri
teknoloji kullanımına yönelik
makine ve teçhizat yatırımlarına,
OSB’lerde yapılan yatırımlara,
yerli ürün geliştirme ve üretimi
yatırımlarına, Ar-Ge, inovasyon
ve teknoloji geliştirme yatırımlarına proje bazlı kamu gözetimi
ve denetimi sürecini içerecek şekilde verilmesi gerekir. Böylece
kaynaklar rasyonel kullanılabilir,
yatırım ve üretim artar, büyüme
olur, neticede Türkiye sanayisinde yapısal dönüşüm sağlanabilmesi sürecinde yol alınmış olur.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı emekli Hukuk Müşaviri

güncel
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Bir KOBİ kredibilitesini
nasıl arttırır?
Ö

ncelikle bir firmanın
hangi kredi yapısında
ne yapabileceğini çok
iyi tespit etmesi ve
anlaması gereklidir.
Bu değerlendirmeyi yapabilmek için
de kullanılabilecek en uygun veri
banka desteği yeterlilik oranıdır.
(Bank’s capital adequacy ratio). Bu
oran net değer artışının gayrisafi değerlere oranıdır. Eğer bir firmanın
bu oranı yüzde 8 ve üstü ise, bu firmanın dünya pazarlarında oynama
gücü olduğu düşünülebilir. Bu oran
yüzde 4 ile 8 arasında ise sadece iç
pazara odaklanması akıllıca olabilir.
Oran yüzde 0 ile 4 arasında ise
durumunu tekrar gözden geçirmeli, yüzde sıfırın altında ise radikal
kararlar üretecek şekilde yeniden
gözden geçirmesini yapmalıdır.
Bir işletmenin kredilendirilmesi
için en belirleyici araç kredilendirme sınıfıdır. Bu sınıflama bir tür
o firmanın finansal karnesidir. Bu
karne kredi kuruluşları tarafından
çıkartılır ve
n Varoluşunun yeterli finansal
tabana dayanıp dayanmadığını,
n Var olan kredilerinin gerçek
maliyetlerini,
n Garanti kaynaklarının seviyesini,
n Denetleme verilerini içerir.
Burada firmalarımızın kendilerine en çok sorduğu soru ise; bu
sınıflandırma içinde kredi grubumuzu nasıl yükseltebilirizdir.
Bu sorunun en net ve kısa cevabı ise, işimizle ilgili her türlü veriye
rakamsal ve somut olarak sahip
olmak ve bu verileri değerlendirme
kıstasları içinde (istatistikler, grafikler vb.) hazır halde karar vericilerin

önüne koyabilmektir.
Bizlerin herhangi bir kayır ya da
bilgi altında tutmadığımız her hangi
bir konu kredilendirilmemizde
karşımıza engel olarak çıkabilir. Bu
kayıt takip sistemi için günümüzde
çok gelişen bilgisayar sistemleri ve
sistemlerin içinde bulunan programları çok iyi kullanabilen uzman
insan kaynakları kullanılmalıdır.
Ancak unutulmamalıdır ki, bilgiyi derlemek ve sunmak maksadı ile
kurulan sistem ve istihdam edilen
insan kaynağı sadece karar alma
sürecine hammaddeyi hazırlamaktadır. Bu bilgilerin değerlendirilmesi
için elde bulunan bu sayısal veriler
dışında sayılamayan veya dokunulamayan diye tarif edilebilecek
değerlerinde hesaba katılması çok
önemlidir. Bunun için de karar alma
mekanizmasının içinde yer aldığı
yönetimsel ortam ve kapasitenin de
yeterli olması önemlidir.
Sayısal verilerde ise
n Güvence değerlendirilmesi
için sermaye yeterlilik oranı, faizi ile
birlikte borcun aktiflere oranı, sabit
kıymetler oranı, gerçek kar, aylık
cironun borçları oranı,
n Karlılık değerlendirmesi için,
açıklanan satış karlılığı, açıklanan

aktiflerin karlılığı, kar çemberi, faiz
oranlarının satışa oranı,
n Büyüme potansiyelinin
değerlendirilmesi için aktif karın
büyüklüğü, satışların büyümesi,
sabit kıymetlerin büyümesi (zenginleşme),
n Ödeme gücü için, ödemenin
vadesi, işten elde edilen kar ile
amortismanların toplamının faizi ile
birlikte borca oranı, amortisman öncesi iş karı ve kıymet artışı (kazancı)
görmemiz faydalı olacaktır.
Sayısal değerlendirmede, gereksiz ve atıl kıymetlerin değerlendirilmesi, ağır faizli borçların azaltılması
veya şartlarının yenilenmesi, net
kıymetlerin karı kullanarak arttırılması çalışması yapılabilir.
Sayısal olmayan verilerde ise;
n Pazarın eğilimleri,
n Ekonomik hassasiyet faktörleri,
n Piyasa ölçütü,
n Rekabetteki yerimiz,
n İşin geçmişi,
n İşimizin stratejisi,
n Ortakların kimliği ve durumları,
n Çalışanların gücü, morali ve
verimliliği
unsurlarına dikkat edilmelidir.
Derleyen: H. Doğan (İAOSB)
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Döviz kuru artışı OSB’lerin
elektrik tedarikini zorlaştırıyor
D

öviz kuru artışıyla yükselen elektrik enerjisi fiyatları organize
sanayi bölgelerini zora
sokarken, üretimi de
derinden etkiledi.
Anadolu Organize Sanayi
Bölgesi (Anadolu OSB) Yönetim
Kurulu Başkanı ve OSBDER Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kutsi
Tuncay, yaptığı açıklama ile Eylül
ayının sonlarından itibaren Türk
Lirasının ABD Doları karşısında
hızla değer kaybettiğine ve bunun
sonucunda imalat sanayi üretiminin
olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.
Tuncay, “Para birimimizin ABD
doları karşısında daha da değer
kaybetme olasılığı mevcuttur. Bu
değer kaybının enflasyon, borç
geri ödemesi ve ülkemizin yeniden
borçlanma kapasitesi gibi konularının yanı sıra, enerji sektörü ve
imalat sanayi üretimini de olumsuz
etkilediği açıktır” dedi.

Enerji sektörüne yansıyan
olumsuz etki, OSB’leri vurdu
Ciddi riskleri olan ve döviz kuru
artışından en çok etkilenen kesimlerin başında enerji sektörünün
geldiğini dile getiren Tuncay, üretim
sektörünü doğrudan etkileyen
döviz kuru artışının elektrik enerjisi
piyasasındaki iki olumsuz sonucuna
değindi.
Tuncay, “Bunlardan ilki petrol
ve doğalgaz ithalatına dayanan
elektrik enerjisi üretim maliyeti ve
buna bağlı elektriğin perakende
satış fiyatının artıyor olmasıdır.
İkincisi ise elektrik üreticilerinin
YEKDEM (Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Destekleme Mekanizması) çerçevesinde ödemek zorunda

oldukları USD bazlı bedellerin
fiyatlara yansıtılması ve bu durumun
kaldırılabilir olmaktan çıkmasıdır.
Bunlarla beraber sürekli döviz kuru
artışı elektrik enerjisi tedarikini ve
imalat sanayi üretimini zorlamaya
başlamıştır” diye konuştu.

Serbest piyasadan enerji
temini imkansızlaşıyor
Günümüzde serbest piyasadan
enerji temin etmenin imkânsız hale
geldiğini kaydeden Tuncay, şöyle
devam etti: Enerji maliyetleri artışı
öyle bir noktaya geldi ki tedarikçi
firmalar OSB’lere elektrik enerjisi

vermek istemiyor. OSB’lerin hemen
hemen tamamının bu riskle karşı
karşıya kalmaları ihtimal dahilindedir. Serbest tüketici olarak Anadolu
OSB, halen kullanmakta olduğu
elektrik üreticisinden 0,179900 TL/
kwh fiyatla elektrik enerjisi tedarik
ederek, katılımcılarımıza dağıtım
yapmaktayız, ancak tedarikçi firma,
01.12.2017 tarihinden itibaren bu
fiyatla enerji veremeyeceğini, başka
elektrik üreticisi firmaların da aynı
nedenle teklif veremeyeceği ihtimali
dahilinde olduğunu tarafımıza bildirilmiştir.

osblerden
Elektrik fiyatları
baskı altında
Büyük tüketicilerin serbest piyasada özel tedarikçilerden enerji
alamamaları durumunda, serbest
piyasada elektrik temin edebilecekleri tek mercii olarak özelleşen
dağıtım şirketlerinin kaldığına
dikkat çeken Tuncay; elektrik
fiyatlarının baskı altında tutulduğu
söyledi. Tuncay, “Serbest piyasada tarifeden daha düşük fiyatla
elektrik bulunamayıp, Bölgedeki
imtiyaz sahibi tedarik şirketine geri
dönüldüğü zaman EPDK’nın tavan
olarak açıkladığı güncel 0,205219
TL/kWh bedelle OSB’ler enerji
temin etmek ve bu bedelle sanayiciye Bölge içinde dağıtım yapmak
zorunda kalacaklar” şeklinde
konuştu.
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Taslak risklerle dolu
Açıklamalarının devamında
Tuncay, EPDK tarafından hazırlanan “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında
Tebliğ Taslağı” nın daha büyük
bir sorun olduğunu söyledi.
Tuncay, “Tebliğ Taslağı ‘…
makul bir kar belirlenerek EPDK
tarafından belirlenen bu tavanın
üzerinde enerji satışı yapılacaktır’ hükmü ile öngörülemeyen
mali riskler hazırlanmaktadır.
Tebliğ taslağı bu şekliyle yürürlüğe girerse, piyasada ucuz elektrik
bulamayan ve bölgesindeki lisans
sahibi şirketlerin onaylı tarifesinden enerji almak zorunda kalan
organize sanayi bölgeleri yürürlükteki tarifeden daha yüksek bir
tarifeden elektrik almak zorunda
kalacaklar.
Bu durum aynı pozisyonda
kalan OSB’ler ve dolayısıyla OSB
içindeki tüm fabrikalar için de
geçerli olacak. Bu durumun OSB
sanayicilerinin maliyetlerini daha
da artıracağı gibi üretimi ve istihdamı tehdit eden bu girişimden
vaz geçilmesi gerekmektedir”
dedi.

Üretim ve istihdam
zora girecek
İfadelerinin devamında
büyük tüketimli serbest tüketicilerin, serbest piyasadan elektrik
tedarikinde oluşabilecek risklerin
üretim sektörüne yansımalarına
değinen Tuncay, tebliğ ile kabul
edilebilir kar tanımlanmasının
yapılması gerektiğini kaydetti.
Tuncay, “Her ne kadar
EPDK tarafından tavan fiyat
açıklansa da, elektrik enerjisine
istenildiği an istenilen oranda
zam yapılacak olması nedeniyle;
Taslak bu şekliyle yayınlanır ise
önümüzdeki süreçte elektrik
fiyatları düşse bile büyük tüketimli serbest tüketicilerin serbest

73

piyasadan elektrik tedariki riskli
hale gelecektir.
OSB’lerin ve OSB sanayicisinin beklentisi çıkarılacak Tebliğde; sanayicinin tavan fiyatın
üzerinde elektrik satın almasının
önlenmesi, makul sınırları belirli
bir kar tanımlaması yapılması,
OSB’ler ve sanayici için elektrik
enerjisinin kaç lira olacağının
öngörülebilir olmasını bekliyoruz. Aksi halde OSB’lerdeki
sanayicinin maliyetlerinin daha
da artmasına neden olunacağı
gibi üretim ve istihdam zorlukla
sürdürülebilecek. Ülkemizdeki
birçok sanayi tesisinin dışarıyla
rekabet edememe noktasına
gelebilecektir” dedi.

OSB’ler ve sanayicileri
neler bekliyor?
Tuncay, konuşmasını şöyle
sonlandırdı:
Tebliğ taslağının yayınlanmasını önlemek için OSB’lerin, tüm
sanayicilerin, sanayi odalarının
ve sivil toplum kuruluşlarının
birlikte hareket etmesi gerekiyor.
Ayrıca kısaca Üretim Reformu
Kanunun olarak adlandırılan
7033 sayılı Kanun’un 53’üncü
maddesi ile 4562 sayılı Kanun’un
21’inci maddesine eklenen OSB
katılımcılarının enerji giderlerine
dair düzenlemeler, serbest piyasa
koşulları ile oluşmuş fiyatlara
müdahale edilmeksizin, Bakanlar Kurulu tarafından yapılır
hükmü kapsamında Bakanlar
Kurulu’nun OSB katılımcısının
elektrik enerjisi tüketim tarifelerine yönelik düzenleme yapması
mümkündür. Döviz kuru artışı
kıskacında kalan sanayiciler ve
OSB’ler olarak beklentimiz, Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen
bu yetkinin, elektrik enerjisi
tüketim tarifelerinde sanayici
ve OSB’ler lehine düzenlemeler
yapması yönünde kullanmasıdır.
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Tuncay: OSB’lere destekler bölgesel
değil, bütüncül uygulansın
A

nadolu Organize
Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) Yönetim
Kurulu Başkanı ve
Organize Sanayi
Bölgeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kutsi Tuncay,
tüm organize sanayi bölgelerinin
tam kapasite kayıtlı ekonomiye
hizmet edebilmesi için Bölgesel Teşvik Uygulamalarında

‘eşitlik’ çağrısında bulundu.

Tuncay: OSB’lerde
sağlanan katma değere,
bütün ülkemiz paydaş
olmaktadır
Tuncay, “Bilindiği üzere;
Ekonomi Bakanlığı tarafından
Bölgesel Teşvik Uygulaması ile
OSB’ler içerisindeki sanayi tesislerine destekler sağlanmaktadır.
Bölgesel destekler; KDV istisnası,
gümrük vergisi muafiyeti, vergi
indirimi, sigorta primi işveren
hissesi desteği, faiz desteği,
sigorta primi işçi hissesi gibi
unsurlardan oluşmaktadır.
Ancak uygulama çerçevesinde illerimiz 6 bölgeye
ayrılarak, değerlendirilmiştir.
Dolayısıyla her bölgeye ayrı
destek ve teşvik programları
sağlanmaktadır. Bu da yatırıma
açık ve elverişli diğer bölgeleri sıkıntıya sokmaktadır”
dedi ve devam etti:
“Ekonomik kalkınma
ancak üretim sektörünün
gelişmesiyle mümkündür. Bu ülkemizin
değişmez gerçeğidir.
OSB’ler ise üretimde
kayıtlı ekonominin,
planlı yapılaşmanın
teminatı niteliğindedir. OSB’lerden
sağlanan katma
değere, bütün ülkemiz paydaş olmaktadır. Başta bu nedenle OSB’lere verilen
destekler bölgesel değil,
bütüncül olmamalıdır.”

1. Bölge’ye hiç verilmeyen
destekler var!
Büyükşehirlerde bulunan
OSB’lerin tam kapasiteye ulaşamamasında Bölgesel Teşvik Uygulamasının payı olduğunu ifade
eden Tuncay, OSB’lerin kurulduğu
yere bakılmaksızın desteklenmesi
gerektiğini söyledi.
Tuncay, “Bölgesel Teşvik
Uygulamasına göre; sigorta
primi işveren hissesi desteği 5’inci
Bölgeye 7 yıl süre ile yüzde 35
oranında verilirken, 1’inci Bölgede
bulunanlara 2 yıl süre ile yüzde
10 veriliyor. Vergi indirimi ise
5’inci Bölgeye yüzde 40 oranında
sağlanırken, 1’inci Bölgeye yüzde
15 sağlanıyor. TL cinsinden faiz
desteği ise 5’inci bölgeye 5 puan
şeklindeyken, 1’inci Bölgeye hiç
verilmiyor” şeklinde konuştu.

Ana hedef OSB’ler olmalıdır
Üretimin önündeki engeller
kaldırılmadan arzu edilen ekonomik düzeye ulaşılamayacağını
kaydeden Tuncay, açıklamasını
şöyle sonlandırdı:
“Bunun iki önemli sonucu
daha oluyor. Sanayici kendi bölgesini bırakıp, başka yere yatırım
yapmak zorunda kalıyor. İkincisi
ise özellikle büyükşehirlerdeki
OSB’ler tam kapasiteye ulaşamazken ya da boş kalırken, yeni ve
mevcut yatırımlar diğer bölgelere
yapılıyor. Ülkemiz ekonomisi ileriye taşınmak isteniyorsa ana hedef
bölgeler değil, OSB’ler olmalıdır.
Bu nedenle tüm OSB’ler 5’inci ve
6’ıncı Bölge teşvik ile desteklerinden faydalandırılmalıdır.”
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Anadolu OSB’den
Çanakkale şehitlerine
vefa ziyareti
nadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu
OSB), Cumhuriyet
Bayramı ve temel
atma törenlerinin
yıl dönümü nedeniyle Çanakkale
Şehitlerine ve savaş alanlarına vefa
ziyareti düzenledi. Etkinliğe Başkent
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Haberal, Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Abdülkadir Varoğlu, BİTTO
Yöneticisi Arzu Fırlarer, Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Kutsi Tuncay, TEV Ankara
Şube Başkanı Ömer Turna, Ressam
Hikmet Çetinkaya, OSTİM Çıraklık
Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı
İbrahim Karakoç, TÜSİAV Başkanı
Veli Sarıtoprak, Polatlı OSB Başkanı
Erol Ünal, OSİAD Yönetim Kurulu
Üyesi Ayşegül Genç, basın mensupları, yatırımcılar ve aileleri katılım
sağladı.
Gelibolu Yarımadası’nda başlayan program, Mecidiye Tarabyası ve
Şahindere Saygıyeri Şehitliği ziyaret
edilerek devam edildi. Burada son
durak ise Çanakkale Şehitleri Abidesi

A

oldu. Devamında ise Anzak Koyu,
57 Alay Şehitliği ve Conkbayırı’na
giden katılımcılar, Deniz Müzesi ve
Nusret Mayın Gemisi ile ziyaretlerini
tamamladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin
önsözü Çanakkale’dir
Etkinlikte açıklama yapan Başkan
Tuncay, Çanakkale Savaşları ve Zaferini anarak, ülke için üretimin önemine dikkat çekti. Tuncay, “Tarihimizin
en önemli günü olan Cumhuriyetin
ilanının önsözü Çanakkale Zaferi’dir.
Dünya tarihi pek çok türden savaşlar
yazmış, toplumsal dayanışmalara
sahne olmuştur ancak hiçbir zaman
Çanakkale Zaferi gibi bir direnişe
tanıklık etmemiştir. Tarihimizi hatırlayıp, sahip çıkmak hepimizin görevi
olmalıdır. Bizlere bir vatan bahşeden
şehitlerimize ve bugünlere taşıyanlara
ödenmeyecek bir borcumuzun olduğunu düşünüyoruz. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi olarak, bu minnet
ve vefa duygusu ile ülkemize sağlanacak en büyük katkının üretmekten
geçtiğini biliyoruz” dedi.

Tuncay, konuşmasını şöyle
tamamladı: “Anadolu OSB için 29
Ekim’in bir başka önemi ise altyapı
inşaatlarımıza bundan tam 9 yıl önce
temel atarak başlamıştık. Hiç kamu
kaynağı kullanmadan, öz kaynaklarımızla kurduğumuz Bölgemiz Katılımcılarına 29 Ekim 2018’de “Dayanın,
biz her şeyi başaracağız” demiştik ve
bugün üstyapı çalışmalarına henüz
dört yıl önce başlamamıza rağmen 50
fabrikada üretime geçilmiş olup, 50
sanayi tesisimizin de çeşitli aşamalarda üstyapı çalışmaları tamamlanmak
üzeredir. 29 Ekim 2017 tarihi itibariyle çalışan sayısının iki bin kişiye
ulaştığı Bölgemiz, tamamlandığında
15 bin kişiye istihdam sağlayacaktır.
Cumhuriyetimizin 94’ üncü yılını,
Atamızın 1923 yılında yapılan İzmir
İktisat Kongresinde verdiği “Siyasî,
askerî zaferler ne kadar büyük olursa
olsunlar, iktisadi zaferler ile taçlandırılamazlarsa meydana gelen zaferler
devamlı olamaz” talimatını yerine
getirmiş sanayiciler olarak gururla
kutlar, katılım sağlayanlara teşekkür
ederiz”
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Anadolu OSB’de coşkulu
Cumhuriyet etkinliği

A

nadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu
OSB), 29 Ekim’i ve
Ankara’nın Başkent
oluşunun 94’üncü
yılını kutlamak amacıyla düzenlediği
Cumhuriyet Etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Bisikletçiler Cumhuriyet
için pedalladı
Etkinlik, Kurtuluş Parkı’ndan
Anadolu OSB Çanakkale Şehitleri
Anıtı’na kadar süren Kurtuluştan
Cumhuriyete 1764 Bisiklet Turu ile
başladı. Bisiklet Gönül Beraberliği
Derneği üyeleriyle düzenlenen tura
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Haberal, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Kutsi Tuncay ve Yönetim
Kurulu Üyesi Rıfkı Güvener başlangıç verdi. Ziya Gökalp Caddesi
üzerinden Eskişehir Yolu istikametine yönelen bisikletçiler, 60

kilometre yol kat ederek Anadolu
OSB Çanakkale Şehitleri Anıtı’na
kadar pedal çevirdi.

Sanayi bölgesinde
balık tutma yarışması
Bir sanayi organizasyonunda

ilke imza atan Anadolu OSB; yatırımcıları, idarecileri, fabrikalarında
çalışanları ve aileleriyle birlikte
sınırları içerisinde bulunan gölette
Balık Yakalama Şenliği düzenledi.
Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı
hakemliğinde düzenlenen yarışma-
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da ‘en büyük balık tutan’ ve ‘en çok
balık yakalayan’ kategorilerinde
ödül verildi.

Tuncay: Şehitlerimize
ödenmeyecek
borcumuz var
Yarışmanın sonunda ise
Anadolu OSB nizamiye girişinde
bisikletliler karşılanarak, Çanakkale Şehitleri Anıtı’na gidildi.
Anıtta açıklama yapan Başkan
Tuncay, “Tarihimizi hatırlayıp,
sahip çıkmak hepimizin görevi olmalıdır. Bizlere bir vatan bahşeden
şehitlerimize ve bugünlere taşıyanlara ödenmeyecek bir borcumuzun
olduğunu düşünüyoruz” dedi ve
devam etti:
“Anadolu Organize Sanayi
Bölgesi olarak, bu minnet ve vefa
duygusu ile Büyük Taarruzun
başladığı topraklarda üretim ve
eğitim taarruzu başlattık. Başkomutan Atatürk’ün söylediği gibi,
‘Askeri zaferler ne kadar büyük
olursa olsun iktisadi zaferlerle
taçlandırılmadıkça sonuçsuz kalır’.
Bu düşünce ve inançla kurduğumuz Anadolu OSB bugün ekonomi
platformunun önemli bir bileşeni
haline gelmiştir. Dört yıl içerisinde
50 fabrikada üretime geçilmiş olup,
tüm parseller dolduğunda 300
sanayi işletmesi ülkemizin katma

değerine ve istihdamına azami
düzeyde katkı sağlayacaktır.”

Taş üstüne taş koyarak
yolumuza devam edeceğiz
Konuşmasının devamında
Milli eğitimin üretken hale gelmesi
için mesleki ve teknik öğrenimin
önemine değinen Tuncay, sözlerini
şöyle sonlandırdı:
“Her alanda modernizasyona
uğramış günümüz dünyası bir
ekonomik paylaşım savaşında iken,
başlattığımız bu ‘üretim taarruzu’ omuzladığımız en kıymetli ve
önemli değer olduğunu düşünüyoruz. Taş üstüne taş koyarak yolumuza devam edeceğiz. Cumhu-

riyetimizin ilanının ve Ankara’nın
Başkent oluşunun 94’üncü yılını
kutluyor, etkinliğimize katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”

Öğrenciler kendi
burslarını topladı
Faaliyetlerin sonuncusu ise
Anadolu OSB’nin destek olduğu meslek öğrencilerinin kendi
burslarını toplamalarıyla oldu.
Çanakkale şehitleri anısına dikilen
badem ağaçlarından elde ettiği gelirle mesleki ve teknik eğitim alan
öğrencilere destek olan Anadolu
OSB, bu sene hasadı bursiyerlerle
yaptı. Öğrenciler, bademleri kendileri ve yeni bursiyerler için topladı.

Meryem Fulya YAZICIOĞLU
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DERNEĞİ DERGİSİ
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Yeşil Bursa’nın kendini geliştiren OSB’si:

Hasanağa OSB
K

endini geliştirmeye
adamış bir yönetim anlayışı ile her
geçen gün ilerlemesini
sürdüren Bursa’nın
köklü OSB’lerinden Hasanağa OSB
(HOSAB), başarılı çalışmaları ile
göz dolduruyor. 1985 yılından günümüze uzanan yolculuğunda ‘yoktan
var etmeyi’ düstur edinen bakış
açısıyla kanallar çekip barajlardan
katılımcılarına birinci kalitede su
getiren HOSAB, yükselişini ulaşım
yollarının yenilenmesi ile sürdürmek
istiyor.
Yeşillikler içinde, temiz yolları
ve düzenli yapısı ile bir organize
sanayi bölgesinden çok, mesire
yeri havası taşıyan Bursa Hasanağa
OSB’nin, kendini Bölgenin gelişimine adamış Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Faruk Korun ile keyifli bir
sohbet gerçekleştirdik.
n HOSAB’ın kuruluşundan günümüze uzanan yolculuğunu paylaşır
mısınız?
Bölgemizde sanayinin oluşumu
1985 yılında, bu alanın sanayi bölgesi ilan edilmesiyle birlikte başladı.
Dönemin Hasanağa Belde Belediyesi, Hasanağa Sanayi Bölgesi kurulma kararını aldı ve 24 Şubat 1997
tarihinde birincisi, 13 Haziran 2000
tarihinde de ikincisi olmak üzere
uygulama imar planı, Hasanağa Belediye Meclis kararı ile onaylanarak,
imar parselleri oluşturuldu. Sanayi
bölgesi ilanından sonra çok az
firma faaliyette bulunmak amacıyla
Bölgeye geldi. 5-6 firma ile faaliyete
başlayan Bölgemizde, 1990’lı yıllarla
birlikte firma sayısı artmaya başladı.

İlk yıllarda firmalar, elektrik, su, yol
gibi alt yapı ihtiyaçlarını kendileri
karşıladılar. 1995 yılında Bölge
katılımcıları bir araya gelerek, günümüzdeki adı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları
Derneği (HOSABSİAD) olan Hasanağa İşverenler Derneği’ni (HİD)
kurdular. Derneğin amacı, hem bölgenin hem de çevrenin ve ülkemizin
yararına düzenli bir sanayi bölgesi
yaratmak olarak belirlenmişti. 1995
yılına kadar alt yapısı yok denecek
kadar yetersiz olan Hasanağa Sanayi
Bölgesi, HİD’in Hasanağa Belde
Belediyesi ile iş birliği yapmasının
ardından toparlanma sürecine girdi.
HİD Yönetimi, dönemin Hasanağa
Belediye Başkanının da desteği ile
OSB olmak için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’na müracaat ederek en
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somut adımı attı. İlk olarak talep
edilen OSB alanı 220 hektar olarak
belirlendi. 2002’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri başkanlığında, 22 kamu kurum ve kuruluşun katılımı ile yapılan toplantı
neticesinde 220 hektarlık imar
planı üzerinde çalışmalar yapıldı.
Çalışmaların neticesinde 22 Eylül
2003 tarihinde Hasanağa İşverenler Derneği Olağanüstü Genel
Kurula giderek, Müteşebbis Heyet,
Yönetim ve Denetim kurullarını
seçti. HOSAB Müteşebbis Heyeti
ve Yönetimi hala daha HOSABSİAD genel kurullarında seçiliyor.
Genel Kurul’da alınan karar gereği
bölge, Batı Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) olarak adlandırıldı
ve 26 Eylül 2003 tarihinde 216 Sicil
numarası ile Batı Organize Sanayi
Bölgesi (BOSAB) olarak Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’nca tescil edildi.
2006 tarihinde ise BOSAB adını
Hasanağa OSB tüzel kişiliğine
bıraktı.
Hemen ardından revize imar
planı tasdik ettirilmesi için çalışmalar başladı. 2008 yılında bölgenin
revize imar uygulama planı, Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanarak, uygulanmaya konuldu. Bu
tarihten itibaren bölgede yatırım
süreci hızlandı.
n Gelişim sürecinizi aktarır
mısınız?
Orta ölçekli bir OSB olmamız
ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın bürokratlarımız ile birlikte
uyum içerisinde çalışması, kısa
sürede önemli mesafeler kat etmemizi sağladı. İlk zamanlarda ne
yolumuz ne suyumuz ne doğalgazımız ne de elektrik hattımız vardı…
2008 yılından sonra sanayicilerimizin de desteği ile bölgedeki yatırım
hamlesi çok daha hızlı bir şekilde
devam etmeye başladı. Bölgemizdeki kanalizasyon ve yağmur suyu
hatlarının tamamını yeniledik. Doğalgaz hatlarını çekerek Bölgemize

vermeye başladık. Hemen ardından içme suyu için çalışmalarımızı
tamamladık. Buraya belediyenin
su hattı var ancak çok uzak kalıyor
diye biz de Hasanağa Sulama
Barajı’nın yüzde 17,7’lik kullanım
hakkını satın alarak 4 kilometrelik
bir hat kurup, 1. kalitede suyu sanayicilerimize sunduk. Önce evsel,
hemen ardından da ileri arıtma
tesisimizi tamamladık. Elektrik
lisansımızı alarak, elektriğimizi
kendimiz vermeye başladık. Bu
arada bölgemizin belirli bir kısmında elektrik hatlarını yer altına
aldık. Gelecek yıl kalan hatları da
yer altına alacağız.
n Gelecek dönem projeleriniz
hakkında bilgi verir misiniz?
Bölgemize bir trafo merkezi
yapmak istiyoruz. Konuyla ilgili
TEAŞ ve ilgili Bakanlıklarla gö-
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rüştük. Bölgemizin yaklaşık 1 km
dışında yine Bakanlığımızın onayı
ile 23 bin 600 metrekare bir yer
satın aldık. Söz konusu alanın bir
miktarını TEAŞ’a devrettik. Bu
sene ihalesi tamamlandı. 400 gün
içerisinde buraya bir trafo merkezi
yapılacak. Biz, HOSAB Yönetimi
olarak tüm bu çalışmaları yaparken, yalnızca Bölgemizi düşünmüyor, ülkemize, yaşadığımız kente
de faydası olacak çalışmalara imza
atmayı hedefliyoruz.
n HOSAB’ın yaşadığı ve çözülmesini beklediği sorunları nelerdir?
En büyük sorunumuz Bölgemize gelen ulaşım ağlarının eski ve
yetersiz olması. Bu konuyla ilgili
yıllardır çabalıyoruz. Bölgemize 4
km uzakta çevre yolu var. Otoban
bağlantı noktasında yapılmasını
istediğimiz yol için gerekli mer-
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SEKTÖRLER

GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI
KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI
LOJİSTİK
MAKİNA VE TEÇHİZAT
METAL SANAYİİ
MOBİLYA VE ORMAN ÜRÜNLERİ
OTOMOTİV
PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI
TEKSTİL ÜRÜNLERİN İMALATI
TOPLAM

yönelik yasa çıktığında, Bakanlığıciler ile iletişime geçtik. En kısa
mızın teşvikinin ardından yönetici
sürede yolumuzun tamamlanarak
sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın arkadaşlarımız ve bürokratlarımız
ile birleşmeye karar verdik. Bizde
Bölgemize, ürünlerimizin ise iç ve
100 firma 10 bin çalışanı ile faaliyet
dış pazarlara daha kolay ulaşır hale
gösteriyor. Akçalar Sanayi Bölgesi
geleceğini ümit ediyoruz. Gittikçe
ile birleşmenin ardından söz konusu
büyüyeceğimiz günler kapımızda…
yolu sevkiyatlar, hammadde girişYanıbaşımızda yer alan Akçalar
RAKAMLARLA
HOSAB
çıkışları
dışında günde 15 bin kişi
Sanayi Bölgesi, HOSAB
bünyesi
kullanacak.
Dolayısıyla
altında
birleşme
talebinde
bulundu.
TOPLAM ALAN
152 HAsöz konusu
evvel giderilIslah
OSB yoluna
çıkmadan
önce de eksikliğimizin bir an
TOPLAM
PARSEL
SAYISI
125
mesi
ile
önemli
bir
sorunumuzu
bize
katılmak
istediklerini
söylemişSANAYİ PARSELİ SAYISI
113
ortadan kaldırmış olacağız. Bunun
lerdi, ancak o dönemde gerek bizim
DOLU SANAYİ PARSELİ
96
yanı sıra OSB’lerin doğalgaz dağışartlarımız gerek kanunlardaki
BOŞ SANAYİ PARSELİ
17
tım hizmet bedeli kaldırıldı. Doğalbazı sıkıntılardan dolayı birleşme
İNŞAAT
DURUMUNDA
8
gaz için hizmet veren ekip, bakımmümkün olmamıştı. Islah OSB’lere
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lar, dağıtım derken ciddi bir maliyet
karşımıza çıkıyor. Biz de söz konusu
maliyeti katılımcımıza yansıtmıyor,
kendi içimizde çözüyoruz. Bunun
yanı sıra elektrik hizmeti için yüzde
3’lük bir katkı veriliyordu artık o da
verilmiyor. OSB’ler kendi kendine
yetemez duruma geldi. Mali katkı
olmadan hizmet verilmesi mümkün
olmuyor. Fikir, proje, azim ve istek
çok ancak maddi gelir olmadıktan
sonra gerçekleştirilmesi en azından
zaman alıyor…
n Bölgenizde sektörlerin dağılımı
nasıl?
Genelde otomotiv yan sanayi,
makine ekipmanları, kauçuk ve
plastik üretimi üstüne yoğunlaşmış
üretim alanlarımız var.
n Bölgenin ihracattaki rolü hakkında bilgi verir misiniz?
İhracata yönelik üretim yapan
çok önemli firmalara ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle oto yan sanayinde
satış sonrası üzerine ciddi çalışmalar
yürütülüyor ki tahminen 750 milyon
dolarlık yıllık ihracat rakamını
yakalıyoruz.
n Katılımcılarınıza sunmayı
planladığınız ne gibi çalışma projeleriniz var?
Kısa ve orta vadede modern
çizgilerden oluşan bir cami yapımını
planlıyoruz. Bununla birlikte Bölgemizde kadın istihdamının yoğun
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genelinde yetişmiş ara elemanla
ilgili çok büyük bir sorun var ne yazık ki. Türkiye’de işsizlik var, evet
ama iş bilmeyen insanlar da var…
Okul bitiren ancak iş bilmeyen
mühendisler de var, torna tutmasını bilmeyenler de… Meslek lisesi,
gerçekten memleket meselesi. Biz
de ancak sanayi ile kalkınacağımızı
SEKTÖRLER
biliyor, bu nedenle de sanayinin
can suyu olacak
insan
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
5 nitelikli%
5.26
gücünü yetiştirmek için bir meslek
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sanayiden
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5
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LOJİSTİK
1
%
1.05
yerini değerlendirir misiniz?
MAKİNA VE TEÇHİZAT
15Türkiye’nin%kontrol 15.79
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altına alınmış
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13çağdaş, modern,
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teknolojiyi kullanan bölgeleridir…
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4
%
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Bu bölgelerde üretilen katma
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34 mallar ile%
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Dolayısıyla OSB’ler ekonoTOPLAM
95taşlarıdır diyebiliriz.
%
100.00
minin temel
Bununla birlikte OSB’lerde geçmiş
kurallara bağlı kalınarak verilen
kararlar konusunda ciddi bir
sıkıntı var. Türkiye’nin ilk OSB’leri
yer alıyor. Bunların yanı sıra bir
olduğunu göz önünde bulunduraBursa’da kurulmuş. 1960’ların
rak OSB’miz içinde bir kreş açmayı meslek lisesi projemiz var.
şartlarına göre bir kanun çıkarıln Yetişmiş, nitelikli eleman
düşünüyoruz. İtfaiye hizmetini
mış. Biz, 2003 yılında 1960’ların
sıkıntısı Türk sanayinin en önemli
getirmek, hizmet destek alanlarını
kanununa göre hareket etmenin
geliştirmek, sosyal tesisler kurmak, sorunları arasında yer alıyor… Siz
çok ciddi sıkıntılarını yaşadık. Arade ‘bu konuya kayıtsız kalamayan
karakol, ortak sağlık ve güvenlik
da yönetmelikler çıkartılarak bazı
birimi hizmetlerini sunmak gelecek OSB’lerdeniz’ diyorsunuz…
şeyler çözülmeye çalışılsa da çok
Evet, gerçekten de Türkiye
dönem çalışmalarımız arasında
ciddi eksiklikler kapatılsa da yeterli
olmadığını düşünüyorum. Son olarak Üretim Reform Paketi’nde çok
RAKAMLARLA HOSAB
önemli konulara parmak basıldığıTOPLAM ALAN
152 HA
nı gördük.
n OSBDER’in çalışmaları ve
TOPLAM PARSEL SAYISI
125
sanayi camiasındaki yerini nasıl
SANAYİ PARSELİ SAYISI
113
değerlendiriyorsunuz?
OSBDER sanayicilerin sesini
DOLU SANAYİ PARSELİ
96
duyurmak adına çok önemli bir
BOŞ SANAYİ PARSELİ
17
rol üstlenmiş durumda. Kamuoyu
İNŞAAT DURUMUNDA
8
oluşturarak, sesimizi duyurabilecek bir sivil toplum örgütü olan
ÜRETİMDEKİ İŞLETME SAYISI
95
OSBDER’in sanayiciler ile birlikte
DOLULUK ORANI
Yüzde 85
ayakta durması lazım.

Meryem Fulya YAZICIOĞLU
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Kadın çalışanlara müjde
Bilecik 1. OSB’den geldi
B

ilecik’in tabiatını
değiştirmeden yemyeşil bir alan üzerinde
çalışmalarını başarı
ile yürüten Bilecik 1.
OSB, hayata geçirmeye hazırlandığı
‘farklı’ projeleri ile öne çıkıyor. Kadın istihdamını arttırmaya yönelik
çalışmalara odaklanan Bölge, 7 gün
24 saat hizmet veren kreş projesini
hayata geçirmek için kolları sıvayarak, vardiyalı çalışan ‘annelere’
destek olmayı hedefliyor.
Lojistik olarak ‘orta noktada’
olmanın avantajını sürmek isteyen
Bölge’nin en önemli sorunlarının
başında, diğer OSB’lerde olduğu
gibi ‘yolların yetersizliği’ yani ulaşım
sıkıntısı ve rekabetçiliğin en büyük
düşmanlarından enerji maliyetleri
geliyor. Türkiye’nin ilk özerk karma
Bölgesi’nin başarılı Yönetim Kurulu
Üyesi Cavit İlker İnan, Bilecik 1.
OSB’nin çalışmaları, gelecek dönem
planları ve Türkiye’de sanayinin

gelişimi hakkında değerli bilgiler
aktardı.
n Bilecik 1. OSB’nin kuruluşundan günümüze uzanan yolculuğunu
aktarır mısınız?
1976 yılında kurulan Bölgemiz,
1996 yılında devletten aldığı tüm
kredileri ödeyerek, Türkiye’nin ilk
özerk karma OSB’si oldu. 1 milyon
100 bin metrekare alan üzerine
kurulu Bölgemizde 45 sanayi parselimiz var. 43 parselin tahsisi yapıldı,
bugün 39 firmamız aktif olarak
üretim yapıyor.
n Sektörel dağılımınız nasıl?
Özellikle mermer, taş ve seramik
üzerine yoğun olarak çalışılıyor.
Bunun yanın sıra karma OSB
olduğumuz için hazır yemek, kimya,
alüminyum, otomotiv sektörlerimiz
de var. Özellikle otomotiv konusunda Bölgemiz cazip bir OSB
olmaya başladı. Bursa, Adapazarı
ve Gebze’ye olan yakınlığından
dolayı Bilecik oldukça stratejik bir

önem taşıyor. Bununla birlikte,
havacılık sektörüne yönelik olarak
da Eskişehir’e olan yakınlığımız
dolayısıyla, geleceği parlak bir Bölge
olarak hizmet veriyoruz.
n Yürütülen çalışmalar hakkında
bilgi verir misiniz?
Eski bir OSB olmamız sebebiyle
yaptığımız tüm çalışmalarımızı şu
anda mevcut sistemlerimizi yenileme üzerine yoğunlaştırdık. Son
dönemde su kanallarımızın değişimini tamamladık. Elektrik kablolarımızın yer altına alınmasıyla ilgili
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmar
planımızda revizyonlar yaparak,
komisyona sunduk.
n Bilecik 1. OSB’nin yaşadığı
temel sorunlar nelerdir?
Diğer OSB’ler ile de görüştüğümüzde, özellikle elektrik tedarik ile
ilgili yaşadığımız problemlerin ortak
sorun haline geldiğini görüyoruz.
Yılbaşından sonra yayınlanacak
olan elektrik taslağı son dönem
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sıkıntılarımız arasında yer alıyor. Bağlı olduğumuz dernek ve
kuruluşlarla görüştük. Onlar da
bu konuda gerekli görüşmeleri
yapacak, sorunlarımızı dile getirecekler. Elektrik fiyatı artıyor ancak
maliyetler değişmiyor. Sanayici bu
durumda hem kar etmeye hem de
rekabete dayanıp var olmaya çalışıyor. Dünya pazarında etkin bir rol
oynamak istiyorsak girdilerimizin
de rekabet şartlarına uygun olması
gerekiyor. Ülkemiz enerji konusunda dışa bağlı bir ülke. Dolayısıyla;
petrol, doğalgaz gibi hammaddeleri
satın aldığımız müddetçe rekabetçi
bir maliyet beklemenin de doğru
olmayacağını biliyoruz. Ancak
alternatif kaynaklar araştırılabilir.
Bunun yanı sıra ulaşım konusunda da sıkıntı yaşadığımız
gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bursa,
Türkiye ekonomisini canlandıran
kentlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla, Bursa’ya ulaşım ne kadar
kolay olursa Bilecik açısından da o
kadar artı bir değer olur.
n Katılımcılarınıza sunduğunuz hizmetler hakkında bilgi verir
misiniz?
Bilecik’e gelen yeni yatırımcıların işlerini çözmek için buradayız.
Su, elektrik, doğalgaz tedarikleri
OSB’miz tarafından sağlanıyor.
24 saat hizmet veren güvenlik
birimimiz, itfaiyemiz, teknik
ekibimiz gelen her türlü talebe
cevap vermek için çalışıyor. ‘Katılımcılarımız yanlıca üretmeye
odaklansınlar, diğer işlerinde
biz varız’ mantığı ile hareket
etmeye çalışıyoruz.
Üye sayımız arttıkça
imkanlarımız artacak,
imkanlarımız arttıkça
da hizmet alanlarımızı
geliştireceğiz. 2015
yılında Bölgemizden yapılan
ihracat 80 milyon
dolar civarınday-

ken, bu rakam şu anda 200 milyon
doları geçti. Yani yeni üyelerimizle
birlikte biz de üretimimiz de Türk
sanayi de gelişmesini ilerletecektir. Kısa vadede hayata geçirmeyi
planladığımız bir diğer çalışmamız
da Bölgemiz içerisinde faaliyet gösterecek; 7 gün 24 saat hizmet veren
bir kreş açmak… Kadın istihdamı
yoğun olan sektörlerimiz var. Dolayısıyla vardiyalı işlerde anneler
evlatlarını bırakacak yeri olmadığı
için çalışmaktan vazgeçmek zorunda kalıyor. Biz, açmayı planladığımız kreşimiz ile bu sorunun
ortadan kalkmasını hedefliyoruz.
n Bilecik 1. OSB’nin toplam
çalışan sayısı nedir?
Şu anda 2 bin 750 kişi Bölgemizde istihdam ediliyor. Tam kapasiteye ulaştığımızda bu rakam 3 bin
500’e çıkacak diye tahmin ediyoruz.
n Ülkemizde sanayinin gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Günümüz itibariyle bazı sıkıntılarımız mevcut… Kimi sektörlerin
ön plana çıktığını, kimi sektörlerin
de geri planda kaldığını görüyoruz.
Ancak ne olursa olsun, sanayi anlamında ciddi bir atılım yapmamız
gerekiyor. Türkiye ekonomisinin
can damarı
olan
sanayi-
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nin zarar görmemesi gerekiyor
ki ülkemiz sağlıklı bir şekilde
yaşayabilsin. Tabi bir de emek yoğun sektörlerden, teknoloji yoğun
sanayiye yönelmemiz lazım ki bu
ayakta kalış sağlıklı olabilsin. Söz
konusu sıçrayış da ancak Ar-Ge
ve inovasyon çalışmaları ile olur.
Bu nedenle Ar-Ge çalışmalarının,
bu alanda yürütülen faaliyetlerin
ve Ar-Ge Merkezlerinin sayısının
arttırılması gerekir.
n Ar-Ge desteğinden faydalanamayan KOBİ’lere yönelik neler
yapılabilir?
KOBİ’lerde de çok ciddi Ar-Ge
çalışmaları yürütülüyor elbette
ancak ne yazık ki istenen şartları
tamamlayamadıkları için destek
alamıyorlar. Yaptıkları çalışmalar
bir sistematik altında olmuyor,
desteksiz de bir yere kadar iş geliştirilebiliyor. Dolayısıyla ürün katma
değere dönüşmeden sonlanmak
zorunda kalıyor çoğu zaman.
Bu nedenle, Türk sanayinin
yapı taşı olan KOBİ’lere de çalışan
sayısı, merkez zorunluluğu gibi katı
şartlar aranmadan değişik destek
alternatifleri sunulabilir. Bununla
birlikte KOSGEB de KOBİ’lere
yönelik destek çeşitlerini arttırarak,
sanayicinin yükünü hafifletebilir.
n OSBDER’in çalışmalarını
nasıl değerlendiriyosunuz?
Türkiye sanayisi adına
OSBDER çok değerli bir
oluşum… OSB’lerin yaşadıkları sorunlara yönelik çalışmalar yürüterek
çözüm yolları arayan,
sıkıntıları kamuoyu ile
paylaşan, fikir alış-verişi
için uygun platformlar
yaratan OSBDER’in
üye sayısını günden
güne arttırarak,
sanayimize uzun
yıllar hizmet
etmesi en büyük
temennimizdir.
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KOSBİ artık
bir ‘marka’

İ

zmir Kemalpaşa
Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), Türk
Patent ve Marka
Kurumu’na yaptığı başvuru sonucunda “marka”
olarak tescillendi. 530 firması, 30
bin kişiye ulaşan istihdam sayısı ve
2,7 milyar dolar ihracat hacmi ile
Türkiye’nin önde gelen OSB’leri
arasında yer alan KOSBİ, tescillettiği markasıyla İzmir OSB’lerinin
marka yüzü olacak.

Markasıyla büyüyecek
KOSBİ olarak ortaya koydukları pek çok projeyle fark yarattıklarını belirten KOSBİ Yönetim
Kurulu Başkanı Kamil Porsuk,
“KOSBİ içerisinde yatırımcılarımızın en iyi koşullarda üretim
yapması için durmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle
altyapı, enerji ve çevre konularında çok ciddi adımlar attık ve
atmaya devam edeceğiz. Sosyal
sorumluluk projelerimizle de tüm
Türkiye’ye örnek olacak modeller oluşturuyoruz. Bu emekler
sonucunda ortaya çıkan KOSBİ

markasını ve bölgemizi büyütmeye
kararlıyız” dedi.

Yatırımcı KOSBİ’ye
güveniyor
KOSBİ’nin yatırımcılar tarafından çok güvenilen ve tercih
edilen bir bölge olduğunu belirten
Porsuk, “KOSBİ olarak müteşebbislerle kurduğumuz bağ, artık
KOSBİ markası altında yürüyecek. Yatırımcılar bölgemizi tercih
ettiğinde, markamızın kendilerine
vadettiği yüksek standartların
bilincinde olacaklar. Devamlı

gelişme, hizmet çeşitliliği, hizmet
kalitesi ve çevre duyarlı üretim
hedefleri doğrultusunda bölgemizin
kazandığı marka değerini sürekli arttırmak
amacındayız”
diye konuştu.
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Rakamlarla TOSB

Firma sayısı:
İstihdam: 42

Devler TOSBİ’yi
tercih ediyor
Baraj dosyası Bakan’da

İ

zmir’in en hızlı gelişen
OSB’lerinden biri
olarak öne çıkan
Tire Organize Sanayi
Bölgesi (TOSBİ),
özellikle son dönemde bölgede ardı
ardına yatırım yapan sanayi devleri
ile yıldızını parlattı.
Türkiye’de süt ve süt ürünleri
üretiminde bir marka haline gelen
TOSBİ, farklı sektörlerden dünya
devi firmaların yatırımlarıyla bü-

yümesini sürdürüyor. Bölgede son
olarak Sütaş’ın büyük bir yatırım
gerçekleştirerek faaliyet göstermeye başladığını hatırlatan TOSBİ
Yönetim Kurulu Başkanı Kosat
Gürler, “Bölgemizde yalnızca Sütaş
değil, Türkiye’nin en büyük süt ve
süt ürünleri üreticileri başarılı bir
şekilde faaliyetlerini sürdürüyor.
TOSBİ bu konuda gerçekten bir
marka haline geldi. Bunun yanı sıra
Alman devi Krone, Royal Tobacco
gibi pek çok dev firma da yatırım
için yine TOSBİ’yi tercih etti. Altyapı konusunda İzmir’in en şanslı
bölgelerinden biri olan TOSBİ, her
sektörden yatırımcı için bir cazibe
merkezi” dedi.

Bölgeye gelecek yeni yatırımcıların sıkıntı yaşamasını engellemek
adına, şimdiden uzun yıllar ileriyi
düşünerek çalışmalar yaptıklarını
da belirten Gürler, “Bu konuda en
önemli çalışmayı ise bölgemizde bir
su sorunu yaşanmasını engellemek
adına yapıyoruz. Bölgemizin şu an
yıllık 2 milyon metreküp su ihtiyacı
bulunuyor. Bölge içerisinde özellikle süt ürünlerine yönelik tesislerin
artmasıyla bu ihtiyaç günden güne
daha da artmakta. Bizler yaptığımız çalışmalarla bölgemizin su
ihtiyacının 2023 yılına gelindiğinde
6 milyon metreküp civarına, yani
tam 3 katına ulaşacağını gördük. Bu
sebeple sanayicilerimiz büyük sıkıntılar yaşamadan bölgemize bir baraj
inşa edilmesini Orman ve Su İşleri
Bakanımız Veysel Eroğlu’ndan talep
ettik. Kendisi de talebimizi olumlu
karşılayarak konuyu yakından takip
edeceğini belirtti. Yatırımcıların bizi
seçerken akıllarında en ufak soru
işareti kalmaması için var gücümüzle
çalışıyoruz” diye konuştu.
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Pancar OSB’de büyüme
hız kesmiyor

İ

zmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi
(İPOSB), büyümesini
hız kesmeden sürdürerek bölgede sağlanan istihdam sayısını bin kişilik
artışla 1500 kişiden 2 bin 500 kişiye
yükseltme hedefine yaklaştı.
Bölgenin istikrarlı gelişiminin,
kuruculardan Ege Bölge Sanayi
Odası (EBSO) başta olmak üzere
tüm katılımcıların destek ve çabalarıyla sürdüğünü belirten İPOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
Ürün, “İPOSB’nin kuruluşundan
bugüne kadar bizlere çok önemli
katkıları olan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın
da desteği ile bölgemiz büyümesini
sürdürüyor. Biz de İPOSB’nin başta
İzmir olmak üzere tüm ülke ekonomisinde rolünü artırmak için var

gücümüzle çalışıyoruz. Yıl sonuna
kadar bölgemizde faaliyet gösteren
fabrika sayısı 56’dan 65’e, istihdam
sayısı ise bin 500’den 2 bin 500’e
çıkacak” dedi.

Altyapıda olmazsa
olmazlar tamam
İPOSB’de hizmete açılan

yeni etapta altyapı çalışmalarının
tamamlandığını belirten Ürün, “Bu
etapta çalışmalarımızı sürdürürken
her zaman sanayicimizle dostça,
onların işini kolaylaştıracak adımlar
atmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda
yeni bölgemizdeki su, elektrik ve
doğalgaz gibi fabrikaların olmazsa
olmazı altyapı hizmetlerini hızla
tamamladık ve hizmete hazır hale
getirdik. Yeni etapla birlikte
toplamda 92 parsellik bir OSB
haline geldik. Tamamlanan altyapı
yatırımlarımız ve yüksek lojistik
avantajımızla, yatırımcıların ilgi
odağıyız. Şu an pek çok firmanın
bölgemizde yer arayışları sürüyor.
Biz de OSB’mizi daha da büyütmek,
geliştirmek ve sanayicilerimizin
üretimine katkı sağlamak adına
çalışmalarımıza devam ediyoruz”
diye konuştu.
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BAYOSB yüksek
teknolojide iddialı
İ

zmir’in yeni nesil
OSB’si Bağyurdu
Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB), hem
yüksek teknoloji konusundaki çalışmaları hem de çevre
yatırımları ile dikkat çekiyor.
Bölge yönetimi olarak her
zaman yüksek teknolojili yatırımlar
konusunda yatırımcıları cesaretlendirdiklerini belirten BAYOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Aydın
Telseren, “Bu konuda katılımcılarımızı davet ederek pek çok
bilgilendirme toplantısı yaptık. Hem
KOSGEB desteklerinden hem de
yüksek teknolojili yatırımların onlara sağlayacağı diğer hedeflerden
bahsettik. Bu çabalar da meyvelerini
vermeye başladı. Bölgemizde yer
alan bazı firmalar yürüttükleri ArGe çalışmalarıyla 5. Bölge teşvikleri
almaya hak kazandı. Yüksek teknolojili üretim gerçekleştirmek adına
çalışmalarını sürdüren firmalarımız
da mevcut. Bölgemizin bir yüksek
teknolojili üretim merkezi olması
için çalışmalarımız sürecek” dedi.

Hedef Ekopark Endüstri olmak
Yüksek teknolojili yatırım
çalışmalarının yanı sıra bölge içerisindeki çalışmaların da tüm hızıyla
sürdüğünü belirten Telseren, “Biz
de bölge içerisinde çevre yatırımlarımıza hız vermiş durumdayız. 2018
yılında Ekopark Endüstri Bölgesi
olma hedefimiz var. Yatırımlarıyla
fark yaratan BAYOSB’nin, çevre
bilinci konusunda da fark yaratacak
adımlar atması gerektiğine inanıyoruz. Atık su arıtma tesisinden,
güneş enerjisi santraline kadar pek

Rakamlarla BAYOSB
Firma sayısı: 17
İstihdam: 500
çok projeyi gündemimize aldık. Bu
projeleri hayata geçirmeden önce
titiz bir fizibilite süreci yürütüyor,
daha önce hayata geçirilmiş benzer
projeleri artıları ve eksileriyle masaya yatırıyoruz. Değerlendirmelerimizi tamamladıktan sonra, bölgemiz
için en uygun olan projeleri seçerek
hayata geçireceğiz. Yatırımcısına
günden güne daha fazla avantaj sunan bölgemize tüm sanayicilerimizi
bekliyoruz” dedi.

Hizmet sanayicinin
ayağına gidiyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından işyerlerinde
çalışmak için şart koşulan mesleki yeterlilik belgelerinin alınması
konusunda da hizmeti sanayicinin
ayağına getiren BAYOSB, başta
İzmir olmak üzere Manisa ve Turgutlu’daki tüm bölge sanayicilerine
hizmet sunuyor. Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından 2015 yılında 5544 sayılı Kanun’a
eklenen madde gereğince tehlikeli
ve çok tehlikeli işlerde çalışan
kişilere şart koşulan mesleki yeterlilik belgelerinin verilmesi için koordinasyon sağlayan BAYOSB,
sınavları bünyesindeki Fahrettin
Selçik Mesleki Eğitim Merkezi’nde
yaparak, sanayicilere ve çalışanlara
büyük kolaylık sağlıyor. Başta Bağyurdu OSB olmak üzere Turgutlu,
Manisa ve diğer yakın bölgelerde
yer alan sanayi tesisleri ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
tarafından görevlendirilen yetkili
derecelendirme kuruluşu Mesleki
Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) arasında koordinasyonu sağlayan BAYOSB yetkilileri,
ilgili madde kanuna eklendiğinden
bugüne onlarca işçinin mesleki yeterlilik belgelerini almalarına aracı
oldu.
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Gebze Plastikçiler OSB’de
Güher Türker dönemi
G

üher Türker, Gebze
Plastikçiler OSB’nin
yeni Bölge Müdürü olarak göreve
başladı.
Uzun yıllar boyunca Gebze
OSB’de başarılı çalışmalara imza
atarak döneminin en iyi iş kadınları arasında gösterilen Güher
Türker, uzun bir sürenin ardından OSB camiasına geri döndü.
Bünyesinde barındırdığı işletmeleri ile Türkiye Plastik Sektörüne
yön veren ülkemizin öncü sanayi
bölgelerinden “Gebze Plastikçiler
OSB” Bölge Müdürlüğü görevine
getirilen Güher Türker, Gebze
OSB Genel Müdürü olduğu dönem boyunca ekonomik ve sosyal
boyutlu pek çok yenilikçi projeyi
hayata geçirerek sektöre güç kazandırmıştı.
Yeni görevi hakkında Türker,
“Yönetimimizin şahsımdan yana
tercih kullanmalarından dolayı son
derece onur duydum. Görevimi,

uzun yıllara dayanan bilgi birikimim ile laikiyle yerine getireceğime inancım tam. Üretken bir insanım, yeni projeler geliştirmek her
zaman hedefim oldu. Üretim Üssü
Gebze’nin önde gelen OSB’si,
Gebze Plastikçiler OSB’nde
nitelikli ve güzel projelere imza
atacağız” dedi.

Güher Türker kimdir?
İTÜ Mimarlık Fakültesi
mezunu olarak 1986 yılında Gebze
Organize Sanayi Bölgesi’nde mimar olarak göreve başlayan Güher
Türker, 2004- 2007 yıllarında Gebze OSB Genişleme Bölgesi ve 3.
Bölgeden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcılığı görevlerini sürdürdü. Türker, 2007-2009 yıllarında
Gebze OSB Genel Müdürü olarak
görev aldı. Döneminde Türkiye’de
258 organize sanayi bölgesinde
görev yapan beş OSB’nin bayan
bölge müdürleri arasında yer
aldı. Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu’nun Üyeliğini (TOBB
KGK) aktif olarak sürdüren, Gebze Mimarlar Odası’nda yönetim
kurulu üyeliği de yapan Güher
Türker, KYÖD, KYÖV, Deniz
Temiz Turmepa, LÖSEV, TEMA,
ATGV derneklerinin de üyesidir.
2009 yılında en başarılı
iş kadınları arasında gösterilen Türker,
evli ve bir
çocuk annesi.
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Dünyada iyi eğitim
sistemi için uzlaşma yok
Eğitimin önemi
tüm dünya
tarafından
kabul ediliyor
ama her ülke
aynı özenle
yapmıyor.
Batıdakiler en
iyi sistemin
kendilerinde
olduğunu ileri
sürüyor. Doğu
Asya ülkeleri
diğerlerinin
üzerinde
performans
gösteriyor.

D

ünyanın tüm en iyi
eğitimli ülkeleri, eğitimi
hayatlarının kültürel
olarak en önemli parçalarından biri haline
getirmiş ülkelerden oluşuyor.
Eğitim tüm dünyada oldukça
önemli kabul edilse de yine de her
ülkenin bu işi aynı şekilde yapmadığı
hatta bazı ülkelerin diğerlerinden çok
daha iyi yaptığı aşikar. Batıdakiler
genellikle kendi eğitim sistemlerinin
en iyisi olduğunu varsayıyor. Ancak
bu gerçekte pek de doğru olmayabilir.
Pearson isimli bir eğitim grubu, bu
tür varsayımların gerçek olup olmadığını ortaya çıkarmak için notlar
gibi ölçülebilir verileri kıyaslayarak
eğitim sistemlerinin başarısına göre
dünyadaki pek çok farklı ülkenin bir
sıralamasını oluşturdu.
Sonuçlar oldukça çarpıcı. Özel-

likle de en iyi eğitim sistemlerinden
birine sahip olduğu düşünülen
Amerika’nın pek çok Avrupa ülkesinin altında 14. sırada yer alması gibi.

Hangi ülkeler vatandaşlarına
en başarılı eğitimi sunuyor?
Social Progress Imperative, tüm
dünyadaki temel eğitim düzeyleri
üzerine bir araştırma derledi ve
bunu Sosyal Gelişim Endeksi’nin
bir parçası olarak akladı. Bu sonuçlar, sosyal gelişimi ölçmenin titiz ve
kapsamlı bir yolunu sunuyor: Bir
ülkedeki yetişkin okuryazarlık oranı,
ilköğretime kaydolma, ortaokul ve
liseye kaydolma ve kadınların okulda
geçirdiği ortalama yıl sayısı gibi faktörleri içeren “Temel Bilgiye Erişim
Düzeyi” puanları. Bu bileşenler hangi
ülkelerin daha iyi eğitim olanakları
sağladığını belirliyor.
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En iyi eğitim sistemine
sahip ülkeler
Temel Bulgular: 2015
Doğu Asya ülkeleri diğerlerinin
üzerinde bir performans göstermeye devam ediyor. Güney Kore,
sıralamanın en başında yer alırken,
onu Japonya (2), Singapur (3)
ve Hong Kong (4) takip ediyor.
Tüm bu ülkelerin eğitim sistemleri
“çabayı” doğuştan gelen “zekadan”
üstün tutuyor ve sistemlerin çok
net öğrenme çıktıları ve hedefleri
bulunuyor.
Geleneksel olarak güçlü
performans gösteren İskandinavya
ülkeleri güçlerini kaybetme belirtileri gösteriyor. 2012 Endeksi’nin
lideri olan Finlandiya sıralamada
5 sıra aşağı düşerken, İsveç 21’inci
sıradan 24’üncü sıraya düştü.
Dikkate değer gelişme gösteren ülkeler arasında İsrail (12 sıra
birden yükselerek 17. oldu), Rusya
(7 sıra birden yükselerek 13. sırada
yer aldı) ve Polonya (4 sıra birden
yükselerek 10. oldu) yer aldı.
Gelişmekte olan ülkeler
Endeks’in alt yarısında yer aldı.
40 ülke arasında Endonezya yine
sonuncu olurken, Meksika 39’uncu
ve Brezilya 38’inci sırada yer aldı.
Temel Bulgular: 2012
Finlandiya ve Güney Kore eğitim sistemlerinde benzerlikler
bulunuyor, ama aynı zamanda pek
çok farklılıklar da mevcut. Güney
Kore dünyada kendini eğitime
en çok adayan ülke olarak kabul
edilebilir. Çocuklar genellikle
okula haftada yedi gün gidiyor ve
çok küçük yaşlardan itibaren ödev
yapıyorlar.
Ayrıca hem Kore’de hem
de Finlandiya‘da eğitime çok
büyük bir saygı duyuluyor ve
öğretmenlere de inanılmaz saygı
gösteriliyor. (Batıda doktorlara
ve avukatlara gösterilen saygı ile
eşdeğer denebilir.)

İlginç bir şekilde Güney Kore,
İngilizce konuşma becerisinde
‘orta derecede yetkin’ puanı alıyor
ki bu bir Asya ülkesi için oldukça
iyi bir sonuç. Güney Koreliler,
İngilizceyi Fransızlardan daha iyi
konuşuyorlar. Bu da muhtemelen ülkede İngilizce öğrenmeye
gösterilen güçlü odaklanmaya ve
orada çalışan çok sayıdaki TEFL
öğretmeninden kaynaklanıyor.

2012’nin en iyi 10 ülkesi
l Finlandiya
l Güney Kore

l Hong Kong
l Japonya
l Singapur
l Birleşik Krallık
l Hollanda
l Yeni Zelanda
l İsviçre
l Kanada

2015’in en iyi 10 ülkesi
1. Güney Kore
Japonya ve Güney Kore
birincilik konusunda yoğun bir
rekabet yaşadı. Koreliler Japonları
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üç alanda geride bıraktı. Okulöncesi
eğitime büyük yatırım yapmasına
rağmen Japonya yine de bazı değerlendirmelerde ikinci sıraya düştü.
Güney Kore’deki çocukların genellikle haftada yedi gün okula gittiklerini biliyor muydunuz? Geçtiğimiz
yıl eğitime ayrılan ulusal bütçe 11,3
milyar dolardı. Okuryazarlık oranı
genelde yüzde 97,9 iken bu oran
erkeklerde yüzde 99,2, kadınlarda
ise yüzde 96,6.
2014 yılında kişi başına düşen
ortalama GSYİH (SAGP) 34,795
Dolar.
2. Japonya
Teknoloji bazlı eğitim yapısı, bilgi ve kavrama konusunda
Japonya’ya çok yüksek oranlar sağladı. Yaklaşık 5,96 trilyon Dolarlık
GSYİH, bu iddiayı kanıtlayan en
belirgin kanıt.
3. Singapur
Güçlü ve yüksek sıralarda yer
alan ilköğretim sistemi, yaşanan
rekabette yer aldığı 3’üncü sıradan
çok daha iyi durumda aslında.
Kişi başına düşen ortalama
GSYİH (SAGP) 64,584 Dolar. Bu
konuda tüm dünyada üçüncü sırada
yer alıyorlar.
4. Hong Kong
Okul eğitimi yönetimi, İngiliz
eğitim modeline oldukça benziyor.
Geçtiğimiz yıl kişi başına ayrılan
eğitim bütçesi 39,420 dolardı. İlkokul, ortaokul, lise ve yüksek eğitim,
yaklaşımları ve yapılan çalışmalar
açısından örnek gösterilecek düzeyde. Yüzde 94,6’lık bir okuryazarlık
oranı da bu iddiayı destekliyor.
5. Finlandiya
Eski şampiyon, Asyalı rakipleri
nedeniyle birinciliği kaybediyor.
Bazı insanlar hala Finlandiya’nın
dünyanın bir numaralı ve en iyi
eğitim sistemine sahip olduğunu dü-

OECD: Geleceğin bilim insanları hangi ülkelerden yetişecek?

şünüyor, oysa bu artık doğru değil.
Prematüre çocuk kabulleri, sistemde büyük bir gerilemeye sebep oldu.
Hiçbir öğrenim ücretinin alınmadığı
eğitim sisteminin yıllık bütçesi 11,1
milyar Euro.
Ülkedeki kişi başına GSYİH
36,395 Dolardan az değil.
6. Birleşik Krallık
Birleşik Krallık’taki eğitimin
yetkisinin devredilmesiyle birlikte
bölgedeki hükümetler eğitimle ilgili
konuları artık kendileri yönetiyor.
İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda ve
İngiltere hükümetleri, bir Birleşik
Krallık otoritesi altında kolektif bir
şekilde yönetilmek yerine kendi
eğitim sistemleriyle kendileri ilgileniyorlar. Pearson, Birleşik Krallık’a
Avrupa sıralamasında 2’inciliği,
dünya sıralamasında ise 6’ıncılığı

verdi. Ancak karşılaştırmalı rekabet
söz konusu olduğunda İskoç sistemi,
İngiltere’nin biraz daha üzerinde
yer alıyor.
Kişi başına GSYH 38,711 Dolar
ile dünyada 21’inci sırada yer alıyor.
7. Kanada
Kitaplara bağlı bilgi ile etkileşime geçmenin ilk seviyeleri İngilizce
ve Fransızca dilinde gerçekleşiyor.
Okuryazarlık oranları yüzde 99
(hem kadınlar hem de erkekler
için). Başarı oranları da oldukça
yüksek yüzdelerde. Kanadalılar eğitimi 16 yaşına (çoğu bölgede) ya
da 18 yaşına (birkaç istisna olarak)
kadar zorunlu tutuyorlar. Yıllık
eğitim takvimi 180-190 gün arasında
değişiyor. Okulöncesi döneme yapılan yatırımlara öncelik verilmeye
başlandıktan sonra sonuçlar büyük
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Avrupa’nın en iyi 4’üncü, dünyanın
en iyi 10’uncu ülkesi seçti.
Kişi başına düşen GSYİH:
21,118 Dolar.

Eğitimde başarıya ulaşmak
Rapor, en iyi ve en kötü eğitim
sistemlerini karşılaştırdı ve başarılı
bir eğitim sistemini belirlemenin
en güçlü faktörlerinin neler olabileceğini bulurken harcanan paranın ilginç bir şekilde o kadar da
önemli olmadığını ortaya çıkardı.
Dünyanın tüm en iyi eğitimli
ülkeleri, eğitimi hayatlarının kültürel olarak en önemli parçalarından
biri haline getirmiş ülkeler. Diğer
bir deyişle eğitime çok fazla değer
veriyorlar. Ebeveynler, öğretmenler hatta öğrenciler bile sonuçlara
önem veriyor.

Başarılı eğitimin özellikleri

ölçüde daha da etkili olacaktır.
Kişi başına düşen GSYİH:
44,656 Dolar. Kanada GSYİH’nın
yüzde 5,4’ünü eğitim sektörüne
yatırıyor.
8. Hollanda
Lise eğitimindeki düşük yatırımlar, zayıf planlama ve yönetim, Hollanda’yı sıralamada 8’inci
sıraya yerleştirdi.
Kişi başına düşen GSYİH:
42,586 Dolar.
9. İrlanda
Hem kadınlar hem de erkekler için okuryazarlık oranı yüzde
99. Ülkedeki eğitim, ilkokuldan
üniversite düzeyine kadar ücretsiz. Sadece Avrupa Birliği’nden
gelen öğrencilerden öğrenim
ücreti alınıyor.
İrlanda hükümeti yıllık olarak
eğitime 8.759 milyar Euro’luk bir
yatırım yapıyor.

10. Polonya
Polonya Eğitim Bakanlığı ülkedeki eğitim sektörünün başında
yer alıyor. Hem Pearson hem de
Economist dergisi, köklü ilkokul, ortaokul ve lise temellerine
dayanarak Polonya’yı

Öğretmenlik bir meslek olarak
çok büyük saygı görüyor ve her ne
kadar yüksek maaşlı bir meslek seçeneği olmasa da yüksek bir sosyal
statü sağlıyor.
İyi bir eğitime sosyal olarak
da değer veriliyor. Çocuklar bile
başarılı olmak istiyor ki iyi eğitimli
insanlar olarak görülsünler.
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Türkiye Sanayi tarihi

Cumhuriyetin
devraldığı
ekonomi
A

vrupa’da Sanayi
Devrimi, 1840’larda
gerçekleşti. Sanayi
Devrimi’nden 70 sene
sonra ise Osmanlı Devleti’nin ulaşabildiği sanayi
durumu ülkenin geleneksel bir tarım
ülkesi olduğunu gösteriyordu ve bir
sanayinin varlığını söylemeyi doğal
olarak olanaksız kılıyordu… Yıkılıp
giden Osmanlı Devleti’nde, sanayi
sayımları yapılmıştı. Bunun biri 1913,
öteki 1915 yılındaydı. “Birinci Dünya
Savaşı” denilen o büyük savaşın
hemen öncesinde, ikincisi de tam

ortasında yapılmıştı. Sonuçta bunlara
bakılarak, hem savaştan önceki üretim durumları ve ekonomik birikimler
görülebiliyor, hem de özellikle üretim
süreçlerine ve düzeyine savaşın ne
denli büyük darbeler vurduğu anlaşılıyordu.
Bu sanayi sayımları, tam da o an,
yurt topraklarının, sanayi yönünden ne denli kıt bir birikime sahip
olduğunu gösteriyordu. Anadolu, son
derece yoksul ve perişandı… İkinci
Meşrutiyet öncesinde, Anadolu topraklarında ancak 20 un değirmeni, 2
makarna, 6 konserve, 1 bira fabrikası

vardı. Yine 2 tütün mağazası, 1 tuz,
3 kireç, 7 kutu, 2 yağ, 2 sabun, 2 porselen imalathanesi; 11 tabakhane, 7
marangoz ve doğrama atölyesi; 7 yün,
2 pamuklu ve iplik dokuma; 36 ham
ipek, 1 ipekli dokuma ve beş de başka
ürünleri işleyen dokuma fabrikası
bulunuyordu. Bunun yanı sıra 35 matbaa, 8 sigara kâğıdı, 5 madeni eşya ve
1 kimyasal ürün fabrikası vardı.
Bir de ‘Duyun-u Umumiye” denilen genel borçlar yönetimi olgusu var
elbette. Osmanlı Devleti, ekonomik
sıkıntı içine girdikçe, öteki ülkelerden borç almak zorunda kalmış; bu
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Türkiye Sanayi tarihi

borçları da yatırım için değil; ilk
başta savaşların ülke hazinesine
yüklediği ekonomik yükü, ardından
da gereksiz harcamalar için almıştı.
Borç yükü dağları aşınca, 1881 yılında devlet, borçları ödeyemeyeceğini
açıklamak zorunda kalmıştı. Bu kez,
alacaklı olan ülkeler, kendi paralarını kurtarmak için, adı geçen yönetimi kurarak, Osmanlı Devleti’nin
gelir kaynaklarına el koymuşlardı.
Ancak, bir kez borçlu olan, elini
kaptırmaya görsün; bu kez yabancı
ülkeler, Osmanlı Devleti’ni öylesine sıkmışlardı ki, ülke artık nefes
alamaz duruma gelmişti.
İttihat ve Terakki denilen siyasal
örgüt, 1908 yılında, bir kalkışma ile
ülkenin kaderine el koydu. Bu örgüt,
gittikçe siyasal bir parti kimliğine de
bürünmüştü. Üstelik bunların öncüleri, ulusçu kimliği güçlü insanlardı.
O dönemde adına ‘Türkçülük” denilen siyasal düşünce gittikçe gelişiyor;
işte bu örgüt ve onun içinde yer alan
kişiler, ulusçu düşüncenin, siyasal
alanda öncülüğünü yapıyorlardı.
Onlar, Birinci Meşrutiyet ile
iş başına geldiklerinde, ülkenin
ekonomik olarak tam bir çöküntü
içinde olduğunu görmüşlerdi. Bir
yandan genel borçlar yönetiminin,
öteki yandan da kapitülasyonların,
ülkeyi nasıl bir çöküşe sürüklediğini
fark etmişlerdi. Üstelik Osmanlı
Devleti bir imparatorluk olduğu
için, nüfus açısından da çeşitlilik gösteriyordu. Türklerin yanında, başka
etnik kökenden halklar da imparatorluğun sınırları içinde yaşıyorlardı.
Oysa az çok dişe dokunur ekonomik
işletmeler; örneğin bankerler, dış
alım ve dış satım yapan işletmeler;
ticarethaneler önemli ölçüde onların
elindeydi.
Onların yanı sıra, kapitülasyonların verdiği ayrıcalıklara da dayanarak, yabancı girişimciler, ülkenin
önemli kentlerine dağılmış bulunuyorlardı. Bir de adına “Levanten”
denilen, değişik nedenlerle çok
önceleri Osmanlı Devleti’ne gelerek
yerleşik bir düzen kurmuş kesim

vardı.
Batı’da gittikçe gelişen kapitalizm, işte bu kesimler aracılığıyla
ülkeye aktarılıyor; var olan işletmeler de, batının yüksek sermayeli
işletmeleri ile yarışamadığı için
ülkenin kaynakları bu kesimin eliyle,
artık batı ülkelerine taşınıyordu.
İttihat ve Terakki Cemiyeti, kendi
özünde barındırdığı ülkü nedeniyle,
bir atılım yaparak, bu çıkmaz süreci
kırmak istedi.
Ekonominin milli olması gerektiğini savunuyorlar ve paranın yerli
kitlelerin elinde toplandığı ulusal bir
burjuvazi yaratmak istiyorlardı.
Sözde Türkler girişimci olacak,
sermaye biriktirecek ve bu sermaye
ile ekonomik işletmeler oluşturacaklardı. Ülke ise kendi öz kaynaklarına
dayanarak, ağır borç yükünden
kurtulup bir kalkınma sürecine girecekti. Bu düşünülen şeyler, o dönem
için bir düşten öte bir anlam oluşturmuyordu. Bu hayal de tutmadı…
Ulusal bir sermaye yaratmak
için yasalar çıkardılar. İmparatorluğun Türk nüfusunu, ekonominin
değişik sektörlerinde daha etkili
kılmak için kimi önlemler aldılar.
Bu bazı yakınmalara, giderek de
Türk olmayan ticaret adamlarının
yakınmalarına ve göçlerine de neden
oldu. Ancak İttihat ve Terakki inatla
yolunda yürümeyi sürdürüyordu.
Deniz ticaretini geliştirmek için,
gemicilik okulları açtılar ve gemi
adamları yetiştirdiler. O zamana dek
yabancıların tekelinde olan kabotaj
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taşımacılığında, Türk gemicilerinin
de etkili olması için özel çaba harcadılar. Gemi filosunu hızla büyütmek
için uğraştılar. Yanı başlarındaki
Yunanistan’ın gemicilik ve deniz
ticaretinde büyük yol almasını, bir
ulusal gurur konusu yapmışlar; en az
onlar kadar olamadıklarına üzülüp,
adımlar atmak istemişlerdi. Sanayinin değişik kollarının gelişmesi için,
kimi destekler veriyorlardı. Ancak
her şey yine de bir yere kadardı.
Derken önce Trablusgarp, ardından Balkan, en son olarak da Birinci
Dünya Savaşı çıktı. Bu savaşlar Osmanlı Devleti’ni pek çok cephede
mücadeleye sürüklerken, üretim
süreçlerinde en nitelikli iş gücünün
kıyımına da yol açtı. Geri kalmış bir
tarım ülkesi olarak, en çok gereksinim duyulan şey kol gücüydü.
Şimdi bir yandan, Balkanlar gibi
son derece verimli tarımsal üretim
alanları elden çıkıyor; savaşların
getirdiği yıkımlar, pek çok toplumsal
ve ekonomik yıkımlara da neden
oluyordu. Üstelik üretime yönlendirilecek nüfus savaş meydanlarına sürüldüğü için, üretimden alıkonulmaları bir yana, birden savaş ekonomisi
içinde, tüketen kesim oluveriyordu.
Birinci Dünya Savaşı’na girerken, İttihatçılar, Kapitülasyonları
kaldırmışlardı. Buna başta, Osmanlı
Devleti’nin bağlaşığı Almanya’nın
karşı çıkışı kendini gösterdi. Buna
karşın, Osmanlı Hükümeti gümrük
vergilerini büyük oranda artırarak,
ekonominin değişik evrelerinde
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yabancı egemenliğini kırmak için
uğraştı.
Savaş, bütün gücüyle ekonomiye
darbelerini indiriyordu. Savaş başlar
başlamaz, zaten cılız bir durumda
olan sanayi işletmelerinin pek çoğu
kapanma yoluna gitti. Üretim kalemlerinde, savaş öncesi dönemlere göre
önemli düşüşler yaşandı. Örneğin,
buğday üretimi yüzde 47, tütün
yüzde 51, kuru üzüm yüzde 54, fındık
yüzde 65, yaş koza yüzde 69 oranında
azalmıştı. Canlı hayvanlardan koyun
sayısı yüzde 45, keçi sayısı yüzde 33
düşmüştü.
Bu çalkantılı ve güç dönemini,
Türk Kurtuluş Savaşı izledi. Bu savaş,
Türklerin ulusal egemenlik ve tam
bağımsızlık temelinde bir var oluş
savaşıydı. Ülke dört yandan sarılmış,
bir ateş topu haline dönüşüvermişti. Türkler, bu yoğun ateş çemberi
ortasında, her an yok olacak kritik bir
eşiğe gelivermişlerdi.
Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs
1919’da Samsun’a ayak bastıktan
sonra, Ulusal Kurtuluş Savaşı da başlamıştı. Özellikle, İzmir’in 15 Mayıs
1919 günü kanlı biçimde işgal edilmesi ve 2000’e yakın kişinin acımasızca

katledilişi, Türklerin ulusal direniş
istencini kamçılamıştı.
Uzun savaşlardan sonra, Türk
Ordusu, 30 Ağustos 1922 tarihinde
düşmanın ana unsurlarını yok ettiler.
Türk süvarileri 9 Eylül 1922 Cuma
günü İzmir Kordonboyu’nda idiler.
Kurtuluş Savaşı’nda Halide Onbaşı olarak bilinen Halide Edip Hanım,
Mustafa Kemal Paşa’ya; “Paşam,
başardınız” dediğinde, Paşa; “Asıl
mücadele şimdi başlıyor!” demişti.
Başarılacak elbette çok şey vardı:
Yanıp yıkılmış bir ülke; yüz binlerce
insanını ardı arkası kesilmeyen cephelerde yitirmiş bir ulus; yoksulluk ve
yokluk; devasa ekonomik sorunlar...
Cehalet ve geri zihniyetler...
Bütün bunların altından kalkılmalı; çağdaş bir devlet ve ulus yaratılırken, bu sorunlarla da boğuşulmalıydı... Ülkede yanıp yıkılan yerlerin
onarımı çok ivedi bir gereksinim,
oturacak ev sorunu büyük bir dertti.
Ülkenin zorunlu gereksinimlerini
karşılayacak üretim bile gerçekleştirilemiyordu. 1923’te Cumhuriyet ilan
edildiğinde, yerli fabrikalar, yurt içindeki üretimi karşılamaktan bütünüyle
uzaktı.

Örneğin; var olan dokuma atölyelerinde, ülke insanının gereksinim
duyduğu pamukluların ancak yüzde
10’u üretiliyordu. Sözde, ülke tarım
ülkesiydi. Her 10 kişiden yaklaşık
9’u tarım alanında uğraş veriyordu.
Ancak ülke, onca uğraşı ve emeğe
karşılık, kendi insanını doyuracak
üretim kapasitesinden de uzaktı.
Üretilen buğday, gereksinimlerin ancak yüzde 60’ını, sabun yüzde 20’sini
karşılayabiliyordu. Yünlü kumaşların
ise ancak yüzde 40’ı gereksinimlere
yanıt veriyordu. Porselen, cam, çatal
bıçak gibi zorunlu tüketim mallarının hemen bütünü, dışarıdan satın
alınıyordu (1).
Ülkenin her yerinde küçük üretim
biçimleri yaygındı. Büyük sanayi
kuruluşları yoktu. Dokuma ve halı
tezgahları ile terzi dükkanları gibi küçük ölçekli işyerleri, küçük işletmelerin yarısını oluşturuyordu. Madencilik
sektöründe ise verilen ayrıcalıklarla,
var olan işletmelerin büyük kısmı
yabancıların tekelinde bulunuyordu.
Onlar, ülke insanının refahı için
harcanacak bu önemli kaynağın üzerine bütün ağırlıklarıyla oturmuşlardı.
Ellerindeki ekonomik ve siyasal
ayrıcalık belgelerinin verdiği rahatlık
içinde, üretim yoğunluğunu da kendileri ayarlıyor ve doğal olarak ülke
ekonomisini değil, kendi çıkarlarını
düşünüyorlardı.
Öyleyse, yapılacak şey belliydi.
Yokluklar içinde kıvranan ülkenin
bütün kaynaklarını devreye sokarak, bir ekonomik kalkınma süreci
başlatmak...
Bu amaçla, ülkenin ekonomik
olanaklarının ve gereksinimlerinin
neler olduğunu belirleyen bir kongre
toplamak... Her kesimden temsilcileri
dinlemek, üreten kesimlerin sorunlarının neler olduğunu anlamak... Sonra
da bir iktisat politikası belirlemek...
Devamını gelecek sayıda sunacağız.
Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950),
Ankara, 1986, s.92.
Tezel, a.g.e., s. 64

dosya
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OSBDER FAALİYETLERİ
n “Bazı Vergi Kanunları ile
Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” diye
adlandırılan ve Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen Torba Tasarı’daki, OSB’lerdeki tesislerin birden
n 26-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında Derneğimiz Yönetim Kurulu çok kiracıya açılmasının önündeki
engelleri kaldıran 64’üncü maddede
OSB’lerin Bölge Müdürlerinin katıldığı ve OSB Uygulama yönetmeliğinyapılan değişiklikte 12 Nisan 2000
de yapılacak değişikliklerin görüşüldüğü 2 gün süren bir çalışma yapıldı.
tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi
Toplantı İstanbul Dudullu OSB’de yapıldı. Toplantıya İstanbul Dudullu
OSB Müdürü Murat Fırat, İzmir Atatürk OSB Müdürü A. Doğan Hüner ve Bölgeleri Kanunu’nun 18. maddesinin onuncu fıkrasında yapılan değiBölge Md. Yrd. Ayşe Avanoğlu, Çerkezköy OSB Müdürü Mehmet Özdoğan, Birlik OSB Müdürü Handan Cömertpay ve Düzce OSB Müdürü Aylin şiklikte “OSB’lerde yer alan sanayi
Özdemir katıldılar. İki gün süren çalışmada Kanunda yapılan değişikliklerle parsellerindeki tesislerde bir katılımcı
ya da katılımcının kiracısı üretim yaYönetmelikte yapılacak değişikliklere ilişkin görüşler oluşturuldu. Öne
pabilir. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı
çıkan konular; Yönetim Kurulu üye sayısındaki oranların zorlukları, imar
plan yapıları, arsa tahsisleri, devirler, hakim ve bağlı şirketlerin aynı parselde Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanan hakim ve bağlı şirketler, Geçici
olması ve muafiyetler oldu.
Madde 1 ve Geçici Madde 2 kapsamında kurulan OSB’lerdeki 1/7/2017
tarihinden önce yapı kullanma izni
almış olan tesisler ve Geçici Madde
5 kapsamında kurulan OSB’ler bu
fıkrada yer alan kiralamaya ilişkin
kısıtlamalardan muaftır” düzenlemesi
nin OSB’lerin kuruluş amacına uygun
olmadığı, OSB’leri küçük sanayi
sitelerine dönüştüreceği belirtildi.
OSBDER olarak TBMM’deki siyasi
partilerin Grup Başkanvekilliklerine
itiraz dilekçesi ile OSBDER önerisinin iletilmesi kararlaştırıldı.
Gündemin 3. maddesi olan Bursa
Hasanağa OSB ile birlikte Bursa’da
bulunan OSB’lerle buluşma toplantın 21-22 Eylül 2017 tarihlerinde; OSBDER ve GOSB Yönetim Kusının 8-9-10 Aralık 2017 tarihlerinde
rulu Başkanı Vahit Yıldırım, Tataristan’da yapılan “Endüstriyel Parkların
yapılacak.
Yaratılması ve Geliştirilmesi İçin En İyi Uygulamalar” konulu panelde
konuşmacı olarak yer aldı. Türkiye’deki organize sanayi bölgeleri modelinin
Rusya’da uygulanmasının önemini katılımcılara aktaran Yıldırım, Rusya
Federasyonu Endüstri Parkları Birliği temsilcisi ile de bir toplantı gerçekleştirdi. Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov ve
Bakanlar ile bir araya gelindi. Tataristan Cumhuriyeti’nde kurulması planlanan OSB’nin, Türk modeli ile kurulması, arsa devir şartları ve bundan
sonra uygulanacak yol haritası ile ilgili detaylar görüşüldü. İki günlük ziyaret kapsamında, Türk Konsolosluğu, İş Bankası, Syberbank, Kazan Uluslararası Okulu ve JSC Kazan Giproniyaviaprom ile de görüşmeler yapıldı.
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n OSBDER 22. Bölge Müdürleri toplantısı 24-25 Kasım 2017 tarihlerinde 28 OSB’nin katılımı ile gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını Bölge Müdürleri Kurulu Başkanı Anadolu OSB Bölge Müdürü İhsan
Gökçınar yaptı. İhsan Gökçınar, Bakanlık uzmanına ve katılımcılara katıldıkları için teşekkür etti. Toplantıda,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan katılan Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Mevzuat Şube Müdürü
Büşra Uğursal, 7033 Sayılı Üretim Reform Paketi ile ilgili getirilen düzenlemelere ilişkin bilgi verdi. Uğursal, bu
paketle, elektrikte TRT payının kaldırıldığını, hafta sonu çalışma izninin kaldırıldığını, planlı sanayi alanları için
Emlak Vergisi’nin kaldırıldığını ve OSB’deki sanayicilere enerji desteğinin getirildiğini belirterek Üretim Reform Paketi ile sanayicinin mali yüklerini azaltmayı hedeflediğini söyledi. Daha sonra OSB Kanununda yapılan
düzenlemeler ve henüz hazırlıkları süren Yönetmelik değişikliklerine ilişkin yapılan düzenlemeler konusunda
bilgi verildi.
n 27 Ekim 2017 tarihinde Birlik OSB
ev sahipliğinde OSBDER Yönetim Kurulu
Toplantısı yapıldı. Son yapılan mevzuat
değişikliklerinin görüşüldüğü toplantıda
Avukat Hasan Doğan mevzuat değişiklikleri
konusunda bilgi aktardı.
n Üye OSB’lerimizin ve onların katılımcılarına yönelik avantajlı kart anlaşması ile Bölge çalışanlarına çeşitli avantaj,
indirim, kampanya vb. imkanlar sağlanmasının amaçlandığı Avantaj Kart projesi
kapsamında üye OSB’lere yazı ile duyuru
yapıldı. Gelen taleplere ilişkin çalışmalar
sürdürülüyor.
n N Growth, ABD & Türk ortaklı
kuruluşun ortakları ve yöneticisi Ulvi Kadal,
liderlik gelişimi, kültürel değişim, strateji,
organizasyon tasarım, üst düzey yönetici
bulma, dijital dönüşüm başlıkları altında
Yönetim Kurulumuza bir sunum yaptı. Bu
anlamda işbirliği ve OSB’lerdeki firmalarla
yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

n OSBDER’in de işbirliği içinde olduğu Türkiye’de kadınların işgücü piyasasındaki genel durumu ve istihdamına yönelik
sorunların tartışıldığı, 81 ilde düzenlenecek olan “Sesim Olur
musun?” projesine, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen panel ile başlandı. Duygu Canbaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele; HaberTürk Haber Spikeri Didem
Arslan Yılmaz, NTV Haber Spikeri Buket Aydın, TRT Haber
Spikeri Işıl Açıkkar, ATV Haber Spikeri Nihan Günay, GTÜ
Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım
konuşmacı olarak katılım sağladılar. Panelde Kadın istihdamının
öneminin ortaya konuldu. Kadınların çalışma hayatında yaşadığı
zorluklar ve çözüm önerileri de tartışıldı.
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